
 

 

El Catllar de Setcases  

Codi: 187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
551,89 ha. Setcases i Vilallonga de Ter. 

 
Delimitació: 
 

El límit nord i oest el conforma l’EIN de les Capçaleres del Ter i del Freser. Al nord, 
per les Cabanes, el límit arriba fins a les ribes del riu Ter des d’on seguint el marge 
dret, baixa per sobre Setcases fins passat el clot de les Tallades, al sud de la Mare 
de Déu del Catllar. En aquest Clot i com a límit sud es puja per la carena fins al 
castell dels Moros. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
L’àrea s’assenta damunt de materials cambro-ordovicians, on abunden els esquistos 
de baix grau de metamorfisme, i algun aflorament de gneis granulat, entre altres 
litologies. Inclou l’antiga explotació de la Crestella, on es poden trobar 
mineralitzacions d’arseniopirita, pirita, goethita, escorodita, etc. 
 
El riu Ter, situat a la part est, manté una verneda muntanyenca (Equiseto 
hyemalis-Alnetum glutinosae) que es veu resseguida de freixenedes (Brachypodio 
sylvatici-Fraxinetum excelsioris) amb discontinuitats  ocupades per  rouredes de 
roure de fulla gran (Lathyro montani-Quercetum petraeae), bedollars (Veronico 
urticifoliae-Betuletum pendulae) i prats de dall (Arrhenatherion). També hi ha 
pastures de gaiol (Chamaespartio-Agrostidetum capillari), ginestars (Prunello-
Sarothamnetum scoparii) i landes de bruguerola (Alchemillo saxatilis-Callunetum).  
A major altitud apareixen les pinedes de pi negre (Veronico officinalis-Pinetum 

sylvestris pinetosum uncinatae) i les pastures de pèl caní (Alchemillo flabellatae-

Nardetum). 
 
Al riu i torrents hi és present l’almesquera (Galemys pyrenaicus) i la merla d’aigua 
(Cinclus cinclus). Als boscos hi viu el gat salvatge (Felis sylvestris), el pica-soques 



 

 

blau (Sitta europea), el picot garser gros (Dendrocopus major) i el raspinell comú 
(Certhia brachydactila). 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai forma part de la vall del Catllar, actualment ocupada per boscos de roure de 
fulla gran i freixenedes que segueixen tant la riera del Catllar com els prats força 
humits. A les parts més elevades hi ha algunes repoblacions de pi negre i alguna 
clapa de bosc de pi negre autòcton, que tenen continuació amb els boscos de les 
capçaleres del Ter i del Freser. El bosc de ribera amb vernedes puja força amunt 
seguint la riera, on hi viu l’almesquera, a més del gat salvatge. 
 

Qualificació urbanística: 
 

Setcases 

 

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

Vilallonga de Ter 

 

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

 
Construccions existents:  
 
S’exclou el nucli urbà de Setcases. S’hi troben diferents edificacions aïllades com les 
Cabanyes del Catllar, cabanya del Ras i el Catllar. També hi trobem el Santuari del 
Catllar. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai en principi no pateix impactes remarcables tot i que els boscos han sofert 
algunes tallades que n’han malmès el sotabosc. Prop de la riera del Catllar s’ha 
obert una pista forestal que ha afectat algunes parts de la seva riba. Als voltants de 
l’ermita de la Mare de Déu del Catllar hi ha alguns prats molt freqüentats per la 
gent que hi entra amb els cotxes i hi aboca les deixalles. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria desenvolupar un pla de gestió forestal de cara a mantenir les taques de 
roure de fulla gran, i també evitar l’afecció al bosc de ribera. Convé mantenir la 
pista forestal de manera que no s’afecti la riera. Finalment, cal regular-hi i limitar-hi 
l’accés al públic. 
 



 

 

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

a) Es creu convenient aplicar al sector un Pla de Gestió i Millora Forestal, per 
tal de mantenir un equilibri entre l’explotació silvícola i el bon estat ecològic 
dels forests. Així mateix, caldria preservar utrbanísticament les taques de 
roure de fulla gran. 
 

b) Es recomana establir una franja de protecció de 5 metres d’amplada a banda 
i banda del riu, on no es permetin alteracions de cap tipus i fins a 50 metres 
on només hi tinguin lloc activitats agrícoles o forestals. 

 
c) Caldria limitar l’accés motoritzat a les pistes forestals de l’espai, permetent 

només el pas a peu o amb vehicles no motoritzats. Així mateix convindria 
rehabilitar les pistes per tal que la seva erosió no afecti negativament la 
riera. 
 

d) Seria convenient elaborar i difondre un manual de bones pràctiques del 
visitant, donant consells de respecte al medi ambient i les conseqüències 
d’un comportament poc respectuós amb aquest (problemàtica del punts 
d’abocament de deixalles, erosió de les pistes forestals, afecció sobre la fora 
i fauna, recol�lecció de minerals, etc). 
 

e) En ambdós municipis, caldria definir una normativa específica de regulació 
de les tanques, les quals haurien de limitar-se a aquells sòls agrícoles i en 
aquells casos que siguin imprescindibles per a la ramaderia extensiva. En 
aquest cas aquestes 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 metres d’alçada. 
 
 



 

 

 
 


