
 

 

Planes al�luvials i Prats del Ripollès  
 
Codi: 192 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
2.856,64 ha. Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, Llanars, Les Llosses, 
Molló, Ogassa, Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan les Abadesses, Sant Pau 
de Segúries,Vallfogona de Ripollès i Vilallonga de Ter. 
 
Delimitació: 
 

Es tracta d'un conjunt de plans de mides i pendents variables que es troben propers 
a nuclis urbans. Hom distingeix dos tipus de plans en funció de la seva morfologia: 
En primer lloc, terrasses fluvials o planes al�luvials que es defineixen pel marge 
característic del seu perímetre. En són exemples les terrasses del Freser a Ripoll, 
del Ter a Sant Joan de les Abadesses, a Sant Pau de Segúries o a Vilallonga de Ter, 
del Merdàs a Gombrèn i Campdevànol. I en segon lloc, plans de petites dimensions 
amb pendents suaus o acusats, que sovint es troben resseguits parcialment o 
totalment per murs o rengleres arbrades. Ho són els de Planoles, Campelles, Ribes 
de Freser, Vallfogona de Ripollès, Camprodon, Llanars, Vilallonga de Ter i Molló. 
Finalment, feixes aclarides que hom reconeix fàcilment per la seva morfologia 
esglaonada. Se’n defineixen a Les Llosses, Campdevànol i Ogassa.   
 
Caracterització de l’espai: 
 
Cal destacar que aquest espai conté un seguit de prats, feixes o camps discontinus i 
dispersats pel territori a mode d'espais menors. La totalitat d'aquests espais 
menors foren cultivats durant segles fins no fa pas masses anys. Actualment, molts 
han passat a ser pastures permanents i tan sols els camps on s'accedeix amb 
tractor és cultiven.  
 
Els espais que corresponen a planes al�luvials es troben a les parts baixes de les 
valls, sempre associades a rius. Es tracta de dipòsits fluvials Quaternaris tal i com 
ho delaten els còdols que s'hi veuen al marges i la seva morfologia aterrassada. 
Aquests camps passen progressivament a feixes de vessant de muntanya d'origen 
col�luvial a mida que el pendent va augmentant muntanya amunt. S'hi troben 
pollancres aïllats (Populus nigra), freixes (Fraxinus excelsior), oms (Ulmus minor), 



 

 

aranyoners (Prunus spinosa), pomeres, pruners i perers a la vora les cases de 
pagès. 
 
Pel que fa a la fauna s'hi troba l'aligot (Buteo buteo), el bernat pescaire (Ardea 
cinerea), el martinet de nit (Nycticorax nycticorax), la cadernera (Carduelis 
carduelis), el gafarró (Serinus serinus), el pinsà (Fringilla coelebs) i el pardal xarrec 
(Passer montanus). S'hi veu també l'eriçó (Erinaceus europaeus). El bestiar boví hi 
acostuma a fer estades hivernals. 
 
Els petits prats amb pendent que hi ha a la vora dels veïnats es caracteritzen per 
està bellament definits per murs de paret seca d’un metre aproximat d’alçada. Al 
peu d’aquests murs sovint s’hi troben freixes, avellaners i nogueres d’edats 
variables. Acompanyant les espècies herbàcies pròpies dels prats de pastura s’hi 
troba el roser bord (Rosa sp.) i la gòdua (Sarothamnus scoparius). Als boscos que 
limiten amb aquests prats hi dominen els freixes (Fraxinus excelsior), els bedolls 
(Betula pendula), el pi roig (Pinus silvestris) i el roure pènol (Quercus robur). En 
són exemples els plans de Campelles, del Baell, de Molló, sobre substrat esquistós. 
Entre la fauna cal esmentar el corb (Corvus corax), el gat salvatge (Felis 
sylvestris), el pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula), el durbec (Coccothraustes 
coccothraustes), el talp (talpa europaea) o la marta (Martes martes). Hi pastura el 
bestiar equí i boví. 
 
Les feixes de pastura, corresponen a material col�luvial dels vessants de muntanya i  
constitueixen un mecanisme històric de prevenció de l'erosió i obtenció de espais 
cultivables. En els seus marges s'hi troba el roure martinenc (Quercus pubescens), 
el pi roig (Pinus silvestris), l’om (Ulmus minor), l’aranyoner (Prunus spinosa) o l’arç 
blanc (Crataegus monogyna). Hi habiten el bitxac comú (Saxicola torquata), el pit-
roig (Erithacus rubecula), l'escorxador (Lanius colluria), el cabirol (Capreolus 
capreolus) i el turó (Mustela putorius). Majoritàriament les feixes són pasturades 
per bestiar boví i oví. 
 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
El conjunt de planes i prats proposats en aquest espai exerceixen la funció de 
connector ecològic entre les masses forestals corresponents a banda i banda de les 
valls. Els prats i camps també són hàbitat per moltes aus granívores, 
micromamífers, herbívors i els seus depredadors naturals. Moltes d'aquestes 
espècies requereixen aquests espais oberts propers a masses forestals, on poden 
alimentar-se o depredar i refugiar-se.   
 
Tanmateix també, molts d’aquests espais pateixen un elevat risc d’ésser ocupades 
per construccions, ja siguin residencials o bé industrials, i per tant esdevenen un 
hàbitat cada vegada més escàs en territoris de muntanya com el Ripollès.  
 
En municipis com Campelles, el veïnat del Baell, Vallfogona de Ripollès, Sant Pau de 
Segúries, Camprodon, Llanars , Vilallonga de Ter o Molló, els petits prats envoltats 
de paret o d'avellaners i freixes esdevenen un element clau del paisatge en mosaic i 
constitueixen un focus de diversitat ecològica. A més, creen microclimes que 
esmorteeixen la severitat climàtica pirinenca i afavoreixen el creixement dels 
cultius, que sovint són de varietats locals. 
 



 

 

Finalment cal considerar que es tracta d’ambiebts de gran valor paisatgístic a més 
de ser espais poc freqüents en zones d’alta muntanya i com a tals tenen un 
important valor per ser ambients escassos i poc freqüents.  
 
Qualificació urbanística: 
 
Sant Joan de les Abadesses 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona Forestal pineda de pi roig, Clau F-PR 
- Zona Forestal bosc mixt de caducifolis i pi roig,      
Clau F-M 
- Zona Forestal pineda de pi roig amb caducifolis,  
Clau F-C 
- Rústic, Clau R 
- Cursos hídrics, H 
- Agrícola, Clau A 

Planoles 
 

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

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 

Gombrèn  
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Agrícola 
- Rústec 

Campdevànol 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Agícola i ramader, Clau A 
- Prats i matollars, Clau B 
- Forestal, Clau C 
- Fluvial i connector, Clau D 

Les Llosses 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola, Clau 11 
- Zona forestal i de muntanya, Clau 12 
 



 

 

Ripoll 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Espai de conreu i pastura 
- Espai de bosc i muntanya 

Vallfogona del Ripollès 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Forestal-Landes i Matollars, Clau V9 
- Camps de conreu, Clau V10 

Ogassa 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola, Clau 12 
- Zona forestal i de muntanya, Clau 13 
- Protecció cursos d’aigua, Clau 13 

Camprodon 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Espai de bosc 
- Espai de bosc de ribera 
- Espai de conreu i pastura 

Molló 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola-forestal 

 
Vilallonga de Ter 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola, Clau 12 
- Zona forestal i de muntanya, Clau 13 
- Zona de protecció dels cursos d’aigua, Clau 14 

Llanars 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola, Clau 12 
- Zona forestal i de muntanya, Clau 13 

 
Sant Pau de Segúries 
 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl agrícola, Clau 12 
- Sòl forestal, Clau 13 
- Àmbit fluvial, Clau 14 

 
Construccions existents:  
 
L’espai presenta diverses construccions d’interès històrico-arquitectònic com 
l’ermita de Sant Miquel de Cavallera, el castell de Roscabruna, la Colònia Estevanell 
l’ermita de Santa Cecília a Molló, la Sala, cal Mariner, el Bertran, la Tolosa, els 
Cortals, Can Sau, la Taverna, Cal Frare, el Pinós, el Cortal, etc. També hi travessa 
el GR-1 i el GR-11. 



 

 

 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
La fàcil accessibilitat i la condició d'espais extensos i planers fa que les planes i 
prats estiguin al punt de mira per ésser edificats, amb barris nous, equipaments, 
urbanitzacions aïllades o polígons industrials. La ocupació d'aquests espais 
comporta la destrucció dels ecosistemes, impossibilita la producció agrícola o 
ramadera i genera impactes visuals molt severs i crítics. Els camps que es cultiven 
pateixen problemes greus de contaminació per nitrats, els quals mitjançant el 
lixiviat arriben als ecosistemes fluvials limítrofs, comportant impactes greus a les 
seves comunitats. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Pels valors socials, naturals, ecològics, econòmics que presenten, per l’escassetat 
de planes en les zones de muntanya, per la fragilitat paisatgística que tenen, pel 
paper de connectivitat ecològica entre comunitats forestals que desenvolupen, es 
proposa revisar el Plans d'Ordenació Urbanística dels municipis corresponents per 
protegir-los i evitar la construcció de noves edificacions i infraestructures. Caldria 
també desenvolupar una gestió més estricta de les pràctiques agrícoles i 
ramaderes. Finalment, es recomana afavorir la recuperació d'hàbitats mitjançant 
l'aclarida de prats o feixes abandonades per millorar la connectivitat ecològica. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Per l’alt valor ecològic que presenta l’espai es proposa revisar els 
planejaments municipals corresponents i protegir explícitament les planes i 
prats proposats de l’ocupació urbanística,  mantenint  el seu ús agrícola i 
ramader actual. 

 
b) Caldria classificar com a SNU especialment protegit tota la zona de plans 

al�luvials del municipi de Planoles, que actualment consta com a Sòl Urbà,  i 
del municipi de Llanars, que actualment consta com a Sòl Apte per 
Urbanitzar, garantint d’aquesta manera la protecció dels valors ecològics.  
Aquesta desqualificació caldria fer-la a través d’una modificació puntual del 
planejament urbanístic corresponent. 

 
c) Es recomana la redacció d’un Pla Especial de recuperació d’hàbitats associats 

a les planes al�luvials, prats de pastura i feixes del sector. Caldria també 
recuperar plans i feixes abandonades amb criteris ecològics per tal de 
millorar la connectivitat entre ecosistemes. 
 

d) És creu necessari una millor gestió dels purins i adoptar el codi de bones 
pràctiques agrícoles i ramaderes per tal d'evitar l'abocament inconscient i 
desmesurat que s'està duent a terme.  

 



 

 

e) Es recomana iniciar campanyes de formació al sector agrari i ramader per 
donar-los a conèixer els greuges que comporta el mal ús dels purins.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


