
 

 

Serra de les Maleses i de la Vinya, Pla de la Clau i Villec 

Codi: 198 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
1.374,20 ha. Montellà i Martinet. 
 
Delimitació: 
 

Espai muntanyenc presidit per la vall del torrent de Cabiscol. Es troba situat entre 
el Parc Natural de les serres del Cadí i Moixeró, el límit comarcal de la Cerdanya 
amb l’Alt Urgell, les ribes del riu Segre i l’espai de la Batllia. S’exclouen els veïnats 
d’Estana  i de Béixec. 
  
Caracterització de l’espai: 
 
Espai eminentment forestal, excepte la zona situada a Montellà on hi domina la 
matriu agrícola. Els boscos dominants són les pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), 
afavorits per part de l’home. La jonceda (Aphyllanthion) esdevé la coberta de sòl 
que ocupa més extensió, tot i que també apareixen masses arbrades, alguns de 
gran extensió, compostes per caducifolis. Es tracta bàsicament de la roureda de 
roure martinenc (Quercus humilis). Sovint aquestes darreres es situen en els 
vessants més ombrívols i frescals. L’espai també presenta diverses zones ocupades 
per matollars, principalment boixedes (Buxus semprevirens). Les pastures també hi 
són presents, i hi destaquen les dominades per l’Agrostis capillaris i les pastures de 
Festuca nigrescens.  
 
La vegetació de ribera també hi és present i presenta en general un molt bon estat 
de conservació. Aquesta sovint es troba dominada per la freixeneda de freixe de 
fulla gran (Fraxinus excelsior) i la verneda (Alno-padion). Al voltant dels cursos 
principals i en zones on la pendent és mínima apareix el prat de dall amb fromental 
(Arrhenatherum elatius)  
 



 

 

L’espai presenta un gran interès des del punt de vista faunístic. Hi trobem espècies 
pròpies dels ambients alpins i de muntanya, on destaquen especialment els ocells, 
que trobem refugi en els boscos de muntanya. Algunes de les espècies més 
rellevants són el mussol pirinenc (Aegolius funereus) i el gall fer (Tetrao urogallus). 
Entre els mamífers destaquen els ungulats, com el cérvol (Cervus elaphus), l’isard 
(Rupicapra pyrenaica) o el cabirol (Capreolus capreolus). Els carnívors com la 
mostela (Mustela nivalis), la marta (Martes martes), la guineu (Vulpes vulpes) o el 
gat fer (Felis silvestris), també hi són presents. 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai incorpora diversos hàbitats d’interès comunitari, a més d’una important 
quantitat i varietat d’espècies vegetals i faunístiques, algunes de les quals es troben 
catalogades com d’interès. Tanmateix també, l’espai desenvolupa la funció de 
connexió entre el parc natural de les serres del Cadí i Moixeró i l’espai inclòs a la 
XN2000 del riu Segre.  
 
Qualificació urbanística: 
 

Montellà i Martinet 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl rústic, Clau 9 
- Parc forestal, Clau 10 

 

 
Construccions existents: 
 
L’espai presenta diverses construccions d’interès com Cal Pubilla, el nucli de Villec i 
l’ermita de Sant Martí, cal Guasc, l’ermita de Sta. Magdalena, Cal Mandrat, entre 
altres.  
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Entre les principals amenaces cal destacar 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. Altrament també, cal estacar la pèrdua dels prats 
per l’abandó del pasturatge i l’augment del matollar, bàsicament, fet que suposa 
una pèrdua important de biodiversitat i una greu homogeneïtzació paisatgística. Un 
altre greuge a considerar és la mala estructura que presenten les masses forestals, 
principalment les pinedes de pi roig. Finalment, cal destacar la presència d’una 
pedrera situada a la zona de la Borda d’en Tonico, la qual genera 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 i evitar la seva conversió en conreus. 
Caldria també preservar l’estat actual dels boscos de ribera no permetent cap tipus 



 

 

d’activitat o ús que impliqui la seva destrucció. També es requereix l’aplicació de 
mesures per tal de minimitzar l’impacte visual que crea l’activitat extractiva present 
a la zona de la Borda d’en Tonico. Finalment es recomana incentivar la redacció de 
PTGMF amb l’objectiu de millorar l’estructura de les pinedes de pi roig i quan sigui 
el cas afavorir la seva substitució per la roureda.  
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Es recomana al municipi de Montellà i Martinet actualitzar el seu 
planejament municipal i redactar una clau urbanística concreta que 
garanteixi la protecció dels sòls agrícoles, forestals i riberals.  
 

b) És convenient la redacció i execució d’un Pla Especial per tal de recuperar les 
pastures, entenent aquests espais com a font de biodiversitat, zones 
d’interès paisatgístic i cultural. 
 

c) El municipi de Montellà i Martinet hauria d’incloure a la seva normativa el 
reconeixement de protecció dels prats de dall. 
 

d) Cal establir la protecció d’una franja de 5 metres a banda i banda de la llera 
del riu i una franja de 50 metres al voltant dels cursos fluvials on només s’hi 
puguin permetre els usos agrícoles o forestals. 
 

e) Seria recomanable en les zones forestals la redacció de PTGMF per tal de 
millorar l’estructura de les masses forestals i afavorir quan sigui el cas la 
substitució de la pineda de pi roig per la roureda. 
 

f) S’hauria d’establir un major control de la circulació motoritzada per les 
pistes forestal i complir amb la llei d’accés motoritzat al medi natural. 
 

g) Seria convenient prohibir la col�locació de tanques en sòl forestal. 
 

h) Caldria establir límits per a les activitats extractives actuals i iniciar el procés 
de restauració de les que es trobin aturades d’acord amb la Llei 12/1981 per 
a la restauració dels espais afectats per activitats extractives. 



 

 

 

 


