
 

 

Fontalba, Els Planassos 

Codi: 173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
631,39 ha. Queralbs. 
 
Delimitació: 
 

Espai complementari de l’EIN de les Capçaleres del Ter i del Freser. A l’est, oest i al 
nord el límit l’estableix aquest EIN. Des d’aquí el límit continua cap al sud per la 
pista que baixa de la central de Daió fins a la carretera de Queralbs i puja fins al pla 
de la Maonella, a uns 1.600 m d’altitud. A partir d’aquí baixa fins al torrent de les 
Plaus. Comunica amb l’espai proposat com a Bosc d’Estremera - Vall d’Estremera. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
L’espai es situa damunt de materials cambro-ordovicians constituïts sobretot per 
esquistos de baix grau de metamorfisme, amb intercalacions de calcàries i marbres. 
També hi afloren masses de gneis, d’origen controvertit. A prop de la Farga, 
apareix un bon lloc per observar aquests materials, per la qual cosa s’ha considerat 
digne d’incloure aquest punt dins de la Geozona 136 (Queralbs-Núria). També 
apareixen diversos punts amb mineralitzacions que varen ser explotades per 
extreure’n sobretot arseniopirita. Prop de Queralbs, tocant la carretera, es 
conserven restes d’un con fluvioglacial, amb material morrènic erosionat pel riu. 
Aquest probablement procedeix dels sediments morrènics transportats per les 
llengües glacials atribuïdes al Würm i que haurien baixat per la vall del Freser. 
 
La vegetació dominant està constituïda per landes de bruguerola (Violo-Callunetum) 
amb vegetació rupícola (Androsacetalia vandellii, Sedo-Scleranthion), ginestars 
amb boix (Prunello-Sarothamnetum buxetosum), prats calcícoles (Teucrio-

Brometum i Euphrasio-Plantaginetum), prats de gaiol (Genistello-Agrostidetum) i 
prats de dall amb fromental (Arrhenatherion). Al sector nord, es va recuperant 
lentament la pineda de pi negre (Saxifrago-Rhododendretum pinetosum) molt 



 

 

afectada, tant per tallades com pel foc. Prop del riu Freser trobem una freixeneda 
(Brachypodio-Fraxinetum excelsioris) i una petita roureda de roure sessilifoli 
(Pteridio-Quercetum). 
 

Respecte a la fauna, cal destacar que l’espai inclou una àrea de festeig i menjador 
de trencalòs (Gypaetus barbatus). És també una àrea de caça de l’àliga daurada 
(Aquila chrysaetos) i hi cria el duc (Bubo bubo) i la perdiu xerra (Perdix perdix 

hispaniensis). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai disposa d’hàbitats interès com els presents dins de l’EIN de les Capçaleres 
del Ter i del Freser. És també una zona molt freqüentada pel trencalòs, el qual hi ha 
arribat a efectuar parades nupcials. Des del punt de vista geològic l’espai és 
interessant perquè inclou materials d’origen glacial, a més d’un sector inclòs dins de 
la Geozona 136 i diverses mineralitzacions d’arseniopirita. 
 
Qualificació urbanística: 
 

Queralbs 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Agrícola, Clau 2 
- Forestal, Clau 3 
- Alta muntanya, Clau 4 
- Domini esquiable, Clau 5 

 
 
Construccions existents: 
 
L’espai inclou el refugi forestal de Fontalba. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’impacte principal que ha patit aquesta zona és l’obertura d’una carretera fins a 
Fontalba. Aquesta afavoreix una excessiva freqüentació de vehicles, amb les 
conseqüents molèsties que provoquen en un indret d’alta muntanya com aquest. A 
més, aquest fenomen ha originat alguns incendis forestals i l’erosió de diversos 
prats subalpins degut als aparcaments fora de la pista.  
 
Més recentment, l’espai també pateix els efectes de les obres de condicionament 
del túnel del cremallera de Núria, amb l’obertura d’una carretera d’accés, una gran 
ocupació de la zona d’obres, l’abocament de runes en una zona de prats de dall i 
d’altres prats de gran interès florístic, i la presència de trànsit de vehicles pesants, 
amb l’emissió de soroll, pols i altres contaminants.  
 
 
 



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria incloure, almenys, el sector més occidental i per sobre dels 1.500 m 
d’altitud, dins el futur Parc natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Caldria 
també: evitar que s’asfalti la carretera fins a Fontalba; regular el trànsit per les 
pistes forestals en determinades èpoques de l’any; afavorir la recuperació del bosc 
de pi negre, i vetllar pel compliment de la restauració de la zona afectada per les 
obres de condicionament del túnel del cremallera de Núria. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Es recomana que el futur POUP de la Vall de Ribes reconegui els valors i 
l’interès natural d’aquest espai i l’hi estableixi una protecció adequada 
 

b) Es convenient incloure, almenys, el sector més occidental i per sobre dels 
1.500 m d’altitud, dins el futur Parc natural de les Capçaleres del Ter i del 
Freser. 
 

c) És necessari establir una major regulació del trànsit motoritzat per les pistes 
forestals, prohibint circular en època de cria de les espècies protegides com 
el trencalòs. Al mateix temps no s’hauria de permetre que s’asfalti qualsevol 
de les pistes forestals del sector. 
 

d) Es recomana la redacció i execució de Plans de Gestió i Millora Forestal, amb 
l’objectiu de millorar i protegir les masses forestals de l’espai.  
 

e) És imprescindible la rehabilitació i restauració natural de la zona afectada 
per les actuals obres de condicionament del túnel del cremallera de Núria, 
un aquestes cop finalitzin.   
 



 

 

 


