
 

 

Esteguelella - Les Comes del Barricó 

Codi: 178 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
441,84 ha. Campdevànol, Campelles i Ribes de Freser. 
 
Delimitació: 
 

L’espai limita al sud amb el terme municipal entre Campdevànol i Campelles. Per 
l’est amb serra Cavallera i per l’oest, amb la serra de Montgrony. Pel nord, el límit 
segueix la carena des de l’estret de les Coves a la Portella, prop del Baiell. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
L’espai està delimitat damunt de materials marins de l’Eocè, a tocar de la 
Geozona142. La vegetació està formada per fagedes (Helleboro-Fagetum, Buxo-
Fagetum, etc.) pobres, substituïdes en part per pinedes calcícoles de pi roig (Pinus 
sylvestris) i rouredes de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis), que a 
vegades es mantenen reduïdes a boixedes termòfiles (Rhamno-Buxetum). També hi 
ha clapes amb prats mesòfils (Euphrasio-Plantaginetum). 
 
Aquest sector és favorable per a la presència d’ocells com l’àliga marcenca 
(Circaetus gallicus), el duc (Bubo bubo), el picot negre (Dryocopus martius), a més 
de la gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Entre els mamífers destaca 
la presència de la geneta (Genetta genetta). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Aquest espai, a part de l’interès per si mateix, també té un paper important com a 
corredor natural entre els espais naturals de serra Cavallera i la serra de 
Montgrony. Engloba fagedes i ambients agrestes, que són l’hàbitat idoni per al picot 
negre i per diversos rapinyaires tant diürns com nocturns. Emmarca també boscos 
higròfils i vernedes. 



 

 

  
 
Qualificació urbanística: 
 
Campelles 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Serveis, Clau 1 
- Agrícola, Clau 2 
- Forestal, Clau 3 
 

Ribes de Freser 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Serveis, Clau 1 
- Agrícola, Clau 2 
- Forestal, Clau 3 

Campdevànol 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Forestal, Clau C 

 
Construccions existents:  
 
L’espai no presenta cap tipus de construcció. 
 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’estat de conservació és força bo encara que l’explotació forestal i l’obertura de 
pistes forestals n’han malmès el bosc. A la vora del riu Freser s’ha construït algun 
magatzem industrial que causa un efecte barrera i un cert impacte paisatgístic. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria evitar l’obertura de més pistes forestals i moderar l’aprofitament forestal. 
Cal també afavorir la recuperació del bosc de ribera i delimitar i respectar el domini 
públic hidràulic. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Es recomana que el futur PUOP estableixi una normativa més específica de 
protecció del sòl no urbanitzable 

 
b) No s’hauria de permetre l’obertura de noves pistes forestals dins el sector. 
 



 

 

c) És convenient la redacció i execució de Plans Tècnics de Gestió i Millora 
Forestal per tal d’assegurar la correcta explotació dels forests i evitar el 
desenvolupament de pràctiques poc adequades. 
 

d) És aconsellable delimitar a banda i banda del riu una franja de 5 metres a 
banda i banda on no hi sigui permès cap tipus d’actuació i una franja de 50 
metres on només es permetin els usos agrícoles, forestals o ramaders. 
 

e) Es recomana la redacció i execució d’un Pla Especial de Millora Fluvial per tal 
d’assegurar la recuperació del bosc de ribera i garantir el bon estat ecològic 
del sector. 
 

f) Seria convenient no permetre la construcció de noves instal�lacions o 
construccions de cap tipus, amb el clar objectiu de no malmetre l’estabilitat 
de l’espai. 
 

 


