
 

 

Serra d’All – Bosc de la Serra del Mas 

Codi: 201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
500,65 ha. Ger i Isòvol. 
 
Delimitació: 
 

Espai delimitat al nord, per l’espai de la Serra dels Corrals Blancs i entorns de 
Montmalís i Niula; al sud per l’espai del plans al�luvials del riu Segre; a l’est per la 
N-260; i a l’oest pels Tossals d’Isòvol i Olpte.  
 
Caracterització de l’espai: 
 
L’espai es troba dominat pels prats de dall amb fromental (Arrhenatherum elatius). 
Es tracta d’un prat instaurat per l’home i destaca per la seva alta productivitat i 
varietat en espècies graminoides. Sovint són irrigats i adobats regularment. L’espai 
també inclou diverses zones de terrers, sovint de coloració rogenca, formats 
generalment per gresos, on destaca, a la part baixa, una certa acumulació de 
col�luvions. La natura de la roca (amb tendència a clivellar-se) no afavoreix la 
instal�lació d’arbres excepte alguns pins (especialment pi roig) que no assoleixen 
dimensions importants.  
 
L’espai també alberga zones amb conreus; prats silicícoles i xeròfils dominats per 
l’Agrostis capillaris; pradells de teròfits dominats per diverses espècies, bàsicament 
herbes anuals (Aira caryophyllea, Vulpia myuros, etc.); i retalls de freixeneda de 
freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior), tot i que de vegades s’hi barregen altres 
caducifolis, com ara bedolls (Betula pendula), castanyers (Castanea sativa), trèmols 
(Populus tremula) i roures (Quercus humilis). A l’estrat arbustiu, gairebé sempre 
força desenvolupat, hi solen predominar l’avellaner (Corylus avellana) i el boix 
(Buxus sempervirens). Aquests també es troben resseguint els torrents i rieres, i 
comparteixen l’espai amb la verneda (Alno-Padion). També apareix una clapa 
dominada per la pineda de pi roig (Pinus sylvestris) amb un estrat arbustiu amb 



 

 

abundància de plantes pròpies més aviat de les rouredes seques i un estrat 
muscinal relativament important. Es tracta d’una pineda secundària que substitueix 
a la roureda.  
 
La fauna present és la pròpia dels ambients forestals d’alta muntanya i són 
d’especial interès la llebre europea (Lepus europaeus), la marta (Martes martes), el 
gat fer (Felis silvestris) i l'isard (Rupicapra pyrenaica). Els ocells també són 
abundants i diversos. Destaquen els grans rapinyaires l'àguila daurada (Aquila 
chrysaetos) i el falcó pelegrí (Falco peregrinus). Com també el trencalòs (Gypaetus 
barbatus) i el voltor (Gyps fulvus). L’ornitofauna lligada als ambients forestals és 
també important, i hi destaca el gall fer (Tetrao urogallus), el mussol pirinenc 
(Aegolius funereus) i el picot negre (Dryocopus martius). A la zona més elevada és 
també notable la població de gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Pel 
que fa als rèptils i amfibis destaca la presència del llangardaix verd (Lacerta viridis) 
i la granota roja (Rana temporaria). 
  
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai inclou diversos hàbitats d’interès comunitari, alguns catalogats d’interès 
prioritari, com per exemple la verneda, però també hàbitats poc freqüents a 
Catalunya, com els terrers silicis, i d’altres de gran valor florístic i paisatgístic com 
els prats de dall. Tanmateix, l’espai inclou diverses espècies de flora rares a 
Catalunya, com per exemple diversos endemismes del nord-est ibèric com l’Achillea 
chamaemelifolia, l’Armeria alliacea subsp. ruscinonensis; Endressia pyrenaica, o 
espècies poc freqüents i protegides com l’Adonis vernalis i la  Stipa capillata, o 
únicament rares com ara la Bifora radians, Dianthus pyrenaicus subsp. pyrenaicus, 
la Linum perenne subsp. austriacum, el Linum tenuifolium subsp. salsoloides. 
Finalment, cal també considerar que l’espai actua com de connector entre els 
espais del PEIN dels Tossals d’Isòbol i Olopte i el de Puigpedròs-Tossa Plana de 
Lles.  
 
Qualificació urbanística: 
 

Ger 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
- Sòl lliure permanent, Clau 13 
 

Isòvol 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
- Sòl lliure permanent, Clau 13 
 

 
Construccions existents: 
 
L’espai inclou únicament el Mas del Revetllat i alguna granja pròxima al nucli 
Gréixer.  
 



 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un bon estat de conservació tot i que també es poden detectar 
diversos impactes. Entre aquests, cal destacar el fet que els prats de dall, 
recentment, han estat resembrats (generalment amb una mescla de gramínies i 
lleguminoses) i transformats en conreus farratgers, en què són absolutament 
dominants dues o tres espècies i perdent per tant, part del seu valor ecològic i en 
especial florístic. També cal destacar l’alta sensibilitat dels terrers als processos 
erosius i, per tant, la seva vulnerabilitat a la sobrepastura, al trepig o qualsevol 
acció que elimini la coberta vegetal. Així, l’obertura de vies de comunicació pot 
incidir notablement tant en la formació d’aquests espais com en la persistència i 
l’expansió dels que ja existeixen.  
 
Moltes freixenedes, a causa de la seva situació convenient i de la riquesa del sòl 
s’han vist substituïdes per prats de dall. Durant les darreres dècades, amb l’abandó 
d’alguns d’aquests prats, han recuperat part de l’espai perdut. També cal destacar 
com a aspecte negatiu l’impacte visual de determinats coberts vinculats a granges. 
Finalment, el fet que l’espai inclogui també la carretera GIV-4031 i delimiti amb la 
N-260 comporta diversos aspectes negatius, entre els quals cal destacar el fet que 
suposen una barrera important per a la fauna.  
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria mantenir els prats de dall actuals i no convertir-los en conreus. Tanmateix, 
aquesta preservació hauria també de contemplar la no tala dels rodals o bosquests 
de freixes que encara romanen i afavorir aquesta espècie en els marges que els 
delimiten. Caldria engegar mesures per promoure la conservació de les vernedes i  
evitar la disminució del cabal dels rius, la pol�lució de l’aigua i, sobretot, la 
degradació o la destrucció  directa per neteja dels riberals. Finalment, caldria evitar 
qualsevol procés erosiu a les zones dels terrers i dissenyar i executar passos de 
fauna per minimitzar l’impacte sobre la fragmentació que la N-260 presenta.  
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) S’hauria de dotar d’especial protecció per part de la normativa municipal, als 
sectors de prats de dall per tal de conservar la biodiversitat florística 
associada. 
 

b) Seria convenient redactar un projecte executiu per la construcció de passos 
de fauna per tal de minimitzar els efectes fragmentadors que produeix la 
carretera N-260 en el sector. 
 

c) És convenient protegir mitjançant la normativa especifica municipal, els 
marges arbrats, com a font de riquesa i biodiversitat florística i faunística. 
 

d) Caldria definir, mitjançant un Pla Especial Fluvial, els usos permesos, evitant 
específicament els moviments de terra, l’aparició de noves activitats 



 

 

extractives, abocaments, així com les tales i l’alteració de la vegetació de 
ribera pròpia de la zona. 

 
e) No s’hauria de permetre l’alteració del bosc de ribera en la zona inundable 

amb un període de retorn de 10 anys i caldria evitar la possibilitat de 
replantar la vegetació de ribera amb l’acàcia, el plàtan i altres espècies no 
autòctones.   
 

f) Es considera que la franja de 5 metres a banda i banda de la llera del riu, 
haurien de ser exempts a qualsevol actuació i fins a 50 metres, només 
s’haurien de permetre usos agrícoles o forestals. 
 

 
 


