
 

 

Obagues de Toses i de Fornells 

Codi: 174 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
821,28 ha. Toses. 
 
Delimitació: 
 

El límit oest coincideix amb la carena de les Tallades cap a Toses. Com a límit nord i 
cap a l’est, es segueix el marge dret del riu Rigard, a partir del tram no inclòs en la 
Xarxa Natura 2000 i fins a l’Espinosa. D’allà puja cap a Nevà per enllaçar amb el 
límit de l’EIN de la serra de Montgrony, el qual ressegueix cap a l’oest pel seu límit 
nord-oriental fins al final. Continua pel límit comarcal amb el Berguedà i enllaça 
amb el límit del Parc natural del Cadí-Moixeró fins al nivell de Toses, on es tanca el 
perímetre.  
 
Caracterització de l’espai: 
 
L’espai està assentat damunt de materials paleozoics amb roques (esquistos, 
microconglomerats, material vulcanoclàstic, calcàries, etc.) d’edat que comprendria 
des del Cambro-ordovicià fins el Devonià. Aquestes roques de característiques 
àcides i d’altres de carbonatades, afavoreixen el desenvolupament de la diversitat 
de comunitats vegetals. Destaca la presència  d’una extensa pineda de pi roig 
(Hylocomio-Pinetum catalaunicae), que forma part dels boscos de la Tussa i la baga 
de Toses, considerats d’interès comarcal i d’on ha estat citada l’orquídia Goodyera 
repens. 
 
Prop del riu Rigat, més enllà de les àrees ja protegides, s’estenen clapes de 
freixenedes i avellanoses molt higròfiles (Hepatico-Coryletum), a vegades amb 
presència de roure sessilifoli (Brachypodio-Fraxinetum excelsioris). També 
apareixen clapes de boscos mixts (Veronico urticifoliae-Betuletum) no incloses al 
PEIN ni a la Xarxa Natura 2000.  
 



 

 

En les zones no boscoses hi ha matollars. Aquests són formats pel ginestar amb 
boix (Prunello-Sarothamnetum buxetosum), barrejat de vegades amb landes 
(Violo-Callunetum). També hi és present vegetació la comunitat rupícola 
d’Androsacetallia vandellii, prats i pastures calcícoles i silicícoles, tant montanes 
com subalpines, i prats de dall (Arrhenatherion), de gaiol (Genistello-
Agrostidetum), de festuca ussona (Alchemillo-Festucetum), Xenobromiom, etc. 
 
En aquesta zona hi viuen diverses espècies emblemàtiques dels Pirineus, com el 
gall salvatge (Tetrao urogallus), el picot negre (Dryocopus martius), l’aligot vesper 
(Pernis apivorus), el gat salvatge (Felis silvestris) i el cabirol (Capreolus capreolus). 
Als torrents hi trobem l’almesquera (Galemys pyrenaicus). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai presenta extenses pinedes de pi roig i de pi negre on hi ha algunes espècies 
d’interès, com l’orquídia godiera, el gall salvatge, etc. 
 
Qualificació urbanística: 
 

Tosses 

 

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

 
Construccions existents: 
 
L’espai no presenta cap tipus de construcció. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Aquests boscos, juntament amb els de Planoles i Campelles, formen una de les 
masses forestals més extenses del Ripollès. L’explotació forestal intensiva ha aclarit 
el bosc de tal manera que en alguns casos, i agreujat per temporals com els de la 
primavera del 2003, ha provocat la caiguda d’arbres i ha creat grans clarianes. 
Aquesta explotació ha implicat la construcció de nombroses pistes forestals que 
afavoreixen la freqüentació amb vehicles de motor. 
 
Aquest espai pateix una pressió cinegètica que, sense ser forta, és mal controlada i 
ha provocat la quasi desaparició del gall salvatge. Actualment, una part del bosc on 
cria aquesta espècie s’ha inclòs dins del PEIN i la Xarxa Natura 2000, declarant-te’l 
reserva forestal.  
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Aquests boscos necessiten una bona protecció que eviti les aclarides excessives. A 
més, caldria garantir una bona superfície de bosc madur, elaborant plans 
d’aprofitament forestal que permetin la recuperació del bosc com a ecosistema i 



 

 

recuperant la fauna que li correspon. Juntament amb un millor control de les 
batudes de caça, caldria vetllar per la recuperació d’algunes de les espècies que 
potencialment aquests boscos poden mantenir. 
 
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 PUOP estableixi una normativa més específica de 
protecció del sòl no urbanitzable i en concret que vetlli per la preservació de 
les masses boscoses. 
 

b) És convenient redactar i executar Plans de Gestió i Millora Forestal, per tal 
de potenciar el bon estat ecològic dels boscos del sector i evitar possibles 
afeccions sobre els seus valors i en especial sobre la fauna associada. 

 
c) Es convenient executar Plans Tècnics de Gestió Cinegètica, amb l’objectiu de 

limitar i controlar les llicències de caça, evitant possibles afeccions a fauna 
protegida.  
 

d) S’hauria de regular l’accés motoritzat al sector, prohibint la circulació per 
determinades pistes. 

 
e) Per l’obertura de noves pistes caldria llicència municipal. Tanmateix, 

l’amplada mai hauria de ser superior als 3 metres i el seu ús tan sols 
destinat al propi de l’activitat forestal. 
 

 

 
 
 



 

 

 

 


