
 

 

Tossals de Baltarga i Torrelles – La Costa d’Urús 

Codi: 195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
884,06 ha. Bellver de Cerdanya, Prats i Sansor, Riu de Cerdanya, Urús i Das.  
 
Delimitació: 
 

L’espai resta delimitat al nord i al sud pels límits que defineixen els espais protegits 
de la serra del Cadí-Moixeró i el riu Segre. A llevant, aquest ve establert per la 
carretera C-16 i a ponent, pel torrent de Cobertada.  
 
Caracterització de l’espai: 
 
Espai singular de gran interès paisatgístic i ecològic. Les formacions vegetals 
dominants són les arbustives i herbàcies, essent les zones arbrades molt poc 
freqüents. Únicament es troben als tossals de Baltarga i Torrelles i la zona de les 
Costes. Aquestes es distribueixen en forma de petites taques i ocupen aquelles 
zones de major pendent i orientades a nord. Es tracta eminentment de la pineda de 
pi roig (Pinus sylvestris) la qual, excepte de quan es tracta de repoblacions, 
presenten un estrat arbustiu amb abundància de plantes pròpies més aviat de les 
rouredes seques i un estrat muscinal relativament important. Són boscos 
antigament explotats per treure’n fusta però ara es troben abandonats. 
Substitueixen les rouredes calcícoles de roure martinenc (Buxo sempervirentis-
Quercetum pubescentis). Entre les espècies arbustives presents en el sotabosc cal 
esmentar el boix (Buxus sempervirens, el tortellatge (Viburnum lantana) o la 
coronil�la boscana (Coronilla emerus), entre altres. En l’estrat herbaci hi és freqüent 
l’herba fetgera (Hepatica nobilis), la Campanula persicifolia o la viola (Viola 
sylvestris). A l’estrat muscinal destaquen l’Hylocomium splendens, el Dicranum 
scoparium, o el Pseudoscleropodium purum. Tanmateix també, apareixen pinedes 
de pi roig amb el sotabosc dominat per herbes de caràcter no forestal, pròpies de 
les pastures properes, en aquest cas formades per graminoides, com la Festuca 
nigrescens i també per no graminoides, com el plantatge mitjà.  



 

 

Els ambients arbustius i herbacis dominants es troben compostos bàsicament per la 
jonceda (Aphyllanthes monspeliensis) calcícola. Tanmateix, a la zona de la Tossa de 
Torrelles, al vessant orientat a solell i compartint l’espai amb la jonceda, apareix el 
matollar d’espígol (Lavandula angustifolia) i el ginestell (Genista cinerea), espècie 
poc freqüent a Catalunya. A la zona de les Costes apareix el prat emmatat d’Ononis 
striata, Anthyllis montana i Globularia cordifolia i, en les zones on el pasturatge s’ha 
abandonat aquest darrer es veu substituït per la boixeda.   
 
Al vessant orientat a nord, la jonceda és substituïda per la pastura seca. Aquesta és 
formada per una barreja de gramínies acompanyades sovint d’un gran nombre de 
plantes no graminoides. Entre les espècies dominants destaca la Festuca ovina, 
l’Avenula iberica, el Bromus erectus, el Brachypodium phoenicoides, la Seseli 
montanum, el Teucrium pyrenaicum, entre altres. L’abandó del pasturatge d’ovins i 
el  conseqüent embosquinament del prat per part de la boixeda suposa un aspecte 
negatiu per a la conservació d’aquest hàbitat. En aquest espai, també apareix la 
comunitat amb Adonis vernalis, present únicament en tot Catalunya en aquesta 
àrea de la baixa Cerdanya, la qual es troba seriosament amenaçada per els 
continus creixements urbanístics.  
 
Finalment, cal esmentar les diverses zones de conreus en règim de secà, 
bàsicament de cereals, sobretot sègol i blat, i els prats de dall amb fromental 
(Arrhenatherum elatius). Presenten una important diversitat d’espècies de flora. 
Són també molt productius, irrigats i adobats regularment. A final d’estiu i a la 
tardor acostumen a ser aprofitats com a pastura. A les zones on aquests s’han 
abandonat aquests es veuen envaïts per herbes diferents i per espècies llenyoses 
que els acaben fent desaparèixer. En temps recents, molts d’aquests prats han 
estat resembrats, generalment amb una mescla de gramínies i lleguminoses, i 
transformats en conreus. 
 
Pel que fa a la fauna, destaquen per la seva presència els grans ungulats com 
l’isard (Rupicapra pyrenaica), el cérvol (Cervus elaphus) o el cabirol (Capreolus 
capreolus). Als prats subalpins i prats de dall trobem una gran quantitat de 
micromamífers entre les que destaquen el talpó nival (Microtus nivalis) i la 
musaranya nana (Sorex minutus). Altres espècies rellevants són el mussol pirinenc 
(Aegolius funereus) i el gall fer (Tetrao urogallus). També apareixen algunes aus 
com la perdiu xerra (Perdix perdix) o el cercavores (Prunella collaris). Respecte als 
rèptils, destaca la presència de l’escurçó pirinenc (Vipera aspis) i el llangardaix 
pirinenc (Lacerta agilis). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai inclou importants valors naturals, alguns d’ells poc freqüents a nivell de 
comarca i fins i tot de Catalunya. També destaquen per raresa els erms situats a la 
Tossa de Torrelles o al serrat del Castellar, els quals sovint són resultat de 
l’abandonament d’antics conreus de secà i amb presència de diverses espècies de 
flora i de fauna de marcat caràcter mediterrani i per tant molt poc freqüents en 
aquesta àrea biogeogràfica. Destaquen, per exemple, les diverses poblacions 
d’Adonis vernalis i d’altres espècies més pròpies d’ambients estèpics i cerealístics, 
presents sobretot a la zona del coll de Saig. A banda però de la importància de 
diversos taxons florístics, l’espai també inclou hàbitats de gran interès, com els 
prats de dall. Finalment, cal esmentar l’important paper paisatgístic que juga el 
Tossal de Baltarga, ja que ofereix unes fabuloses vistes sobre la plana ceretana i el 



 

 

riu Segre, a més de la funcionalitat ecològica que desenvolupa tot aquest espai a 
l’hora de connectar ecològicament la serra del Cadí i el riu Segre.  
 
Qualificació urbanística: 
 
Bellver de Cerdanya 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl rústic, Clau 9 
 

Prats i Sansor 

 
• Sòl no urbanitzable 

 
 

Riu de Cerdanya 

 
• Sòl no urbanitzable 

 
 
Urús 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
- Sòl lliure permanent, Clau 13 
- Sòl forestal, Clau 14 

 
Das 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl forestal, Clau 14 
 
Construccions existents: 
 
Entre les diverses construccions cal destacar l’ermita de Sant Grau o de Sant Pau 
del puig d'Urús; l’ ermita romànica de Sant Salvador de Predanies des d’on es pot 
contemplar bona part de la plana Cerdana; la font de Llanes; un tram del GR-150; i 
diverses cases com: Can Bescort, la Rajoleria o el veïnat de la Torre d’Urús.  
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un bon estat de conservació, si bé apareixen diverses dinàmiques 
territorials que poden provocar efectes negatius irreversibles. Entre aquestes cal 
destacar d’una banda, la pèrdua dels prats per l’abandó del pasturatge i l’augment 
del matollar -bàsicament la boixeda- fet que suposa una pèrdua important de 
biodiversitat i una homogeneïtzació de la varietat paisatgística i de l’altre, la pressió 
urbanística ja que amenaça seriosament tant la població d’Adonis vernalis, única en 
tot Catalunya. La pervivència dels prats de dall també es veu seriosament alterada   
per l’abandonament de l’activitat i la conseqüent colonització per altres espècies 
més cosmopolites i d’altres de llenyoses i, per la seva conversió en conreus. 
Aquests, generalment, es troben formats per una mescla de gramínies i 



 

 

lleguminoses, fet que provoca una forta davallada de l’índex de biodiversitat 
florística.  
 
Finalment, cal també considerar la presència de: diverses infraestructures viàries 
que condicionen seriosament la seva funcionalitat ecològica, com per exemple l’E-
09 i la LP-4033B les quals fragmenten l’espai pel bell mig, o la N-260 i la C-16 que 
delimiten l’espai per la seva banda septentrional i de ponent respectivament; d’una 
activitat extractiva ja finalitzada (coll de Saig) dedicada a l’extracció de lignit i amb 
una restauració de baixa qualitat; i per diverses granges que provoquen importants 
impactes visuals.  
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria mantenir i potenciar les actuals àrees de pastura i en determinats casos 
recuperar aquelles zones on aquesta ha estat substituïda per els matollars. En 
aquest sentit, el desenvolupament i aplicació d’un Pla de recuperació de pastures 
esdevindria l’instrument de major interès. També seria òptim preservar mitjançant 
el planejament urbanístic o altres mecanismes les zones on hi ha les poblacions 
d’Adonis vernalis i garantir la continuïtat dels prats de dall, evitant-ne la seva 
conversió en conreus o zones urbanes. També convindria promoure mesures de 
permeabilització de les infraestructures viaries i millorar les mesures de restauració 
aplicades a l’activitat extractiva ja finalitzada del coll de Saig.   
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) És recomanable que els municipis de Bellver de Cerdanya, Riu de Cerdanya, 
Prats i Sansor, Urús i Das actualitzin el planejament urbanístic i redactin una 
normativa urbanística que garanteixi la preservació total d’aquest espai, no 
permeten cap tipus de construcció excepte aquelles vinculades a les 
activitats agrícoles i les que siguin d’utilitat públic interès social.  
 

b) És convenient la redacció d’un Pla Especial per tal de recuperar les zones de 
pastura, entenent-les com espais d’elevat interès ecològic, paisatgístic i 
cultural. 
 

c) Es recomana incorporar a la normativa vigent una categoria especial per 
protegir els prats de dall per tal d’assegurar la continuïtat d’aquests espais 
enfront al canvi cap a conreus o zones urbanes. 
 

d) Es creu convenient dotar d’una protecció especial no permetent cap tipus de 
construcció, les zones on s’hi troba poblacions d’Adonis vernalis, planta 
perenne de la família de les ranunculàcies que es troba als prats secs i 
assolellats dels Pirineus, legalment protegida a Catalunya. 
 

e) Es recomana millorar les mesures de restauració aplicades a l’activitat 
extractiva ja finalitzada de coll de Saig, al municipi de Bellver de Cerdanya, 
per tal de reduir l’impacte visual que actualment genera aquest espai. 
 



 

 

f) S’haurien de millorar les mesures de permeabilització de les infraestructures 
que es troben dins l’espai (C-16, E-09, LP-4033b), millorant d’aquesta 
manera la connectivitat biològica al sector. 
 

g) La construcció de qualsevol edifici en sòl forestal, hauria de quedar vetada i 
clarament reflectida en les normes urbanístiques dels municipis. 

 

 


