
 

 

Pla de les Forques 

Codi: 211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superfície i municipis que es comprenen:  
 
475,04 ha. Llívia. 
 
Delimitació: 
 

Espai que inclou el pla agrícola de Llívia. Ve delimitat pel límit del terme municipal i 
la carretera del nucli de Llívia a Ro.  
 
Caracterització de l’espai: 
 
Es tracta d’un espai de gran interès paisatgístic dominat per un mosaic agropastural 
de gran qualitat estètica. La presència de vegetació forestal dins una matriu 
eminentment agrícola dota l’espai d’una gran atractiu, el qual es veu accentuat per 
la casi inexistència de construccions i per la vegetació que ressegueix els cursos 
fluvials. La coberta del sòl dominant són els conreus, principalment, de cereals i de 
farratges, a més del prat de dall amb fromental (Arrhenatherum elatius). Aquests 
darrers 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, quan les plantes es troben en plena 
florida. Cal també esmentar la presència de retalls de bosquets de freixes de fulla 
gran (Fraxinus excelsior) i en els marges arbrats si barregen, a banda del freixe, 
altres caducifolis com el salze (Salix alba) i el pollancre (Populus nigra).  
 
Tanmateix, s’inclouen dos cursos d’aigua: el Segre i la Ribera d’Er. Ambdós 
presenten en determinats trams una vegetació de ribera molt frondosa i 
interessant, formada per salzes (Salix sp), freixes (Fraxinus excelsior) i verns 
(Alnus glutinosa).    
 
En els prats subalpins i en els prats de dall hi trobem una gran quantitat de 
micromamífers (ratolins, talpons, musaranyes, etc.), entre aquests destaquen el 



 

 

talpó nival (Microtus nivalis) i la musaranya nana (Sorex minutus). Altres espècies 
rellevants incloses són el mussol pirinenc (Aegolius funereus), el gall fer (Tetrao 
urogallus), la perdiu xerra (Perdix perdix) i el cercavores (Prunella collaris). 
 
Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
L’espai presenta un gran interès paisatgístic, conformat d’una banda pels conreus 
delimitats per marges amb vegetació frondosa i de l’altra, pels prats de dall. 
Aquests darrers es troben catalogats com a hàbitats d’interès comunitari degut a la 
diversitat florística que acullen. Tanmateix, aquest espai és molt representatiu de la 
plana ceretana, un ambient cada vegada més amenaçat, atomitzat i escàs. També 
destaca la presència de flora d’interès vinculada a les pastures humides, com el 
Ranunculus pyrenaeus o d’altres relacionades a ambients més aigualosos com el rar 
Salix lapponum 
 
Qualificació urbanística: 
 

Llívia 

 

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

Construccions existents: 
 
L’espai no inclou construccions d’interès. Únicament hi trobem una granja, el mas 
Jonquer i el petit veïnat rural de la Gorguja Petita.  
 
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 detecten impactes greus. 
Únicament cal esmentar d’una banda, l’abandó d’alguns prats de dall i la 
conseqüent recuperació de la freixeneda. Aquesta darrera dinàmica es pot 
considerar també positiva fins a un cert punt ja que comporta un augment de la 
diversitat florística i faunística a nivell general de l’espai. Finalment, cal també 
indicar el sobrepasturatge en determinats indrets, activitat que comportat un cert 
empobriment florístic de determinats prats.  
 
Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
Caldria mantenir els usos actuals. En aquest sentit, cal continuar amb l’activitat del 
dall, evitar el sobrepasturatge en determinades zones i mantenir els conreus i els 
marges arbrats i arbustius com a elements representatius. Tanmateix també, 
caldria preservar la vegetació de ribera i evitar qualsevol rompuda o modificació 
d’aquesta. Finalment, no s’hauria de permetre la construcció de cap nova edificació.  
 



 

 

 
Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

a) Seria convenient la revisió del planejament urbanístic del municipi de Llívia, 
el qual disposa d’una normativa i unes claus urbanístiques poc específiques 
pel que fa a la protecció dels principals valors agrícoles. Únicament caldria 
permetre la construcció d’edificacions vinculades a l’activitat agrícola i 
ramadera.  
 

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

c) No s’haurien de permetre cap tipus de construcció d’utilitat pública ni interès 
social, excepte aquelles vinculades a la protecció i conservació del 
ecosistema fluvial.  

 
d) És convenient establir una franja de protecció de 5 m d’amplada a banda i 

banda del curs fluvial on no es permeti cap tipus d’actuació. També seria 
convenient establir-ne una de 50 m on únicament s’hi permetin els usos 
agrícoles o forestals. 

 

 

 


