
 

 

La Llosa 

Codi: 205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
2.594,05 ha. Lles de Cerdanya, Prullans i Montellà i Martinet. 

 
Delimitació: 
 

Espai que inclou la vall de la riera de la Llosa. Ve delimitat al nord per l’EIN de 
Tossa Plana de Lles – Puigpedrós, a est i oest pel límit de conca de la riera de la 
Llosa, i al sud pel riu Segre. 
  

Caracterització de l’espai: 
 
Espai eminentment forestal. El sector de ponent és dominat per matollars i herbeis, 
mentre que a llevant hi dominen les masses arbrades. Els matollars més freqüents 
són de bàlec (Genista balansae) i boix (Buxus sempervirens). Els prats són 
dominats per diverses espècies de gramínies (Agrostis capillaris, Festuca 

nigrescens, Anthoxanthum odoratum, Festuca gr. ovina, Agrostis capillaris, Phleum 

phleoides, Avenula iberica, Dichanthium ischaemum), a més també de la presència 
de pradells de teròfits (Aira caryophyllea, Vulpia myuros, Filago minima, Trifolium 

arvense, etc.). Tanmateix també apareixen, tot i que de manera puntual, els prats 
de pèl caní (Nardus stricta) o altres herbes cespitoses, ben adaptades a la pastura i 
al trepig. S’hi barregen herbes vivaces de fulla plana, algun geòfit i alguna planta 
anual. De manera dispersa apareixen clapes de pi roig (Pinus sylvestris) i en menor 
mesura roure martinenc (Quercus humilis). Al sector més septentrional hom hi pot 
trobar la pineda de pi negre (Pinus uncinata).  
 
Al vessant oriental hi domina la pineda de pi negre (Pinus uncinata) i la pineda de 
pi roig (Pinus sylvestris), i en menor mesura la roureda de roure martinenc 
(Quercus humilis). Hi ha també rodals de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii). 
Les zones arbustives venen caracteritzades pels matollars de bàlec (Genista 

balansae) i les boixedes (Buxus sempervirens). Els prats més abundants són els 



 

 

d’Agrostis capillaris, tot i que també en trobem de Festuca ovina. Altrament també 
apareix el prat de dall amb fromental (Arrhenatherum elatius) sobretot a prop 
d’Ardòvol i algun conreu de cereals.  
 
De manera comuna, en ambdós vessants, els nombrosos cursos fluvials presents es 
troben dominats per la verneda (Alno-Padion) i la freixeneda (Fraxinus excelsior). 
Aquesta darrera formació és rellevant al torrent de Llobarriu i de Viliella, on també 
hi apareixen pollancres (Populus nigra) de grans dimensions. En indrets molt 
frescals i humits apareix l’avellanosa (Corylus avellana).   
 
Entre els mamífers destaca la presència de la marta (Martes martes), el gat fer 
(Felis silvestris), l’almesquera (Galemys pyrenaicus) i la llúdriga (Lutra lutra). Els 
ocells són també abundants i diversos. Destaquen els grans rapinyaires com l'àguila 
daurada (Aquila chrysaetos), a més d’altres espècies pròpies d’ambients forestals 
com el gall fer (Tetrao urogallus), el mussol pirinenc (Aegolius funereus) i el picot 
negre (Dryocopus martius). Entre els amfibis, cal esmentar la granota roja (Rana 

temporaria), el tòtil (Alytes obstetricans), la salamandra (Salamandra salamandra), 
el tritó palmat (Triturus helveticus) i el tritó pirinenc (Euproctus asper). Entre els 
peixos cal esmentar la truita (Salmo trutta), el barb cua-roig (Barbus haasi), la 
bagra (Leuciscus cephalus), a més d’altres de introduïdes com el vairó (Phoxinus 

phoxinus) o la truita irisada (Oncorhychus mykiss). 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Espai eminentment dominat per un mosaic silvo-pastoral de gran interès ecològic. 
De fet, es considera que és la vall transversal més gran de la Cerdanya. Presenta 
una elevada biodiversitat amb un mosaic d’ambients de gran interès. A més també, 
inclou hàbitats d’interès comunitari, alguns d’ells considerats com a prioritaris, i 
espècies de flora i de fauna de gran interès. Entre les primeres, cal esmentar 
l’Endressia pyrenaica, l’Eryssimum grandiflorum o l’Eryssimum sylvestre, i  entre 
les segones cal destacar la llúdriga, el gall fer o l’àliga daurada. Finalment, cal 
també considerar que l’espai desenvolupa una important funció com a connector 
ecològic entre els espais del PEIN de la Tossa Plana de Lles – Puigpedrós i els plans 
al�luvials del riu Segre.  
 

Qualificació urbanística: 
 
Prullans 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl rústic, Clau 9 
- Parc forestal, Clau 10 

 
 
Montellà i Marinet 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl rústic, Clau 9 
 

 
 
 
 



 

 

Lles de Cerdanya 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl rústic, Clau 9 
 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou diverses construccions d’interès com: cortals, bordes, cabanes de 
astor, cases de pagès, algun molí i diversos llogarrets. Entre aquests darrers cal 
esmentar Coborriu de la Llosa, el Vilar o Sotanut. També engloba diverses ermites 
com Sant Quintí, Sant Marc de Vilar o Santa Anna. L’espai també inclou un tram del 
GR-107 i el paratge de la Font Sobirana.  
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Entre els principals impactes que afecten l’espai, cal citar els diferents talussos que 
genera la carretera de Sant Quintí i l’abandó de certes zones de pastura i la 
conseqüent colonització per la boixeda i el bàlec, fet que es tradueix en un 
empobriment ecològic i paisatgístic. També destaca el fet que diversos prats de dall 
recentment han estat resembrats (generalment amb una mescla de gramínies i 
lleguminoses) i transformats en conreus farratgers on hi dominen dues o tres 
espècies, perdent així part del seu valor ecològic i en concret el florístic.  
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria engegar mesures per tal de restaurar l’impacte que provoquen determinats 
talussos vinculats a la xarxa viària i 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 bosquets de freixes que encara romanen i 
afavorir aquesta espècie en els marges que els delimiten. Finalment, també caldria 
aplicar mesures per mantenir les actuals zones de pastura i evitar tales 
indiscriminades sobretot a les zones de pi negre.   

 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Es recomana als municipis de Lles de Cerdanya, Prullans i Montellà i Martinet 
actualitzar el seu planejament municipal incloent proteccions més 
específiques pels sòls agrícoles i en concret dels prats de dall, forestals (i en 
especial les masses de pi negre) i riberals, no permetent la presència de 
noves edificacions.  
 

b) Seria convenient restaurar els talussos que presenta la carretera de Sant 
Quintí, entenent el seu estat com un fort impacte visual. 
 

c) La construcció de tanques hauria de limitar-se a aquells sòls agrícoles i en 
aquells casos que siguin imprescindibles per a la ramaderia extensiva. En 
aquest cas les tanques haurien de ser de vegetal viu o de materials que 
permetin la transparència i el pas de la fauna terrestre pròpia del lloc, com 



 

 

els de pastor elèctric. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs 
de pedra seca de menys de 0,30 m. d’alçada i escalables per la fauna. En 
terrenys forestals no s’hauria de permetre tanques de cap tipus. 
 

d) S’hauria de redactar un Pla Especial de recuperació de pastures, reconeixent 
aquests sectors pels seus valors ecològics, paisatgístics i socials. 
 

e) Seria recomanable la redacció de PTGMF per tal de millora la situació i 
estructura general dels boscos del sector  i protegir les tales indiscriminades 
de pi negre (Pinus uncinatra) sobre substrat calcari, catalogat com a Hàbitat 
d’Interès Comunitari (HIC). 
 

f) Es convenient afavorir el manteniment dels prats de dall, enfront a la 
tendència actual de conreu farratger i els usos urbans. Al mateix temps 
s’hauria de potenciar la estructura dels marges arbrats entre prats de dall.  
 

 


