
 

 

Puig de Sant Martí – Pla de Saneja 

Codi: 210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
482,96 ha. Guils de Cerdanya i Bolvir. 
 
Delimitació: 
 

Espai delimitat per la Serra dels Corrals Blancs i entorns de Montmalús i Niula, la 
carretera GIV-4035, i les zones urbanes de Sant Martí de Cerdanya i Bolvir.  
 
Caracterització de l’espai: 
 
Es tracta d’un espai de gran interès paisatgístic dominat per un mosaic agropastural 
de gran qualitat estètica. Ve format per tres entitats geogràfiques diferents que 
configuren una unitat paisatgística molt potent: la Serra dels Fills, el Puig de Sant 
Antoni i el Pla de Sanefa.    
 
És dominat per conreus principalment de cereals i farratges i pel prat de dall amb 
fromental (Arrhenatherum elatius) present, especialment, al Pla de Sanefa. Aquests 
es caracteritzen per l’abundància d’herbes graminoides, que solen fer diversos 
estrats. Tenen un aspecte molt diferent segons l’època de l’any: rasos a l’hivern i 
alts i ufanosos a final de primavera. A l’inici de la primavera sol destacar-hi la 
florida dels pixallits i, a final d’estiu, la de la pastanaga borda. També hi abunden, 
sobretot al Puig de Sant Antoni, les pastures denses dominades per espècies 
graminoides (Festuca gr. ovina, Agrostis capillaris, Phleum phleoides, Avenula 

iberica, Dichanthium ischaemum). A causa de la forta dessecació estival, el prat 
presenta a final d’estiu un aspecte ressec ben diferent. Cal esmentar també la 
presència d’un retall de freixeneda de freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior) tot i 
que de vegades, s’hi barregen altres caducifolis com el salze (Salix alba) i el 
pollancre (Populus nigra). Aquests també es localitzen delimitant els diferents 
cultius i propietats.  
 



 

 

Entre la fauna cal esmentar la llebre europea (Lepus europaeus), la marta (Martes 

martes) i el gat fer (Felis silvestris). Els ocells també són abundants i diversos. 
Entre aquests cal destacar el voltor (Gyps fulvus), l'àguila daurada (Aquila 

chrysaetos), el duc (Bubo bubo), el falcó pelegrí (Falco peregrinus), el gall fer 
(Tetrao urogallus), el mussol pirinenc (Aegolius funereus) i el picot negre 
(Dryocopus martius). Pel que fa als rèptils i amfibis, cal destacar el llangardaix verd 
(Lacerta viridis) i la granota roja (Rana temporaria). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai presenta un gran interès paisatgístic, ja que a banda de combinar els prats i 
les pastures amb conreus, alberga una important extensió de prats de dall, els 
quals alberguen una diversitat florística important. A més a més, aquest espai 
també esdevé un mirador que permet obtenir una important panoràmica sobre el 
nucli de Puigcerdà.  
 
Qualificació urbanística: 
 
Guils de Cerdanya 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl agrícola i ramader, Clau 12 
- Sòl lliure, Clau 13 
 

Bolvir 

 

• Sòl no urbanitzable: 
- Sòl lliure, Clau 13 

 
Construccions existents: 
 
L’espai no inclou construccions d’interès. Únicament hi trobem dues edificacions al 
Pla de Saneja, una estació depuradora d’aigües residuals i un dipòsit d’aigua.  
 
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 presenta impactes 
significatius. Tanmateix però, cal esmentar, com a aspectes negatius l’abandó 
d’alguns prats de dall i per tant de la diversitat florística lligada a aquests. Aquest 
aspecte però també ha suposat, com  a contrapartida, una certa recuperació de la 
freixeneda, i per tant també una certa recuperació de la diversitat faunística i 
paisatgística del conjunt de l’espai.  
 
Finalment, cal esmentar que els canvis que han experimentat les pràctiques 
agrícoles durant els darrers cinquanta anys, sobretot a les àrees cerealistes, han fet 
minvar significativament la riquesa florística d’aquests hàbitats provocant la 
desaparició d’algunes de les espècies lligades als cereals d’hivern. 
 



 

 

 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria mantenir els usos actuals. En aquest sentit, cal mantenir les actuals zones 
de pastura i especialment dels prats dall, els conreus i els marges arbrats i 
arbustius. Els petits rodals de freixe també caldria mantenir-los i evitar-ne 
qualsevol aprofitament excepte el de les rames com a farratge per al bestiar. 
 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) L’actual normativa de Guils de Cerdanya i Bolvir no és suficient per garantir 
la preservació d’aquest valuós i fràgil espai i per tant caldria la redacció 
d’una normativa urbanística que tingui en compte els seus valors i establis 
una protecció als sòls agrícoles no permetent cap tipus de construcció 
excepte aquelles vinculades a les activitats agrícoles i ramaderes. 
 

b) Es recomana la redacció d’un Pla Especial per a mantenir l’estat actual dels 
prats de dall, les pastures, i també afavorir els marges arbrats i els conreus 
adjacents a aquests. 
 

c) Es recomana limitar els usos forestals només a aquells destinats a farratges 
pel bestiar (com és el cas dels freixes). Qualsevol altre ús es veuria com un 
alt greuge sobre el sector. 
 

d) 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 darrer cas, aquestes 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 metres d’alçada. 



 

 

  

 


