
 

 

Ulldeter - Puig dels Lladres 

Codi: 179 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
186,30 ha. Setcases. 
 
Delimitació: 
 

L’espai proposat limita amb l’actual EIN de les Capçaleres del Ter i del Freser, amb 
l’exclusió de la zona ocupada directament per la infraestructura associada a 
l’estació d’esquí, però no de la pista que baixa per sota el refugi d’Ulldeter i al sud 
del puig dels Lladres. 
 
Caracterització de l’espai: 
 
Comprèn el naixement del riu Ter i la part de la seva capçalera que actualment està 
exclosa de l’EIN degut a la presència de l’estació d’esquí de Vallter 2000.  
 

Es situa damunt del gneis de Carançà travessat per filons de quars. En tota l’àrea 
es percep l’empremta del gel que en les darreres glaciacions va excavar circs 
glacials i va sedimentar materials morrènics. 
 
Tractant-se d’una zona d’alta muntanya, tant la vegetació com la fauna viuen sota 
condicions prou extremes, la qual cosa fa que les alteracions causades per 
actuacions antròpiques siguin molt difícils de corregir. Aquest petit espai està 
conformat per una gran diversitat de prats, que tindran una composició florística 
diferent segons l’orientació, relleu, humitat, efecte del vent, etc. Moltes d’aquestes 
comunitats formen part d’hàbitats considerats d’interès comunitari alguns d’ells 
amb caràcter de prioritaris i que justifiquen la seva inclusió dins la Xarxa Natura 
2000. Hi són presents prats de sudorn (Hieracio-Festucetum paniculatae), d’elina 
(Elynion), de festuca supina (Hieracio-Festucetum supinae), de pèl caní (Nardion) i 
de gesp (Ranunculo-Festucetum eskiae). També hi ha landes d’herba pedrera en els 
llocs més ventats (Loiseleurio-Vaccinion), landes de bruguerola (Calluno-Genistion), 



 

 

baleguers i ginebroses als solells (Juniperion nanae), neretars (Saxifrago-
Rhododendretum) als bacs i pinedes de  pi negre, que en els indrets assolellats es 
manifesten com Veronico-Pinetum pinetosum uncinatae i, a les obagues, com 
Saxifrago-Rhododendretum pinetosum. En aquestes darreres s’hi troba el licopodi 
(Lycopodium clavataum), pteridòfit molt rar a Catalunya. També hi abunden les 
tarteres poblades per comunitats diverses, entre elles Senecion leucophylli, on 
l’herba blanca (Senecio leucophillus), endemisme del nord-est ibèric i espècie 
protegida, hi és abundant. En algunes fondalades es formen petits estanyols, com 
l’estany Fonedís, i algunes molleres àcides amb Carex nigra, i on s’hi ha citat la 
molsa Sphagnum. 
 
Pel que fa a la fauna, destaca la presència de l’emblemàtic isard (Rupicapra  
pyrenaica), que freqüenta aquesta àrea, i la marmota (Marmota marmota), com a 
més fàcils d’observar i detectar. Però també hi viuen espècies més discretes com 
l’ermini (Mustela erminea), la perdiu blanca (Lagopus mutus) o, en els cursos 
d’aigua, l’almesquera (Galemys pyrenaicus), la mussaranya d’aigua (Neomys 

fodiens), la merla d’aigua (Cinclus cinclus) i el tritó pirinenc (Calotriton asper), etc. 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Presenta els mateixos valors que tota la zona que l’envolta l’EIN de les Capçaleres 
del Ter i del Freser i es tracta d’un espai natural proposat com a Parc natural. 
Aquest, a més forma la part principal de la capçalera del riu Ter, per la qual cosa és 
lògic que s’inclogui en la zona protegida. 
 
Qualificació urbanística: 
 

Setcases 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Zona esquiable de – Vall Ter 2000  
 

 
Construccions existents:  
 
Dins l’espai es troba el refugi d’Ulldeter. Així mateix hi trobem també un tram del 
GR-11, sender que travessa els Pirineus pel seu vessant sud des del Cantàbric fins 
la Mediterrània. 
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai es troba relativament ben conservat però és molt vulnerable. L’impacte 
ambiental principal ve causat per l’estació d’esquí de Vallter i sobretot per la suma 
d’actuacions com: els condicionaments fets a les pistes que arriben a Ulldeter; la 
construcció d’un sistema de canons de neu artificial; la construcció d’una bassa i el 
consegüent desviament i retenció del torrent sota el pic de la Dona; la construcció 
d’una cafeteria per sobre dels 2.500 m d’altitud; la manca de sistemes de depuració 
de les aigües del restaurant; i els accessos amb cotxe, els quals han comportat la 
construcció de grans zones d’aparcaments.  
 



 

 

El condicionament de l’última pista d’esquí ja va comportar la destrucció i alteració 
del naixement del riu i de la zona d’Ulldeter, i també dels prats subalpins. Segons el 
Pla Director d’Estacions de Muntanya, encara es pretén ampliar més el domini 
esquiable tot i que també corren rumors de tancament de la pròpia estació.  
 
La darrera ampliació de la Xarxa Natura 2000 (aprovada l’any 2006) va incorporar 
el curs estricte del riu Ter a la resta de l’espai d’interès natural de les Capçaleres 
del Ter i del Freser i les comunitats associades resten encara desprotegides. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria incloure aquest espai dins el futur Parc natural de les Capçaleres del Ter i 
del Freser i també de la Xarxa Natura 2000 pel fet de presentar els mateixos valors 
naturals. El funcionament de l’estació d’esquí s’hauria d’adaptar i adequar a aquest 
espai natural de manera que el condicionament i manteniment de pistes i 
infraestructures no alterin més els seus valors naturals.  
 
Caldria rehabilitar la zona de l’Ull de Ter afectada per les obres, com també dur a 
terme una depuració de les aigües del restaurant i minimitzar l’impacte de les 
infraestructures de l’estació d’esquí.  
 
Caldria també accelerar el procés de declaració del Parc natural de les Capçaleres 
del Ter i del Freser i disposar d’algun sistema de transport públic per evitar nous 
condicionaments de zones d’aparcament i afluència de vehicles. Finalment, caldria 
recuperar el sender GR-11 que a l’hivern queda tallat per la pista sud de l’estació i 
cap al sector del coll de la Marrana regular l’accés a la zona de cria de la perdiu 
blanca i de l’ermini. En aquest sentit, és important controlar els gossos que 
accedeixen lliurement a les àrees de cria d’aquestes dues espècies i que afecten la 
seva reproducció. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Es recomana l’adequació de la normativa vigent de Setcases pel que fa 
referència al sòl no urbanitzable, dotant-lo de més línies de protecció i 
restringint usos permesos, per tal de mantenir l’estat actual d’aquest espai i 
no permetre’n la degradació. 
 

b) Es recomana la inclusió de l’espai al futur Parc natural de les Capçaleres del 
Ter i del Freser i també a la Xarxa Natura 2000. 
 

c) És convenient no permetre l’ampliació de les actuals instal�lacions de 
l’estació d’esquí Vallter 2000, per tal de salvaguardar els valors que encara 
perduren en el sector. 

 
d) Es recomana establir criteris ambientalment correctes per tal de gestionar 

l’estació d’esquí de Vallter 2000, aconseguint d’aquesta manera fer 
compatibles els usos lúdics del sector de forma respectuosa amb l’entorn. 
 

e) Es recomana promoure la millora paisatgística de les àrees afectades per les 
pistes de l’estació d’esquí de Vallter 2000, actuant sobre els talussos i 



 

 

entorns de les instal�lacions existents a la cafeteria, la millora de la zona 
d’Ull de Ter,  l’eliminació de rètols obsolets, la instal�lació d’una senyalètica 
més adient, etc. 
 

f) Seria convenient habilitar un sistema de transport públic adequat per tal de 
reduir el nombre de vehicles que arriben al sector, sobretot en època d’esquí 
i evitar la construcció de nous aparcaments.  
 

g) Caldria recuperar el sender GR-11 que a l’hivern queda tallat per la pista sud 
de l’estació i cap al sector del coll de la Marrana. 
 

h) És convenient delimitar el sector de cria de al perdiu blanca i de l’ermini, 
restringint l’accés en èpoques concretes de l’any. 

 
 

 
 


