
 

 

Pla de Sant Marc i Age 

Codi: 209 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
960,33 ha. Puigcerdà, Bolvir i Fontanals de Cerdanya. 
 
Delimitació: 
 

Espai delimitat al nord pel nucli de Puigcerdà, a l’est pel límit comarcal, al sud per 
la carretera que connecta els nuclis de Vilallobert i les Pereres, i per l’oest pel riu 
Segre.  
 
Caracterització de l’espai: 
 
Es tracta d’un espai agrícola molt representatiu de la Plana Ceretana. Es 
caracteritza per ser una zona de conreus de cereals i prats de dall amb fromental 
(Arrhenatherum elatius) delimitats per una interessant xarxa de marges arbrats 
que conformen en determinats indrets un paisatge en “bocage”. Aquests marges es 
troben compostos majoritàriament per freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior), 
pollancres (Populus nigra) i avellaners (Corylus avellana). Completa aquesta xarxa 
de marges un sistema de murs de pedra seca, els qual doten l’espai d’una gran 
qualitat estètica. Inclou també diversos cursos d’aigua i recs els quals alberguen 
trams amb vegetació de ribera formada per verns (Alnus glutinosa) i salzes (Salix 
alba, S. eleagnos, etc.).  
 
En els prats subalpins i de dall hi trobem una gran quantitat de micromamífers 
(ratolins, talpons, musaranyes, etc.), entre els quals destaquen el talpó nival 
(Microtus nivalis) o la musaranya nana (Sorex minutus). S’ha detectat també la 
presència de llúdriga (Lutra lutra). Altres espècies rellevants són el mussol pirinenc 
(Aegolius funereus) i el gall fer (Tetrao urogallus). També apareixen altres aus com 
la perdiu xerra (Perdix perdix) o el cercavores (Prunella collaris). Respecte als 
rèptils, cal destacar l’escurçó pirinenc (Vipera aspis) i el llangardaix pirinenc 
(Lacerta agilis). 



 

 

 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
Espai de gran qualitat paisatgística i d’alt valor ecològic, tant pel que representa pel 
conjunt de la comarca com pels tipus d’hàbitats que alberga, ja que la majoria es 
consideren d’interès comunitari amb categoria de prioritari, com els prats de dall o 
les vernedes. Tanmateix també destaca la presència de flora i de fauna d’interès. 
Entre les primeres cal esmentar el Dyanthus pyrenaicus, la Trigonella polyceratia o 
l’Achillea chamaemelifolia i entre les segones el talpó nival (Microtus nivalis), la 
llúdriga (Lutra lutra), el mussol pirinenc (Aegolius funereus) i el gall fer (Tetrao 
urogallus).  
 
 
Qualificació urbanística: 
 
Puigcerdà 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
- Sòl forestal 15, Clau 10 

 
Fontanals de Cerdanya 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
- Zona d’acampada, Clau 15 

 
Bolvir 

 
• Sòl no urbanitzable: 

- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
 

 
Construccions existents: 
 
L’espai inclou diverses construccions d’interès com les ermites de Sant Marc i Sant 
Julià o el molí de l’Anglès. Altres construccions presents de cert interès 
arquitectònic són el mas d’en Prat, el Mas Florenci o el Mas de Montagut. L’espai 
també inclou la font Vella 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 perceben impactes greus. 
Únicament cal esmentar alguns trams dels diversos cursos d’aigua amb una 
desestructuració del bosc de ribera i 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. En aquest sentit cal continuar amb l’activitat del 
dall, mantenir els conreus i els marges arbrats i arbustius com a elements 
representatius i preservar la vegetació de ribera. En aquest darrer cas caldria 
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 i elaborar un pla d’eradicació 
del Senecio inaquidens.  
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Es recomana als municipis de Lles, Bolvir i Fontanals de Cerdanya actualitzar 
el seu planejament municipal i garantir una protecció total dels sòls 
agrícoles, forestals i riberals, no permetent cap tipus de construcció excepte 
aquelles vinculades amb les activitats agrícoles i ramadera.  

 
b) No s’hauria de permetre la instal�lació de construccions d’utilitat pública i 

d’interès social. 
 

c) La construcció de tanques hauria de limitar-se a aquells sòls agrícoles i en 
aquells casos que siguin imprescindibles per a la ramaderia extensiva. En 
aquest cas les tanques haurien de ser de vegetal viu o de materials que 
permetin la transparència i el pas de la fauna terrestre pròpia del lloc, com 
els de pastor elèctric. No s’haurien d’admetre tanques d’obra, llevat de murs 
de pedra seca de menys de 0,30 m. d’alçada i escalables per la fauna.  
 

d) Els prats de dall presenten una forta regressió en front als conreus 
farratgers que es van instaurant en els darrers anys. En aquest sentit es 
recomana la potenciació d’aquests indrets com a font de biodiversitat i 
interès paisatgístic. Així mateix s’hauria de respectar els marges arbrats que 
limiten aquests espais. 
 

e) Es recomana la redacció d’un Pla Especial de Millora Fluvial per tal de 
garantir l’estabilitat dels cursos fluvials del sector. Així caldria elaborar un 
programa de restauració de determinats trams de bosc de ribera 

 
 



 

 

 


