
 

 

Plans al�luvials del riu d’Alp 

Codi: 207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
97,99 ha. Alp i Fontanals de Cerdanya. 
 
Delimitació: 
 

Espai que inclou el riu d’Alp i els plans al�luvials associats a aquest.  
 
Caracterització de l’espai: 
 
Es tracta d’un espai fluvial de gran interès ecològic per la seva alta funcionalitat a 
l’hora de connectar el Segre amb l’EIN de les serres del Cadí i el Moixeró. El curs 
d’aigua pròpiament dit destaca per la presència d’un bosc de ribera ofenós. Aquest 
és format per diverses espècies de salzes (Salix alba, S. eleagnos, etc.), freixes de 
fulla gran (Fraxinus excelsior), pollancres (Populus nigra) i verns (Alnus glutinosa). 
Els plans al�luvials adjacents es troben ocupats per prats de dall amb fromental 
(Arrhenatherum elatius). Destaca també la presència del marges arbrats, 
bàsicament freixes, pollancres i roures (Quercus humilis), ja que doten l’espai d’una 
gran qualitat paisatgística, a més de garantir la funcionalitat ecològica de l’espai 
circumdant al curs d’aigua.   
 
L’espai alberga diverses espècies de fauna d’interès, com la marta (Martes martes), 
el gat fer (Felis silvestris), l’almesquera (Galemys pyrenaicus) i la llúdriga (Lutra 
lutra). Entre els ocells trobem el bernat pescaire (Ardea cinerea), el blauet (Alcedo 
atthis) i la merla d'aigua (Cinclus cinclus). També destaquen les diverses poblacions 
d’amfibis, com el tòtil (Alytes obstetricans), la salamandra (Salamandra 

salamandra), el tritó palmat (Triturus helveticus) o el tritó pirinenc (Euproctus 
asper). Com a fauna ictiològica habitual trobem el barb comú (Barbus bocagei 
graellsii), el barb cua-roig (Barbus haasi) i la truita (Salmo trutta), a més d’espècies 
introduïdes com el vairó (Phoxinus phoxinus). 
 



 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai presenta un gran interès com a connector ecològic entre el riu Segre i l’EIN 
de les Serres del Cadí i Moixeró, a banda també de presentar hàbitats de gran 
interès ecològic de catalogats com a prioritaris, com són els prats de dall o les 
vernedes. Tanmateix també, destaca la presència de fauna i de flora d’interès, com 
l’Anemone nemorosa o l’Anemone ranunculoides.  
 
Qualificació urbanística: 
 
Alp 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 

 
 
Fontanals de Cerdanya 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 

 
Construccions existents: 
 
L’espai no inclou construccions d’interès. Únicament hi trobem la Torre de Riu i un 
tram del GR-4.   
 
Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 
L’espai presenta un molt bon estat de conservació i no es presenten impactes 
greus. Únicament, cal esmentar alguns trams de riu amb una desestructuració del 
bosc de ribera, la presència d’importants poblaments de Senecio inaquidens, 
espècie al�lòctona de caràcter invasiu i, la presència de la carretera GIV-4033 la 
qual fragmenta l’espai i únicament és superable per on transcorre el curs d’aigua.  
 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria mantenir els usos actuals. En aquest sentit, cal continuar amb l’activitat del 
dall, mantenir els conreus i els marges arbrats i arbustius com a elements 
representatius, preservar la vegetació de ribera i redactar un pla d’eradicació del 
Senecio inaquidens. També caldria engegar actuacions de restauració allà on la 
vegetació riparia es troba més degradada i evitar-ne qualsevol rompuda o 
modificació. Finalment, també es considera que no s’hauria de permetre cap nova 
edificació dins l’espai i que caldria engegar mesures per millorar el pas de la riera 
per sota la GIV-4033 per tal de desenvolupar més eficaçment la seva funció de 
connector faunístic.  
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 



 

 

a) Tant el municipi d’Alp i de Fontanals de Cerdanya haurien de redactar una 
normativa més acurada i específica per tal de gestionar i protegir els valors 
d’aquest espai. 
 

b) Es recomana als municipis de Fontanals de Cerdanya i Alp, la redacció i 
execució d’un Pla Especial de Millora Fluvial, per tal de mantenir el bon estat 
ecològic de l’espai i millorar aquells conflictes presents. En aquest sentit 
aquesta hauria de contemplar: 
 

- La restauració dels trams de riu amb bosc de ribera degradat 
 

- I l’eradicació d’espècies al�lòctones. 
 

c) Caldria millorar la permeabilitat de la carretera GIV-4033 la qual fragmenta 
l’espai. En aquest sentit es recomana la construcció de diversos passos de 
fauna i garantir la mobilitat de la població faunística local. 
 

d) No s’hauria de permetre cap tipus d’actuació en una franja de 5 metres a 
banda i banda del riu. A més a més, es recomana establir una franja de 
protecció de 50 m on només hi siguin permeses les activitats agrícoles i 
ramaderes, sense possibilitat de cap tipus de construcció. 
 

e) És convenient afavorir el manteniment dels prats de dall, enfront a la 
tendència actual del conreu farratger per tal de mantenir la biodiversitat 
herbàcia d’aquests hàbitats. Al mateix temps s’hauria de potenciar la 
estructura dels marges arbrats entre prats de dall.  
 

 
 
 


