
 

Localització 

Denominació  Recorregut de les vies des de l’estació carregadora de Toralles fins a Ogassa i Surroca 

Localització  Recorregut paral·lel al costat oest de la carretera d’Ogassa en el tram de Toralles a Ogassa  

Coordenades  UTM INICI: X=441370 Y=4678013 UTM FI: X=440323 Y=4679546 
 

DADES CADASTRALS  Referència Sup. Sup.Con. N. Pl Titularitat 

  17177A010000880000EF 157.259 m² 83 m² 1 Gerard Masdeu Jordà 

  17119A005000150000RX 438.937 m²   Ajuntament d’Ogassa 
  17119A005000540000RS 44.089 m² 65 m² 1 Ajuntament d’Ogassa 
  17119A005000270000RA 29.069 m²   Marta Segui Pericas 

  17119A005000470000RX 85.437 m²   Ajuntament d’Ogassa 
  17177A010001230000EO 33.588 m²   Lluisa Picó Martín 

  17119A005000370000RT 154.742 m²   Ajuntament d’Ogassa 
  17119A005000380000RF 19.510 m²   Ajuntament d’Ogassa 
  17119A005000320000RY 4.253 m²   Clauditremps s,l 

  17177A010001400000EH 50.981 m²   Ajuntament d’Ogassa 

Dades Registrals  Finca     Municipi 

  1079     Sant Joan de les Abadesses 

  618     Ogassa 

  538     Ogassa 

  166     Ogassa 

  108     Ogassa 

  182     Ogassa 

  206     Ogassa 

 

Situació  Emplaçament (es marca el punt de presa de coordenades 

UTM) 

 
 
 
 

 

 

Dades urbanístiques 
Pla vigent  1- POUM de Sant Joan de les Abadesses  

2- Normes Subsidiaries de planejament d’Ogassa 

Classificació  SNU (Sòl no urbanitzable) 

Qualificació  1- CP. Espai de conreu i pastura / B. Espai de bosc 

2- 10. Industrial existent / 12.Zona forestal i de muntanya 
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Descripció del bé   

Context  L’àmbit de protecció està format pels recorreguts de les antigues vies que transportaven el 

carbó des de la plaça Dolça d’Ogassa i Surroca fins a l’estació Carregadora de Toralles i que 

anava paral·lel a la carretera d’Ogassa pel costat Oest.  

Els recorreguts surten del pla inclinat de toralles a dues alçades diferents, una surt del seu 

punt mig i l’altra des del punt alt on es troba la Torre de Fre del Pla inclinat. Els dos 

recorreguts van paral·lels fins arribar a la plaça Dolça a dues cotes diferents travessant zones 

boscos i rieres per mitjà de ponts i passeres. 

Ús actual  Via verda de la ruta del ferro i del carbó. 

Ús original  Vies que transportaven vagonetes plenes de carbó a l’estació Carregadora de Toralles i les 

retornaves buides a la Plaça Dolça d’Ogassa. 

Estat de 

conservació 

 Bo; l’antic recorregut de les vies s’ha convertit en la Via verda de la ruta del ferro i del carbó.  

Situació de risc  - La frondositat del bosc genera el perill d’incendis forestals.  

- Les pluges amb certa intensitat podrien provocar esllavissades que col·lapsarien sobre els 

trams de pista on la topografia és més irregular. 
 

Àmbit de protecció i objecte 

Raons catalogació  Els recorreguts de les vies tenen un gran interès natural i paisatgístic que s’ha vist 

incrementat amb la creació de la via verda de la ruta del ferro i del carbó. També cal 

remarcar la seva importància històrica ja que eren les arteries de transport de carbó des de 

la zona minera d’Ogassa-Surroca fins a l’estació de Toralles.  

Elements/conjunts  Es proposa protegir les pistes que formen l’antic recorregut de les vies i tots els elements 

viaries que es trobin dins l’àmbit així com les infraestructures com ponts, passeres, túnels...  
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Informació 

històrica 

 L’estació va finalitzar la seva activitat l’any 1967 quan es van tancar les explotacions mineres. 

Gran part de la infraestructura viaria va ésser desmantellada deixant l’entorn en desús total.  

actuacions finca  Construcció de la via verda de la ruta del ferro i del Carbó. 

Observacions  La via de dalt que sortia de la Torre de Fre transportava les vagonetes buides fins a la Plaça 

Dolça, mentre que la via de Baix transportava les vagonetes plenes de carbó fins a l’estació 

de Toralles.   

- Esquema de la infraestructura de Vies (Via de Dalt-Color Blau/Via de Baix-Color Vermell) 

 

 
 

Bibliografia  “La xarxa de transport de les Mines d’Ogassa i Surroca”. Manel Matute i Girau. Estiu 2020. 
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