
 

 

Plans al�luvials del riu d’Aravó 

Codi: 208 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
47,62 ha. Bolvir, Puigcerdà i Guils de Cerdanya. 
 
Delimitació: 
 

Espai que inclou el riu d’Aravó i els plans al�luvials associats a aquest.  
 
Caracterització de l’espai: 
 
Espai fluvial de gran interès ecològic per les diverses comunitats i biocenosis que 
alberga. El curs d’aigua pròpiament dit destaca per la presència d’un bosc de ribera 
ofenós. Aquesta és formada per diverses espècies de salzes (Salix alba, S. 
eleagnos, etc.), freixes de fulla gran (Fraxinus excelsior), pollancres (Populus 
nigra). En determinats trams apareix la verneda amb Circaea lutetiana (Equiseto 
hyemalis-Alnetum glutinosae).  
 
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, entre altres. En aquests prats 
sovint també es poden trobar espècies arbòries, com el freixe de fulla gran 
(Fraxinus excelsior) o el pollancre (Populus nigra).   
 
El riu d’Aravó acull una rica comunitat faunística. Hi podem trobar espècies com el 
blauet (Alcedo atthis) i la merla d'aigua (Cinclus cinclus). Trobem també gran 
quantitat de rapinyaires com l'àguila daurada (Aquila chrysaetos), el falcó peregrí 
(Falco peregrinus) o el voltor comú (Gyps fulvus). També hi trobem una bona 
varietat d’amfibis i rèptils, com el gripau comú (Bufo bufo), el tritó palmat (Triturus 
helveticus) o el llangardaix verd (Lacerta viridis). Pel que fa als peixos cal esmentar 



 

 

la presència de la truita (Salmo trutta) o el barb cua-roig (Barbus haasi). Entre els 
mamífers destaca la presència de la marta (Martes martes), l’almesquera (Galemys 

pyrenaicus) i la llúdriga (Lutra lutra). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai presenta un gran valor ecològic per les diverses comunitats de ribera que 
alberga. Entre aquestes cal destacar la salzeda i en especial els retalls de verneda, 
la qual esdevé hàbitat d’interès comunitari catalogat com a prioritari. Tanmateix 
també, l’espai esdevé de gran interès per la presencia de prats de dall, hàbitat 
també considerat com a prioritari.  
  
Qualificació urbanística: 
 
Bolvir 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
 

 
Puigcerdà 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
 

Guils de Cerdanya 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
 

Construccions existents: 
 
L’espai no inclou cap mena d’edificació d’interès. Únicament es troben construccions 
vinculades directament amb el curs fluvial com el pont de Sant Martí.  
 
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 perceben impactes greus 
més enllà dels més usuals i comuns a la majoria de rius de la Cerdanya. En aquest 
sentit, cal esmentar la desestructuració de la vegetació de ribera en determinats 
trams, la presència d’espècies al�lòctones com la robínia (Robinia pseudoacacia), i 
l’ocupació dels plans d’inundació per edificacions, ja siguin residencials o industrials. 
Finalment, cal també esmentar la conversió d’alguns prats de dall en conreus. 
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria mantenir els usos actuals. Així, caldria 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, es recomana engegar actuacions de 
restauració allà on aquesta es troba més degradada i evitar qualsevol rompuda o 



 

 

modificació d’aquesta. Finalment, també es considera que no s’hauria de permetre 
cap nova edificació dins l’espai.  
 
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 Bolvir i de Guils de Cerdanya actualitzar el seu 
planejament municipal i incloure una normativa adequada i específica per 
garantir la protecció dels sòls agrícoles, forestals i riberals, no permetent 
cap tipus de construcció i/o edificació.  
 

b) Caldria establir una franja de 50 metres a banda i banda dels cursos fluvials 
on només i siguin permeses les activitats agrícoles i ramaderes, i evitar la 
construcció de diverses edificacions dins el sector. 
 

c) L’actual estat de conservació dels prats de dall, es troba en una situació 
crítica en front a la tendència de conreus farratgers. En aquest sentit es 
recomana la protecció d’aquests i dels seus marges arbrats adjacents, com a 
conjunt paisatgístic i ecològic que representa. 
 

d) Es recomana la redacció i execució d’un Pla Especial de Millora Fluvial, per 
tal de mantenir l’actual estat de conservació del sector i minimitzar 
impactes. Aquest hauria de contemplar: 
 

- La restauració de trams de bosc de ribera en mal estat estructural. 
- I l’eliminació d’espècies al�lòctones. 

 
 

 
 


