
 

 

La Batllia 

Codi: 197 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
1.009,27 ha. Bellver de Cerdanya i Montellà i Martinet. 

 
Delimitació: 
 

L’espai es troba delimitat per l’EIN de la serra del Cadí-Moixeró i l’espai de la 
XN2000 del riu Segre. A llevant, els límits el conformen el torrent de Carcades i la 
carretera i el torrent de Pi. A ponent, aquests venen establerts pel torrent de 
Fontfreda. S’exclouen els nuclis urbans de Santa Eugènia de Nérella, Olià i Nas 
 

Caracterització de l’espai: 
 
L’espai es caracteritza per englobar tres valls orientades de nord a sud: la del 
torrent de Carcades, la del torrent de Ridolaina i la del torrent de Fontfreda. Des del 
punt de vista orogràfic destaquen diversos elements concrets com la muntanya del 
Montgras i l’altiplà de Nas, definit pel serrat de la Balma i les Tutes. Tant aquestes 
característiques com per emplaçament geogràfic, aquest espai presenta un 
important valor paisatgístic, ja que es localitza en una zona on el creixement 
urbanístic s’ha deixat notar intensament.  
 
L’espai s’estructura a partir de dues planes agrícoles separades per la vall del 
torrent de Ridolaina. Tanmateix però, la irregularitat del terreny provoca la 
presència de diverses taques forestals entre la matriu agrícola dominant. A la zona 
de Montgras i del serrat de la Balma i hi dominen els ambients herbacis i en menor 
mesura els forestals arbrats. Resseguint la vall del Ridolaina apareix la jonceda 
(Aphyllantion). Aquesta també es distribueix de manera força estesa a la zona de 
l’altiplà de Nas i en el Montgras. A la zona de la Coma comparteix l’espai amb el 
prat calcícola de Festuca nigrescens. Altrament també es freqüent trobar-hi prats 
de dall amb fromental (Arrhenatherum elatius). Aquest es caracteritza per ser molt 
ric i divers en diverses espècies de flora. Pren una màxima extensió resseguint els 



 

 

diferents cursos fluvials, com el riu Segre entre el torrent de la Font i el torrent de 
Carcades o a la zona del prat del Segre i en el torrent de Ridolaina, sobretot a la 
zona del Calçot, i en el seu tram baix quan el relleu es torna més suau i agraït. 
Sovint en aquestes zones la vegetació arbrada més freqüent és la freixeneda. 
Aquesta es localitza en sòls poc àcids o gens, profunds, humífers i humits, però no 
sotmesos a inundació. Es troben a la zona externa dels riberals, a la base dels 
costers, als fondals i a les torrenteres de vessant. Presenten un estrat arbustiu 
desenvolupat i l’estrat herbaci normalment es força ben constituït i divers.  
 
La vegetació de ribera es formada per la verneda (Alnio-Padion) la qual presenta un 
molt bon estat de conservació al torrent de Carcades i al torrent de Ridolaina. Al 
torrent de la Fontfreda, aquesta comparteix espai amb la freixeneda. En el riu 
Segre, sobretot el tram comprès entre les Costes del Segre fins a la confluència 
amb el torrent de Carcades, la verneda ve acompanyada per la salzeda de salze 
blanc (Salix alba), saulic (Salix purpurea) i sarga (Salix eleagnos).  
 
La vegetació forestal arbrada dominant és la pineda de pi roig (Pinus sylvestris). Es 
distribueix en forma de retalls i esdevé una formació dominant en els indrets de 
major pendent. Presenta un estrat arbustiu amb espècies pròpies de les rouredes 
seques i un estrat muscinal relativament important. Es tracta majoritàriament de 
pinedes de caràcter secundari, que substitueixen les rouredes calcícoles de roure 
martinenc (Quercus humilis). Els indrets on aquestes es concentren són a les 
Costes del Segre, a la baga del Montgras, al serrat de la Balma, etc.  
 
A nivell d’hàbitats herbacis cal esmentar la presència dels prats silicícoles i xeròfils 
d’Agrostis capillaris. Aquests presenten també una certa riquesa florística 
(alberguen diverses poblacions d’Adonis vernalis, sobretot als voltants d’Olià) i 
molts casos degut a l’abandó del pasturatge es veuen substituïts per matolls 
d’argelaga (Genista scorpius) i  bardisses (Rubus sp. i Galium sp.). 
 
Pel que fa a la fauna cal destacar diverses espècies de mamífers com la marta 
(Martes martes), l’ermini (Mustela erminea) o la llúdriga (Lutra lutra), a més 
d’ocells com el picot verd (Picus viridis), la perdiu xerra (Perdix perdix), el xoriguer 
comú (Falco tinnunculus), el milà reial (Milvus milvus), el falcó pelegrí (Falco 
peregrinus), el gaig (Garrulus glandarius), o el blauet (Alcedo atthis). Pel que fa als 
rèptils, trobem espècies pròpies de llocs humits com el llangardaix verd (Lacerta 
viridis) i la serp verda i groga (Coluber viridiflavus). Finalment, també destaquen 
certes poblacions d’amfibis, com la granota roja (Rana temporaria), el tòtil (Alytes 
obstetricans), la salamandra (Salamandra salamandra) i el tritó palmat (Triturus 
helveticus). 
 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai presenta un elevat valor paisatgístic, el qual es veu accentuat pel fet de 
situar-se en una zona de creixement urbanístic i per tant intensament transformat. 
Tanmateix, cal destacar la presència d’hàbitats d’interès comunitari, alguns d’ells 
considerats de prioritaris, i amb molt bon estat de conservació. Entre aquests 
darrers cal citar la verneda. Finalment, cal esmentar que l’espai esdevé un 
important connector ecològic entre la Serra del Cadí i el Segre, essent clau doncs 
per el manteniment de la funcionalitat ecològica de la matriu territorial.  
 
 



 

 

Qualificació urbanística: 
 
Bellver de Cerdanya  

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl rústic, Clau 9 
 

 

Montellà i Martinet 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl rústic, Clau 9 
- Parc forestal, Clau 10 

 

 
Construccions existents: 
 
Entre les principals construccions d’interès cal destacar l’ermita i el castell de Sant 
Martí, situats dalt d'un penyal al costat del Segre, i diverses construccions com 
Cortariu, Can Piltre, can Marxot, can Quelet, can Soldat o cal Cepat, entre altres.  
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Entre les principals amenaces cal considerar l’abandonament de l’activitat del dall i 
la colonització d’aquests ambients per altres espècies més cosmopolites i llenyoses 
que els acaben fent desaparèixer. També sovint aquest es converteixen en conreus 
o en espais urbans, significant doncs una pèrdua important a nivell de biodiversitat 
florística i també de la fauna associada. Altrament, cal destacar la pèrdua dels prats 
per l’abandó del pasturatge i l’augment del matollar, fet que suposa una pèrdua 
important de biodiversitat i una homogeneïtzació paisatgística greu. 
 
Des del punt de vista del paisatge, els diversos creixements urbanístics que s’han 
anat succeint en aquesta zona han provocat un impacte visual important, ja que 
sovint no han respectat ni la topologia edificatòria ni el patró que fixa el tipus 
d’emplaçament. Sovint s’han ocupat les zones planes utilitzades pel dall,  
desvirtuant així les fisonomies dels nuclis i alterant fortament la qualitat 
paisatgística dels seus entorns. Aquest fet també es veu agreujat per la presència 
de granges, algunes de les quals presenten coberts que generen un important 
impacte visual.  
   

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria mantenir i potenciar les actuals zones de pastura mitjançant el 
desenvolupament i aplicació d’un Pla de recuperació de pastures. També caldria 
garantir la continuïtat dels prats de dall, evitant-ne la seva conversió en conreus o 
zones urbanes. Els nous creixements urbanístics caldria que es fessin en molta 
cura, intentant sempre seguir el patró edificador i els emplaçaments històricament 
utilitzats, i aplicant mesures, si és necessari, de minimització de l’impacte visual. 
Finalment, caldria preservar l’estat actual dels boscos de ribera no permetent cap 
tipus d’activitat o ús que comporti algun tipus de modificació.  



 

 

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 
a) Caldria que els planejaments municipals establissin una protecció de les 

masses forestals actualment presents, no permetent-hi cap tipus de 
construcció. En sòl agrícola únicament caldria permetre-hi edificacions 
vinculades a les activitats primàries, evitant al màxim les construccions 
d’utilitat pública i de més.  

 
b) Caldria també establir una franja protecció de 50 metres a banda i banda 

dels cursos fluvials i on només hi haurien d’haver permeses les activitats 
agrícoles o forestals. 
 

c) Es recomana la redacció i execució d’un Pla Especial de recuperació de 
pastures, entenent aquets com a font de diversitat, qualitat paisatgística i 
cultura cerdana.  
 

d) Els municipis de Bellver i Montellà i Martinet haurien d’incloure una protecció 
específica en els seus planejament per mantenir els prats de dall, enfront a 
la urbanització o a la transformació en conreus. 
 

e) Es recomana establir criteris raonables i seguint la arquitectura tradicional 
cerdana, alhora de construir nous habitatges, evitant d’aquesta manera 
construir en antics prats de dall o amb formes, volums i colors totalment 
deslligats al territori. 

 

 


