
 

 

Bosc de Guils 

Codi: 199 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
771,66 ha. Ger i Guils de Cerdanya. 

 
Delimitació: 
 

Espai delimitat per l’EIN de la Tossa Plana de Lles – Puigpedrós i pel límit fronterer 
amb l’estat francès. A l’oest i al sud, el límit el marca l’eix carener entre Roques 
Feres – Puig de Peransau i la cota de 1.525 m.  
  

Caracterització de l’espai: 
 
Espai forestal dominat per la pineda de pi negre (Pinus uncinata) amb en neret 
(Rhododendron ferrugineum). Al sotabosc a banda del neret també hi ha nabiu 
(Vaccinium myrtillus) i diverses espècies herbàcies com la Pyrola secunda, la Pyrola 
minor, la Pyrola uniflora, la Listera cordata, la Dechampsia flexuosa, entre altres. 
Completen aquests dos estrats, els líquens i les molses, les quals aquestes últimes 
acostumen a fer tapissos extensos. Entre aquestes cal esmentar la dominància 
d’Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi i Rhytidiadelphus triquetrus. 
Altrament i ocupant menor superfície hom també hi troba matollars de bàlec 
(Genista balansae), de vegades barrejat amb ginebre (Juniperus communis) i 
bruguerola (Calluna vulgaris). Aquestes comunitats ocupen espais anteriorment 
pasturats, com els prats d’Agostris capillaris i Festuca airoides  
 
A la zona de la Feixa apareix de mullera amb Carex fusca. Es tracta d’un espai de 
gran valor ecològic amb presència de diverses ciperàcies, especialment alguns 
càrexs com el Carex nigra o les tofes de Scirpus cespitosus. Presenten una certa 
variabilitat, lligada principalment al comportament del nivell freàtic.  
 
Pel que fa a la fauna cal esmentar que l’espai presenta un gran interès per la 
presència d’espècies pròpies dels ambients forestals d’alta muntanya. Entre els 



 

 

mamífers destaquen diverses espècies d’ungulats, com el cérvol (Cervus elaphus), 
l’isard (Rupicapra pyrenaica) o el cabirol (Capreolus capreolus) i de carnívors, com 
la marta (Martes martes) o el gat fer (Felis silvestris). Pel que fa als ocells, cal 
destacar la presència del trencalòs (Gypaetus barbatus), el voltor comú (Gyps 
fulvus) o l’àliga daurada (Aquila chrysaetos). També destaca la presència de dues 
espècies relictes dels períodes glacials com són el gall fer (Tetrao urogallus) i el 
picot negre (Dryocopus martius). 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai incorpora nombrosos valors naturals i per composició dels boscos i afinitat 
s’hauria d’incorporar dins l’espai del PEIN de la Tossa Plana de Lles – Puigpedrós. 
També inclou diversos taxons florístics i faunístics de gran interès. A més, la major 
part de l’espai es troba recobert per hàbitats d’interès comunitari, alguns d’ells 
catalogats com d’interès comunitari.  
 

Qualificació urbanística: 
 

 
Ger  

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl lliure permanent, Clau 13 
- Sòl forestal, Clau 14 
- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
 
 

Guils de Cerdanya 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
 

Construccions existents: 
 
L’espai únicament inclou el refugi forestal de les Cases i les 2 construccions 
vinculades a l’estació d’esquí de fons Guils – Fontanera, la qual és de titularitat 
municipal.  
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Entre les principals amenaces, cal destacar la pèrdua dels prats per l’abandó del 
pasturatge i l’augment del matollar i les bosquines, fet que suposa en ambdós 
casos una pèrdua important de biodiversitat i una homogeneïtzació paisatgística 
important. També cal afegir, la mala estructura forestal d’alguns rodals compostos 
per la pineda de pi negre. L’estació d’esquí de fons Guils – Fontanera i les 2 
construccions vinculades, més la presència del refugi forestal de les Cases no 
provoquen en si mateixos impactes significatius excepte els derivats de la 
sobrefreqüentació de determinats indrets. En aquest mateix sentit cal també afegir 
els problemes derivats de la sobrefreqüentació del  bestiar – vaques i egües– a la 
zona de la mullera, fet que es tradueix en un deteriorament dels seus valors 
ecològics i una ruderalització d’aquest hàbitat.   
 



 

 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria incorporar aquest espai al PEIN i en concret dins l’EIN de la Tossa Plana de 
Lles – Puigpedrós. Tanmateix també caldria mantenir les actuals zones de pastura i 
incentivar la redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal per tal de millorar 
l’estructura d’alguns boscos. Finalment també caldria no ampliar els 45 km de 
pistes que ja ofereix l’estació d’esquí i evitar la degradació de les mulleres per 
sobrefreqüentació del bestiar. En aquest sentit la presència d’abeuradors o altres 
tipus de punts d’aigua pel bestiar poden esdevenir mesures claus per evitar el 
sobretrepig.  
 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Es recomana la inclusió d’aquest espai al PEIN i en concret dins l’EIN de la 

Tossa Plana de Lles – Puigpedrós pels nombrosos valors naturals i per 
composició dels seus boscos.  
 

b) Es recomana al municipi de Ger i Guils de Cerdanya garanteixi dins del punt 
de vista urbanístic la protecció dels sòls agrícoles, riberals i en especial de 
les pinedes de pi negre. En aquest sentit, en aquesta darrera recomanació 
caldria no permetre cap tipus de construcció.   
 

c) Es considera que s’hauria d’eliminar els punts 2 i 3 de l’article 277 i el punt 3 
de l’article 279 de l’actual planejament de Guils de Cerdanya i Ger, que 
preveu la possibilitat d’obrir pistes forestals o d’esquí en sòl lliure permanent 
i en sòl forestal, de la mateixa manera que permet l’edificació de 
construccions relatives a activitats d’oci i a l’esport de l’esquí.   
 

d) La construcció de tanques hauria de limitar-se a aquells sòls agrícoles i en 
aquells casos que siguin imprescindibles per a la ramaderia extensiva. En 
aquest cas aquestes haurien de permetre el pas de la fauna terrestre pròpia 
del lloc, com els de pastor elèctric. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, 
llevat de murs de pedra seca de menys de 0,30 m. d’alçada.  
 

e) S’hauria de redactar un Pla Especial de recuperació de pastures, reconeixent 
aquests sectors pels seus valors ecològics, paisatgístics i socials. 
 

f) Seria recomanable la redacció de PTGMF per tal de millora la situació i 
estructura general d’alguns boscos.  
 

g) No s’hauria de permetre l’ampliació de l’estació d’esquí de fons Guils – 
Fontanera o la creació de noves pistes d’esquí. 
 



 

 

 

 


