
 

 

Serra dels Corrals Blancs i entorns de Montmalús i Niula 

Codi: 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
2.550,19 ha. Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Bolvir i Meranges 

 
Delimitació: 
 

Espai delimitat al nord per l’EIN de la Tossa Plana de Lles – Puigpedrós i per l’espai 
Bosc de Guils. A l’est el límit el marca el Rec de Rigat i al sud els nuclis de Bolvir, la 
Pleta de Saga, Saga, la Devesa de Saga i Ger. Finalment, a l’oest el límit ve definit 
pel carenam format per la Serra de la Ginebreda, Roc del Quir i Roc Roig.  
 

Caracterització de l’espai: 
 
Espai forestal dominat pel balegar (Senecio adonidifolii-Genistetum europaeae), 
sovint afavorit per l’abandó de la pastura i la deforestació. Altres tipus de 
formacions vegetals presents són: el prat silicícola i xeròfil pasturat d’Agrostis 
capillaris; el prat de Festuca airoides o de F. yvesii present a la zona de les Roques 
de Llogar i sovint aprofitat com a pastura d’estiu; i determinats rodals formats 
bàsicament per la pineda de pi roig (Pinus sylvestris) i en menor mesura de pi 
negre (Pinus uncinata). Destaca també, la vegetació de ribera associada al Torrent 
de Montmalús, al torrent de les Valls i al torrent dels Agustins. Es tracta bàsicament 
de freixenedes de freixe de fulla gran (Fraxinus angustifolia) i de prats de dall amb 
fromental (Arrhenatherum elatius). A prop de Niula apareixen dues petites clapes 
de pi pinastre (Pinus pinaster) i de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii). A la 
zona de la Feixa apareix una zona dominada per la mullera de Carex fusca. Es 
tracta d’un espai de gran valor ecològic amb presència de diverses ciperàcies, 
especialment alguns càrexs o les tofes de Scirpus cespitosus. Presenten una certa 
variabilitat, lligada principalment al comportament del nivell freàtic. Als terrenys 
menys humits, hi abunden un bon nombre d’espècies pròpies dels parts pasturats 
amb pèl caní.  
 



 

 

Pel que fa a la fauna cal esmentar el gran interès de determinades espècies pròpies 
d’espais propis d’ambients forestals d’alta muntanya com la llebre europea (Lepus 
europaeus), la marta (Martes martes), el gat fer (Felis silvestris) i l'isard (Rupicapra 
pyrenaica). Entre els ocells, cal destacar els grans rapinyaires com l’àguila daurada 
(Aquila chrysaetos), el duc (Bubo bubo) i el falcó pelegrí (Falco peregrinus), a més 
del voltor (Gyps fulvus) i la pròpia dels ambients forestals com el gall fer (Tetrao 
urogallus), el mussol pirinenc (Aegolius funereus) i el picot negre (Dryocopus 
martius). Pel que fa als rèptils i amfibis destaca la presència del llangardaix verd 
(Lacerta viridis) i la granota roja (Rana temporaria). Les rieres que travessen 
l’espai presenten com a fauna ictiològica habitual el barb comú (Barbus bocagei 
graellsii), el barb cua-roig (Barbus haasi) i la truita (Salmo trutta). Algunes 
d’aquestes presenten el vairó (Phoxinus phoxinus) com a espècies al�lòctona. 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai incorpora diversos hàbitats d’interès comunitari, a més d’una important 
quantitat d’espècies de vertebrats de gran interès. Tanmateix també, aquest 
desenvolupa la funció tampó entre els espais del PEIN de la Tossa Plana de Lles – 
Puigpedrós i les zones urbanes. Finalment, cal considerar la inclusió d’espècies 
florístiques considerades de rares i/o protegides a Catalunya com l’Amaranthus 
hybridus, l’Anagallis minima, el Juncus tenuis, la Stipa capillata o el Symphytum 

officinale.  
 

Qualificació urbanística: 
 
Guils de Cerdanya 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl forestal, Clau 14 
- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 

 
Ger 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl lliure permanent, Clau 13 
- Sòl forestal, Clau 14 
 

Meranges 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl lliure permanent, Clau 13 
 

Bolvir 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl lliure permanent, Clau 13 
 

Isòvol 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl lliure permanent, Clau 13 
 



 

 

Construccions existents: 
 
Pel que fa a les construccions, cal esmentar, únicament, el Conforn i dos refugis 
forestals.  
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Entre les principals amenaces cal citar la pèrdua dels prats per l’abandó del 
pasturatge i l’augment del matollar, fet que suposa en ambdós casos una pèrdua 
important de biodiversitat i una greu homogeneïtzació paisatgística. Caldria també  
regular la sobrefreqüentació del  bestiar a la zona de la mullera donat al seu interès 
botànic. Finalment, cal també esmentar l’impacte visual que generen determinats 
coberts ramaders vinculats a granges i les diverses urbanitzacions situades al sud 
de l’espai. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
En cas de desenvolupar una protecció més específica per l’EIN de la Tossa Plana de 
Lles – Puigpedrós aquest espai hauria de gaudir d’una protecció que permeti, a 
nivell d’usos, actuar com a territori d’amortiment pels diferents impactes que es 
poden donar fora de l’espai estrictament delimitat. Tanmateix també, caldria 
mantenir les actuals zones de pastura 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 atorgar a aquest espai una classificació específica coma zona 
d’amortiment per l’EIN de la Tossa Plana de Lles – Puigpedrós i per tant 
gaudir d’una normativa urbanística específica que garanteixi la preservació 
dels valors naturals principals del sector i en especial de les freixenedes i de 
les pinedes de pi negre. Així doncs, hi caldria evitar la presencia de noves 
construccions i/o edificacions de qualsevol tipus.  
 

b) S’hauria de redactar un Pla Especial de recuperació de pastures per tal de 
fer front a la regressió que pateixen aquests hàbitats. 
 

c) En tots els cursos fluvials caldria establir una franja de protecció de 5 metres 
a banda i banda dels marges que delimiten el curs fluvial on no s’hauria de 
permetre l’alteració de la vegetació de ribera (per tant restaria també 
restringida les plantacions de planifolis) ni la variació dels marges o 
l’alteració del curs 

 
d) També caldria fixat una franja de protecció de 50 metres a banda i banda 

dels cursos fluvials on no s’hauria de permetre cap tipus de construcció ni 
tanca. 
 



 

 

e) Només s’hauria de permetre las construcció de tanques en aquells sòls 
agrícoles i en aquells casos que siguin imprescindibles per a la ramaderia 
extensiva. En aquest cas les tanques haurien de ser de vegetal viu o de 
materials que permetin la transparència i 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 metres d’alçada.  

 

 


