
 

 

Plans al�luvials del riu Segre 

Codi: 204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
1.610,66 ha. Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, Prullans, Bellver de Cerdanya, 
Prats i Sansor, Isòvol, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger i Bolvir.  
 
Delimitació: 
 

Espai que inclou els plans al�luvials associats al riu Segre. Els límits els estableix 
l’espai inclòs a la XN2000 i els conreus i prats associats directament al curs d’aigua. 
En determinats indrets el límit s’amplia i inclou trams del mateix curs fluvial, quan 
aquest no es troba inclòs dins de la Xarxa Natura 2000.  
 
Caracterització de l’espai: 
 
El riu Segre esdevé el curs d’aigua principal de la comarca de la Cerdanya. Inclou 
diversos hàbitats naturals vinculats als sistemes aquàtics, principalment salzedes 
(Salix sp), freixenedes (Fraxinus excelsior), pollancres (Populus nigra), a banda 
també de trams amb poblaments herbacis dispersos de gramínies, petits arbustos i 
espècies pròpies de codolars i fangars. Allà on la vegetació riberenca es troba més 
ben conservada apareix la verneda amb Circaea lutetiana (Equiseto hyemalis-

Alnetum glutinosae). Aquesta es presenta com un bosc en galeria, format per un 
estrat arbori dens i molt tancat i, compost per el vern (Alnus glutinosa), el freixe 
(Fraxinus excelsior), el saüc (Sambucus nigra) i el pollancre (Populus nigra). 
L’estrat arbustiu és força variable i hi destaquen el romegueró (Rubus caesius) i el 
sanguinyol (Cornus sanguinea). A l’estrat herbaci, apareixen nombroses espècies, 
algunes de les quals són comunes amb les fagedes. Destaquen la Circaea lutetiana, 
la Scrophulatia alpestris, l’Stachys sylvatica o l’Anemone nemorosa. En determinats 
trams aquesta comunitat inclou la salzeda, principalment de Salix alba. Allà on les 
aigües es troben més estancades hi apareixen diversos poblaments de canyís 
(Phragmites australis) i joncars.  
 
 



 

 

Els plans associats es troben dominats pels prats dalladors amb fromental 
(Arrhenatherum elatius), els quals doten l’àmbit fluvial d’un gran interès ecològic. 
Aquest es caracteritza per una gran varietat d’espècies herbàcies, entre les quals 
cal destacar l’Arrhenatherum elatius, el Trisetum flavescens, el Trifolium pratense, 
el Dactylis glomerata, el Rhinanthus mediterraneus, la Gentiana lutea i el Plantago 
lanceolata. Sovint també es poden trobar espècies arbòries com l’avellanosa 
(Corylus avellana) o el freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior). Al Pla d’Isolvol 
destaca la presència de pollancres de grans dimensions.   
 
El riu Segre acull una rica comunitat faunística. Hi podem trobar espècies com el 
bernat pescaire (Ardea cinerea), el corb marí (Phalacrocarax carbo), el blauet 
(Alcedo atthis) o la merla d'aigua (Cinclus cinclus). Trobem també una gran 
quantitat de rapinyaires com l'àguila daurada (Aquila chrysaetos), l’àguila marcenca 
(Circaetus gallicus), el falcó peregrí (Falco peregrinus) o el mussol comú (Athene 
noctua). Alhora, l’espai presenta una gran quantitat d’amfibis, entre les que 
destaquen la granota verda (Rana perezi), el tòtil (Alytes obstetricans), la 
salamandra (Salamandra salamandra), el gripau comú (Bufo bufo), el tritó palmat 
(Triturus helveticus) i el tritó pirinenc (Euproctus asper). Pel que fa als peixos, cal 
esmentar la presència de la truita (Salmo trutta), el barb cua-roig (Barbus haasi), 
la bagra (Leuciscus cephalus), a més d'algunes espècies introduïdes com el vairó 
(Phoxinus phoxinus) o la truita irisada (Oncorhychus mykiss). Entre els mamífers 
destaca la presència de la marta (Martes martes), el gat fer (Felis silvestris), 
l’almesquera (Galemys pyrenaicus) i la llúdriga (Lutra lutra). Les espècies de rèptils 
presents són la serp d'aigua (Natrix maura), el vidriol (Anguis fragilis) o la 
sargantana ibèrica (Podarcis hispanica). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Espai d’elevada qualitat ecològica i alt interès paisatgístic, que juga un important 
paper com a connector faunístic. Tanmateix, inclou hàbitats d’interès comunitari, 
alguns catalogats com a prioritaris, a banda també d’espècies de flora molt rares i 
d’interès, com el Juncus triglumis.  
 
Qualificació urbanística: 
 
Lles de Cerdanya 

 
• Sòl no urbanitzable: 

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

 
Montellà i Martinet 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl rústic, Clau 9 
 

Ger 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
 
 
 



 

 

Prullans 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl rústic, Clau 9 
 

 
Bellver de Cerdanya 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl rústic, Clau 9 
 

Prats i Sansor 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl de protecció agrícola, Clau 9b 
 

Das 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
 
Isòvol 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
 

Fontanals de Cerdanya 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
 

Bolvir 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou diverses construccions, algunes d’interès històrico-arquitectònic com 
els molins de la Clota i de Bolvir o l’ermita de la Mare de Déu de les Quadres; 
paratges emblemàtics com la Font de les Escaldes, un tram del GR-4 i del camí de 
Sant Jaume; i elements constructius de cert interès arquitectònico-cultural com les 
parets de pedra seca.  
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
Tot i la rellevància ecològica, l’espai es troba alterat per diferents impactes. Entre 
aquests, cal esmentar: la modificació i rectificació de diversos trams del curs fluvial 
a partir de la construcció de diverses esculleres i talussos de fort impacte 
paisatgístic, associats sovint al pas de la carretera N-260; abocaments puntuals de 
deixalles; la presència de rescloses i petites preses com la de Martinet; 
construccions poc integrades com granges i càmpings (càmping del Segre i 



 

 

càmping Bellver); diversos moviments de terra; determinades zones amb un 
pasturatge molt intensiu; i una activitat minera dedicada a l’extracció de pissarres a 
la zona del Pla d’Isòvol. Finalment, cal esmentar la presència d’importants 
poblaments de Senecio inaquidens, espècie al�lòctona de caràcter invasiu.  
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria mantenir els usos actuals però a l’hora també engegar mesures per tal de 
corregir diversos i impactes i evitar la seva degradació. En aquest sentit, cal 
continuar amb l’activitat del dall, mantenir els marges arbrats i arbustius com a 
elements representatius i preservar la vegetació de ribera. En aquest darrer cas, 
caldria aplicar actuacions de restauració allà on aquesta es troba més degradada i 
evitar qualsevol rompuda o modificació d’aquesta. A més a més, convindria establir 
mesures per mitigar l’impacte paisatgístic de diversos elements, com ara els 
talussos que genera la N-260, els càmpings, els diversos moviments de terra 
presents o les diverses granges i, desenvolupar un programa de neteja dels 
diferents abocaments. També caldria establir mesures per tal de restaurar part de 
l’activitat extractiva present i mitigar el seu impacte visual i desenvolupar un Pla 
d’eradicació del Senecio inaquidens. Finalment, caldria evitar qualsevol tipus 
d’edificació i no permetre l’ampliació del camp de golf de Fontanals.  
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Seria convenient que els municipis de Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet, 
Prullans, Bellver de Cerdanya, Prats i Sansor, Isòvol, Das, Fontanals de 
Cerdanya, Ger i Bolvir, actualitzessin els seu planejaments municipals i 
adoptessin una normativa adequada a la preservació dels valors d’aquest 
espai, incloent una protecció estricta dels sòls agrícoles, forestals i riberals 
no permetent-ne noves construccions i edificacions.  
 

b) Per tal de mantenir i condicionar l’estat ecològic del riu Segre, es recomana 
desenvolupar un Pla Especial de millora fluvial, per tal de gestionar d’una 
manera eficient els impactes que es localitzen al llarg del curs del riu. Dins 
de les actuacions que caldria dur a terme de forma més immediata trobem:  
 

- Neteja de runes i brossa en punts d’abocament incontrolats.  
 

- Reforestació de trams de bosc de ribera en mal estat de conservació. 
 

- Mitigació de l’impacte que genera infraestructures adjacents al 
sector.   

 
c) Es recomana la no intervenció en una franja de 5 metres a banda i banda 

del riu, entesos a partir del marge que delimita el llit del riu i en una franja 
de protecció de 50 metres d’amplada on no es permeti la instal�lació de cap 
tipus d’edificació. Es recomana que només si duguin a terme activitats 
agrícoles i forestals.  
 

d) No s’hauria de permetre l’ampliació de l’extractiva present al sector i un cop 
finalitzada la llicència promoure la bona restauració de l’espai degradat, 



 

 

d’acord amb la Llei 12/1981 per a la restauració dels espais afectats per 
activitats extractives. 
 

e) És convenient la rehabilitació dels talussos generats en la construcció de la 
carretera N-260, els quals provoquen un fort impacte visual.  
 

f) Caldria protegir normativament els prats de dall que actualment hi ha a la 
zona i potenciar la restauració dels marges arbrats que limiten els prats. 
 

 

 
 

 


