
 

 

Pla de les Salines - Muntanya de Palòs - Collada de Toses 

Codi: 171 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
2.222,98 ha. Planoles i Toses. 
 
Delimitació: 
 

Al nord i cap a l’oest, el  límit va des dels plans de la Guilla i tota la carena 
fronterera fins el límit de l’EIN de les Capçaleres del Ter i del Freser. A l’est, aquest 
arriba fins a la serra de la Vaquerissa. En aquesta zona s’uneix amb l’espai proposat 
com a Bosc d’Estremera. D’aquí, el límit baixa fins als 1.700 m d’altitud per 
posteriorment dirigir-se cap al sud fins a Dòrria, on davalla una mica més seguint la 
carretera de la collada de Toses. En aquest punt engloba una petita fageda de gran 
interès. D’allà continua a l’oest fins a la collada de Toses. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Es tracta d’una extensa àrea que s’assenta sobre esquistos de baix grau de 
metamorfisme del Cambro-ordovicià, amb intercalacions d’alguns filons de quars. 
 
La vegetació conforma un mosaic de prats, matollars i boscos dels quals 
destaquem: els prats alpins i subalpins de gespets (Campanulo-Festucetum eskiae), 
de pèl caní (Alchemillo-Nardetum) i de festuca supina (Hieracio-Festucetum 
airoidis), a les parts més altes. Prop de la carretera de la collada de Toses, els 
baleguers i ginebroses (Senecio-Genistetum europaeae, Juniperion nanae) 
cobreixen la muntanya, tot i que també apareixen clapes cada vegada més 
extenses de pinedes acidòfiles de pi negre (Veronico-Pinetum pinetosum 

uncinatae). Just a sota la Collada de Toses, es desenvolupa la pineda acidòfila de pi 
roig (Veronico-Pinetum sylvestris), on els nombrosos peus d’avet fan pensar en un 
avetar potencial com els que hi ha al vessant ceretà de la Collada.  
 



 

 

En alguns fondals dominen els freixes, que formen freixenedes (Brachypodio-
Fraxinetum excelsoris) i prats dalladors (Arrhenatherion). Prop de Toses, a les 
Deveses, hi ha una petita fageda acidòfila (Luzulo niveae-Fagetum). Cal ressaltar 
que aquest espai conté algunes molleres acidòfiles (Caricetalia fuscae) de gran 
interès degut a la presència de Sphagnum (prop de la Creu de Maians i al pla de les 
Salines). 
 
Respecte a la fauna, hi són presents la perdiu blanca (Lagopus mutus); el corriol 
pit-roig (Charadrius morinellus), que podria criar-hi; i el pardal d’ala blanca 
(Montifringilla nivalis). També destaquen diversos mamífers com el gat salvatge 
(Felis sylvestris), el cérvol (Cervus elaphus), l’isard (Rupicapra pyrenaica) i la 
marmota (Marmota marmota). S’hi han detectat indicis de llop (Canis lupus), pel 
fet que és una de les vies d’entrada d’aquesta espècie a Catalunya i també de linx 
(Lynx sp.). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Aquest espai gaudeix dels mateixos valors naturals que les Capçaleres del Ter i del 
Freser, per la qual cosa es podria incloure dins del mateix EIN. De fet, s’ha 
proposat incloure’l en el futur Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. És 
una important àrea de connectivitat ecològica entre els espais naturals del Parc 
Natural regional dels Pirineus Orientals (al vessant francès), la Reserva Natural 
d’Eina, les Capçaleres del Ter i del Freser i el parc natural del Cadí-Moixeró. També 
inclou la fageda de les Deveses i el bosc d’en Bernat, considerats d’interès 
comarcal. 
 
Qualificació urbanística: 
 

Planoles 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Forestal, Clau 3 
- Alta muntanya, Clau 4 

 
Tosses 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Agrícola, Clau 2 
- Forestal, Clau 3 
- Alta muntanya, Clau 4 

 
Construccions existents: 
 
L’única construcció present a la zona és el Refugi de la Pleta de Dòrria. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
La zona es troba prou ben conservada, sobretot els prats de més altitud, amb 
l’excepció de grans clapes desforestades a causa dels incendis ocorreguts fa més de 
25 anys i que encara ara no s’han recuperat i també d’una elevada sobrepastura 
que n’ha eutrofitzat una gran part. La carretera N-260 afavoreix el risc d’incendis i 



 

 

la presència de deixalles. Hi ha el projecte de condicionament d’aquesta mateixa 
infraestructura viària, que podria afectar part de l’espai. Finalment, també caldrà 
estar atent al projecte del túnel de Toses el qual implicarà un fort impacte 
paisatgístic, a més de suposar una barrera important per a la fauna. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Degut a la presència d’hàbitats i espècies d’interès, i també al paper que 
desenvolupa per el manteniment de la connectivitat ecològica, aquest espai s’hauria 
d’incloure dins l’EIN de les Capçaleres del Ter i del Freser i en especial també, dins 
el futur parc natural del mateix nom. Caldria també aplicar un pla de gestió forestal 
que ajudi a recuperar el bosc cremat i eviti l’afecció a la massa forestal existent. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) L’espai presenta uns valors naturalístics excel�lents i per tant es considera 
que s’hauria d’incloure dins el futur Parc natural de les Capçaleres del Ter i 
del Freser. 
 

b) Es recomana que el futur POUP de la Vall de Ribes estableixi uns criteris de 
protecció del sòl no urbanitzable específics per tal de preservar els valors 
naturals i del paisatge, i en especial evitar la ta�la de les masses boscoses i 
la conversió dels prats de dall. 

 
c) Per la fragilitat i excepcionalitat dels valors naturals es recomana no 

construir ni habilitar cap construcció o infraestructura nova. 
 

d) Es recomana la redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal per tal 
de garantir la continuïtat de l’estat actual dels boscos del sector i afavorir la 
reforestació del sector que es va cremar. 
 

e) Es convenient establir un codi de bones pràctiques ramaderes per tal 
d’evitar el sobrepasturatge del sector.  
 

f) És necessari netejar els diferents punts d’abocament de residus presents al 
llarg de la carretera N-260 i establir mesures per evitar-ne de nous.  
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 


