
 

 

Baga de Carboners, Bac de Setcases i Vall de Carlat 

Codi: 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
1.085,83 ha. Llanars, Molló i  Setcases. 

 
Delimitació: 
 

Tot l’àmbit nord segueix el límit de l’actual EIN de les Capçaleres del Ter i del 
Freser. Per l’est, enllaça amb l’espai proposat com a puig de les Agudes, puig Sistra 
i puig Moscós seguint la carena des de la Collada Fonda i continuant pel puig Sistra 
fins al pla Rodó. Des d’aquí, pel sud, el límit davalla a Setcases pels Socarrats, on 
creua el Ter i remunta per les Cabanes cap a les faldes el Pastuira. S’exclou el nucli 
urbà de Setcases.  
 

Caracterització de l’espai: 
 
L’àrea es dibuixa damunt d’esquistos de baix grau de metamorfisme amb algunes 
intercalacions de calcàries, dolomies i marbres del Cambro-ordovicià. En alguns 
punts hi ha afloraments de gneis. En el límit que segueix la carretera d’accés a 
Ulldeter, en el revolt del pla de la Molina, afloren unes roques heteromètriques i poc 
arrodonides, corresponents als dipòsits morrènics transportats per les llengües de 
gel que durant el Würm haurien modelat l’alta vall del Ter i del torrent de Coma 
d’Orri. En la intersecció de la pista forestal que uneix Setcases amb Espinavell amb 
el torrent de Carboners s’observen les restes d’una antiga explotació d’unes 
mineralitzacions amb calcopirita, pirita, goethita, i també atzurita i malaquita, entre 
d’altres. 
 
La cobertura vegetal és molt variada. Inclou boscos de pi negre acidòfils amb neret 
(Saxifrago geranioidis-Rhododendretum pinetosum uncinatae), altres de més 
degradats (Veronico officinalis-Pinetum sylvestris pinetosum uncinatae) i un 
fragment de l’avetosa de Carboners (Saxifrago geranioidis-Rhododendretum 
abietetosum). Aquesta avetosa i la de Queràs constitueixen les avetoses de 



 

 

distribució més sud-oriental dels Pirineus. Als vessants més frescals apareixen 
freixenedes (Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris) i bedollars (Veronico 
urticifoliae-Betuletum pendulae). Aquests darrers són abundants prop del riu Ter i 
sovint es barregen amb altres arbres. A les zones desforestades, a l’estatge montà, 
s’hi veuen els ginestars (Prunello-Sarothamnetum scoparii) i a l’estatge subalpí, 
balegars i ginebroses (Juniperion nanae), pastures de pèl caní (Alchemillo 
flabellatae-Nardetum strictae) i de gaiol (Chamaespartio sagittalis-Agrostidetum 
capillaris). També són freqüents, més avall, els prats dalladors (Polygono-Trisetion, 
Arrhenatherion) que s’estenen prop de Setcases. 
 
Tota aquesta àrea empara representants de la fauna pirinenca com són: l’àguila 
daurada (Aquila chrysaetos), l’aligot vesper (Pernis apivorus), la perdiu xerra 
(Perdix perdix hispaniensis), el picot negre (Dryocopus martius), la merla d’aigua 
(Cinclus cinclus), la merla de pit blanc (Turdus torquatus), el mussol pirinenc 
(Aegolius funereus) i molt probablement la llúdriga (Lutra lutra). La vistosa 
papallona apol�lo (Parnassius apollo) també hi és present. 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Es tracta d’un tram del riu Ter, dels torrents de Carboners i de Vall-llobre, i d’uns 
boscos i prats freqüentats per espècies de gran interès com l’almesquera, el gat 
salvatge, el mussol pirinenc, el duc, el picot negre, etc., a banda també de plantes 
de distribució reduïda a Catalunya. Dóna continuïtat a espais de gran valor, com la 
baga de Queràs i la baga de Carboners, les úniques avetoses de la Vall de 
Camprodon i les més orientals del Pirineu català, que han estat proposades com a 
bosc singular en el Catàleg de Boscos Singulars de Catalunya. En el seu límit, inclou 
les restes d’un arc morrènic que aflora a conseqüència del traçat de la carretera 
d’accés a Ulldeter. Emmarca, a més d’un fragment de la baga de Carboners, la 
baga de Setcases, ambdós d’interès comarcal.  
 

Qualificació urbanística: 
 

Llanars 

 

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

Molló 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona agrícola-forestal 

Setcases 

 

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

 
Construccions existents:  
 
L’espai presenta diversos masos aïllats com la Casa de Carlat, el Viver de la Plana, 
les Boneres, les Cabanes de la Serra, la Rodonella, la cabanya de Socarrats, Cal 
Petit, la Cabana dels Boscos i la cabana Moixina. També inclou un tram del sender 
GR-11, el qual travessa l’espai d’oest a est. 
 



 

 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’estat de conservació es pot considerar força bo, però amb algunes amenaces que 
el fan vulnerable. La carretera que puja de Setcases a l’estació d’esquí de Vallter és 
molt freqüentada durant tot l’any, però sobretot a l’hivern, durant la temporada 
d’esquí. Aquesta carretera i la pista que uneix Setcases amb Espinavell permeten 
l’accés de molt públic als boscos. Sota el puig Sistra hi ha una repoblació forestal 
força antiga efectuada amb aterrassaments, que va provocar un fort impacte per 
erosió. Prop del torrent de Carboners hi ha dues activitats extractives a cel obert 
que provoquen un fort impacte paisatgístic a l’entrada de la vall del Carlat. Presenta 
també un elevat grau de visitants – sobretot boletaires- a la tardor.  
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Es podria reduir el trànsit per la carretera de Setcases a Vallter amb l’establiment 
d’un servei de transport públic. L’alt valor de les capçaleres del Ter i del Freser fan 
que calgui prendre mesures estrictes per a la conservació del seu entorn i evitar 
l’impacte de les activitats extractives existents. Cal també regular la circulació de 
vehicles per les pistes forestals. També caldria integrar en el paisatge alguns 
habitatges, i limitar i regular l’explotació forestal de la baga de Carboners. 
Finalment, cal establir mesures per tal de recuperar la repoblació d’avets de sota el 
coll de Lliens. 
 

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

 
a) Per l’obertura de noves pistes caldria l’obtenció de llicència municipal i 

l’amplada mai hauria de ser superior als 3 metres. El seu ús hauria de ser 
únicament destinat al propi de l’activitat forestal. 
 

b) Seria convenient vetar el trànsit motoritzat de certes pistes forestals del 
sector, per tal de disminuir l’impacte que el trànsit produeix. 
 

a) En cap cas no s’hauria de permetre la construcció de noves edificacions en 
sòl no urbanitzable de caràcter unifamiliar i desvinculades del món agrari, 
aspecte que s’hauria de modificar en el planejament de Molló, concretament 
en el seu article 149. 
 

c) En tot l’espai no s’haurien de permetre l’ampliació de les activitats 
extractives actualment existents ni la instal�lació de noves. En aquest sentit, 
caldria que els municipis modifiquessin els seus planejaments per evitar la 
implantació d’aquest tipus d’activitats. Tanmateix s’hauria de assegurar la 
completa restauració un cop l’activitat finalitzi.  

 
d) Es recomana la redacció i aplicació de PTGMF per tal de compatibilitzar 

l’explotació silvícola amb la conservació de l’ecosistema, especialment 
d’aquelles àrees amb un grau de maduresa més alt. En aquest sentit també 
caldrien actuacions per tal de millorar l’estat d’algunes avetoses i prohibir-ne 
la seva tal�la.  
 



 

 

 

 
 


