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2.7.2 Depressió Central
occidental

2. Espais inclosos en el PEIN
2.7 Depressió Central

La Depressió Central occidental-també anomenada terri
tori sicòric o regió continental- és formada per tot un seguit de
terres planeres que no superen els 400 - 500 m d'altitud.
Situat a ponent dels altiplans segàrrics, constitueix el territori
amb una continentalitat més acusada del Principat. Aquesta uni
tat queda delimitada perfectament al nord i al sud, respecti
vament, per les darreres estribadons del Pre-pirineu central exte
rior -serra Llarga, Mont-roig, Carbonera" ,- i pel front muntanyós
de la serralada Pre-litoral. En termes geològics, se situa a la part
més oriental de la depressió terciària de l'Ebre. En realitat, aques R

ta unitat fisiogràfica, participa dels caràcters peculiars de la gran
planúria de l'Ebre mITjà, que s'estèn de Catalunya a Navarra entre
el Pirineu i la serralada Ibèrica.

La unitat és formada per una extensa plana baixa carac
teritzada per la manca d'elevacions importants. Forma part
de la cubeta de desguàs dels grans rius pirinencs (les Nogue
res, el Segre i el Cinca) i és drenada a ponent pel riu Ebre. La
plana descendeix progressivament vers la vall de l'Ebre per
on resta amplament oberta. Pels altres contorns queda tan
cada per un conjunt de petits sistemes orogràfics que formen
una arca a l'entorn de la plana. Aquestes petites diferències
de relleu permeten distingir dos sectors: la baixa plana cen
tral interior i les serres marginals exteriors que l'envolten.
Per les seves característiques fisiogràfiques podrien considerar
se tots els espais naturals d'aquesta unitat dins una matei
xa divisió, però aquesta diferenciació entre sectors permet posar
més en evidència les diferències entre uns espais j altres. Els
materials que componen la plana són el resultat de la sedi
mentació -fluvial, aHuvial i lacustre- oligocena. amb materials
de tipus margo-llimós alternant amb freqüents nivells de
calcàries i de gresos, sempre rics en carbonat càlcic i sovint
també amb guixos, i de la sedimentació fluvial quaternària, amb
conglomerats i llims. Són també freqüents els sòls salins.

Allò que defineix millor el paisatge d'aquesta unitat ès
el bioclima dominant xerotèric de tendència àrida acusada.
Aquest és el bioclima més eixut del Principat, amb preci
pitacions inferiors als 300 - 400 mm/any, i també el més con
trastat amb importants socil·laGions tèrmiques anuals. AI
ponent de la línia Segre-Ebre imperen unes condicions
subdesèrtiques a Catalunya exclusives d'aquest territori.

El paisatge vegetal manifesta el caràcter mediterrani
continental de tendència àrida i de clara afinitat ibèrica, en molts
aspectes semblant al de l'Àfrica mediterrània. Aquest paisatge
és molt Important no tan sols a nivell local o de Catalunya. sinó
que també té un gran interès biogeogràfic a nivell europeu.
A mesura que la depressió s'enfronta vers les planes de l'E
bre, el domini del carrascar (Quercetum rotunditoJiae) cedeix
lloc al de la màquia continental de garric i arçot (Rhamno-Quer
cetum cocciferae). El bosc no pot desenvolupar-se i només
són possibles les formacions arbustives, Que constrtueixen un
mantell vegetal discontinu -brolles, timonedes, erms ...- amb
clapes de sòl nu. En els sòls rics en guixos i sals es desen
volupa una rica vegetació gipsòfiia i halòfila caracteristica. El
paisatge d'aquesta unitat ha estat intensament modificat per
l'home ~agriculturade secà, regadius ...- i només en resten
petits testimonis de la vegetació primitiva.

En aquesta unitat occidental hi ha un progressiu empo
briment faunístic dels elements septentrionals i dels típicament
mediterranis, que són substituïts per espècies ibèriques,
nord~africanesi continentals estèpiques, que no es troben en
lloc més de Calalunya.

La xarxa d'espais del PEIN considera un total de dis
set espais representatius de la singularitat i diversitat d'a
questa unitat, agrupats en dos sectors diferents.

Sector serres marginals

La baixa plana de la Depressió Central ès tancada per
un conjunt de relleus perifèrics que la separen d'altres uni
tats fisiogràfiques. Així, al nord en contacte amb les serres
més exteriors del Pre-pirineu central es troba envoltada per
un seguit de petits turons marginals i longitudinals resultat
dels anticilnals est-oest. A ponent les conques del Sió i del
Llobregós apleguen un conjunt de relleus relacionats amb
els altiplans segàrrics. En el sector sud-est els sistemes
orogràfics de les Garrigues la separen de les primeres
estribacions pre-litorals. Finalment, al sud els relleus de les
serres de vora l'Ebre j el Segre -serra Grossa, Montmaneu
... - són els que delimiten la baixa plana central.

El paisatge d'aquests relleus marginals és molt més aspre
que en la resta del territori sicòric. SITuat per sobre de la plana
a alçades generalment compreses entre els 200 i 400 m, en
molts aspectes presenta marcades afinitats amb les terres
properes -Pre-pirineu, altiplans segàrrics, serres pre-lito
rals- i sovint estableixen la transició amb aquestes. Per
les pròpies característiques del relleu els conreus, predo
minantment de secà -ametller, olivera, vinya .,,- no prenen
la importància que tenen en la plana central i resten enca
ra superfícies notables de vegetació més o menys natural
emmarcades en un paisatge agrícola. La major part d'aquests
relleus perifèrics pertanyen al domini del carrascar (Quer
cetum rotundifo/iae). En l'extrem sud-occidental, l'aridesa
climàtica s'accentua i només són possibles les màquies de
garric i arçot (Rhamno-Quercetum cocciferae). Progressi
vament, vers [es terres més meridionals i marítimes aques
tes màquies s'enriqueixen amb el pi blanc (Plnus halepen
sis). Les pinedes de pi blanc poden fer el paper de comunitats
permanents d'una àrea important al sud dels turons de
Maials i Almatret. Les bosquines són freqüents per tot el sec
tor, especialment als turonets o ermots embosquinats
coberts per una vegetació típicament calcícola i de vega
des gispsícola.

La xarxa d'espais del PEIN considera nou espais natu·
rals representatius d'aquest sector. Destaquen a un primer
nivell, pel seu grau de diversitat i singularitat, els espais dels
Tossals de Montmaneu, per ésser una mostra del paisat
ge àríd del país de les màquies continentals, i les munta
nyes de Riba-roja com un dels millors representants del pai
satge de pinedes al sud de la Depressió en contacte amb
les serres pre-litorals. Els altres cinc espais completen la
diversitat dels sistemes naturals representats en aquest sec
tor. Els espais de la Vall del Riu Llobregós i de la Serra llar
ga, són els millors exponents de la vegetació gipsicola a les
terres catalanes; el primer d'ells situat en un país de rou
reda de roure de fulla petita i de carrascar i l'altre en terres
molt més àrides que fan la transició vers les terres exteriors
del Pre-pirineu central. La Serra de Bellmunt és un espai relic
tual dei paisatge natural del pais del carrascar, que alhora
presenta l'interès d'acollir una extensa zona de conreus de
secà amb algunes espècies molt rares a la nostra fauna. L'es
pai dels Bessons presenta l'interès de constituir una uni
tat orogràfica amb un paisatge vegetal tipic dels relleus mar
ginals. Els Tossals d'Almatret acullen localitats d'alt interès
biogeogràifc amb nombroses espècies rares i endèmiques.
Per últim es consideren la Ribera de l'Ebre a Flix per pre
sentar una mostra en bon estat de conservació dels biòtops
més característics dels marges del curs baix del riu Ebre i
la de la Ribera de l'Algars, sistema fluvial d'afinitat ibèrica
que conserva una rica població d'aquffers aquàtics.



Sector plana central (o interior)

Els relleus de les serres marginals de la Depressió Cen
tral delimiten la baixa plana central de la Catalunya occidental.
Formada per una extensa plana amb diverses terrasses
de sedimentació que no superen generalment els 200 m i
que només es fragmenta per un nombre considerable de peti
tes elevacions o tossals gairebé sempre tabulars, l'altitud
dels quals oscil·la entre 150 i 400 m. En definitiva, el sec
tor comprèn les planes del Segrià i l'Urgell, com a prolon
gació de la gran plana de l'Ebre mitjà.

Tot aquest territori es recolza damunt un sòcol paleo
zoic no visible, completament cobert per immenses apor
tacions sedimentàries, de primer marines -8 l'eocè-, més
tard lacustres i fluvials -8 les acaballes de l'eocè-, L'actual
planúria es prese~ta, en línies generals, com un gran dipò
sit principalment oligocènic en què els diferents materials
s'emplacen de manera força regular formant zones concèn
triques: gresos i conglomerats a la vora externa; tot seguit
es troben els materials de sedimentació argil'lo-calcaris, i
finalment, ocupant el centre el terraplè de peu de muntan
ya format de sediments rics en carbonats càlcic i en sals solu
bles. La dinàmica f[uvial dels grans rius que solquen la
plana, amb les aigües fluctuants del quaternari, donen com
a resultat les terrasses fluvials actuals.

Aquestes terres planeres i de baixa altitud, a diferèn
cia de les serres marginals, són sotmeses a un clima extre
madament rigo.rós d'una ariditat acusada i de grans
oscil·lacions tèrmiques. Encara dins aquesta extensa plana,
hom pot distingir dues zones bioclimàticament diferencia
des i per això també reflectit en el seu poblament vegetal.
La línia formada pels rius Segre i Ebre separa aquestes dues
zones de caràcter continental. A l'oest d'aquesta línia
imperen unes condicions subdesèrtiques, amb precipitacions
inferiors als 300 mm anuals i temperatures superiors als 20°
C durant 3 i 4 mesos i durant 1 i 2 mesos un caràcter de
perariditat. A llevant és manté la continentalitat climàtica amb
una lleugera suavització de l'accentuat contrast que pre
domina. Les característiques de [a cubeta sotmesa a aquest
clima particular determinen un paisatge de neta identitat únic
a les terres catalanes, en molts aspectes només comparable
al d'altres terres àrides de la península Ibèrica, i pràctica
ment no té parió a la resta d'Europa.

La plana central es reparteix entre dos grans dominis
de vegetació: el dels carrascars (Quercetum rotundifoliae),
a llevant de la línia Ebre-Segre, i el de les màquies de garric
i arçot (Rhamno-Cocciferetum), a ponent d'aquesta línia. La
presència de sòls, amb elevades concentracions de sals i
guixos, determina l'establiment de comunitats permanents
específiques d'aquests ambients. El paisatge actual d'aquest
nucli continental del Principal ha estat, però, profunda
ment transformat. De forma extensiva ha estat dedicat a ['a
gricultura, primer de secà (blat) i posteriorment, amb l'a
profitament de les aigües, als conreus de regadiu (horta i
fruiters). El paisatge erm i àrid ha estat transformat en un
paisatge agrícola on les superfícies de vegetació natural ocu
pen àrees extremadament reduïdes -garrigues, brolles
timonedes, erms ... -. És per això que sovint els espais
naturals d'aquest sector són àrees de molt petites dimen
sions, representants del paisatge natural actual.

La xarxa d'espais del PEIN considera nou espais inclo
sos dins aquest sector, representats de [a diversitat i sin
gularitat de les planes de la Depressió Central. L'espai
d'Utxesa mostra una de les úniques zones humides de les

terres de ponent, que acull una notable diversitat dels sis
temes naturals propis de la plana central amb nombrosos
elements estepàries d'alt valor florístic i faunístic. Dos dels
altres espais, els Aiguabarreigs del Segre-Noguera Ribar
gorçana i el del Segre-Cinca, són les millors mostres dels
sistemes fluvials que drenen la plana central. La resta d'es
pais conserven una mostra prou representativa del paisat
ge àrid de la Depressió. Així, l'espai dels Tossals de Torre
grossa, per acollir un bon nombre d'espècies d'alt interès
biogeogràfic per a tot Europa. L'espai d'Alfés, que presenta
la singularitat de conservar poblaments de ['ornitofauna
estèpica, únics a Catalunya. I per últim l'espai dels Erms
d'Aitona, per mostrar una àrea extensa amb una destaca
da presència dels elements més típics dels erms i prats secs
de la Catalunya àrida, i el petit espai de Montllober, per cons
tituir un relleu testimoni de notable interès a les planes del
Segrià.

2. Espais inclosos en el PEIN
2.7 Depressió Central
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C.3. Actuacions preventives
Promoure la inclusió de les rouredes de roure de fulla
petita (Vi%-Quercetum fagíneae) en la delimitació de
superfícies forestals d'àrea reduïda a què fa referència
l'article 10 de la Llei 1211985 d'espais naturals.

C.4. Normes particulars
D'acord amb l'article 9 de la Llei 1211985 d'espais natu
rals, tindran la consideració d'estrictament protegides les
espècies de la flora: Gypsophila hispanica, Ononis triden
tata, He/íanthemum squamatum, Lepidíum subu/atum,
totes les espècies del gènere Tortu/a.

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta deUmitació es refereix a la descripció feta a A.2.

C. Determinacions
~--

B.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

B.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
No existeixen figures de protecció legal que afectin
l'àmbit d'aquest espai.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
L'espai no presenta problemes significatius.

8.6. Conclusions
Espai globalment en un bon estat de conservació,
sense problemes significatius. El règim derivat del
PEIN complementat amb les mesures especificades
a C.3. i C.4., resulta suficient per atendre els reque
riments bàsics de la seva protecció, en [es condi
cions actuals i previsibles.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
No existeixen problemes significatius.

B. Diagnosi
~~~

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Presència de sòls guixencs, molt vulnerables i fràgils.
- Vulnerabilitat de la vegetació gipsícola i d'algunes
espècies continentals.

A.7. Impactes actuals o previsibles
No existeixen impactes globalment significatius.

b. Espais naturals de protecció especial

A.a. Proteccions legals

a. Règim urbanístic

A.5. Aspectes sòcio·econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Privada.

b. Usos i aprofitaments
Agrícoles. Silvícoles. Ramaderia.

c. Construccions i instaHacions
Carreteres perimetrals i pistes forestals. Xarxes d'al
ta tensió. Masies i edificacions agrícoles disperses.

d. Altres

c. Protecció de la fauna
Refugi de pesca del L10bregós (Ordre de 28.2.1 992).

d. Altres
RIF

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
L'espai de la Vall del Riu L10bregós és una de les
zones guixenques més característiques de la
Depressió central catalana, i una de les millor con
servades. En si mateix, pels afloraments de guixos,
constitueix un espai de notable singularitat geològi
ca, a la qual s'ha d'afegir la singularitat botànica dels
poblaments vegetals gipsícoles. Les comunitats
vegetals de sòls guixencs són florísticament molt
Interessants, riques en plantes ibèriques, algunes
d'elles molt rares a la flora catalana.

90,0

30,0

925,0

1.045,0

Biosca

Total

Massoteres
Sanaüja

Segarra, la

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
329 - 361

ioia

A.4. El medi físic: síntesi
Espai situat al peu dels altiplans segarrencs; és for
mat per materials guixencs que afloren en el nucli
erosionat de l'anticlinal de Sanaüja i Ponts. La vege
tació pròpia d'aquests sòls guixencs són les timone
des gipsícoles continentals de ruac i trincola i d'he
liantem esquamós. A les zones assolellades on
desapareixen els guixos són freqüents les brolles cal
cicoles de romaní o petits fragments de carrascars, i
a les obagues rouredes de roure de fulla petita.

A. Informació (síntesi)

A.2. Delimitació
L'espai resta definit a ponent pel terme municipal de
Sanaüja, el costaner de mas de Nadal i el terme
municipal de Biosca, d'on el límit embolcalla el puig
Castellar i remunta en direcció nord-oest pel costa
ner Que defineix tota la solana de la vall fins trobar la
carretera de Sanaüja a Guissona, la qual segueix fins
trobar el terme municipal de Sanaüja.

A.1. Situació

a. Geogràfica
Depressió Central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

A.3. Superfície total
1.045,0 ha

dels rius de la Catalunya interior, on cal ressenyar
l'interès de les algues pròpies d'aigües salobres.

La fauna d'aquest espai, sense ésser molt
diversa ni singular, constitueix una immll[orable
mostra de les comunitats faunístiques que tradi
cionalment han estat associades a ['home i la
seva activitat silvo-agro-pecuària terra endins.
Les espècies que de sempre han tolerat aques
tes condicions són perfectament representades
i integrades, i els poblaments de passeriformes
hivernants són especialment ressenyables.

Vall del Riu L10bregós

La Vall del L1obregós, situada al peu dels alti
plans segarrencs, presenta moltes característi
ques afins als espais de la Depressió Central
oriental. Estretament lligada amb aquets espais
hom la podria incloure dins la unitat oriental. Per
la seva posició geogràfica i per les característi
ques singulars, s'ha considerat dins les terres
marginals de la unitat occidental. En realitat
constitueix una zona de transició entre els
espais d'una altra unitat de la Depressió Central.

L'espai de la Vall del Riu L10bregós és una
de les zones guixenques mes característiques
de la Depressió Central catalana, i una de les
millors conservades. En sí mateix, pels aflora
ments de guixos constitueix un espai de nota
ble singularitat geològica, a la qual s'ha d'afegir
la singularitat bot;3.nica dels poblaments vege
tals característics d'aquests sòls. Aquesta zona
de guixos és el resultat del tancament de l'anti
ga mar eocènica que cobria la Depressió Central
i que donà inici a ia sedimentació oligocena. En
aquesta cubeta interior es dipositaren grans
masses de guixos que afioren ei nucli erosionat
de l'anticlinal de Sanaüja i Ponts. La zona gui

xenca considerada de la vall dei L10bregós
queda compresa pel territori delimitat al nord
entre Sanaüja i Selvanera i a[ sud entre Biosca i
Talteüll. Aquest espai de caractetístiques extre

madament singular dins la xarxa del PEIN
només és relacionable amb la Serra Llarga (al
iímit entre el Pre-pirineu exterior i la Depressió
Central).

La vegetació pròpia d'aquests sòls guixencs
són les timonedes gipsícoles continentals
(Gypsophilion). Les timonedes que predominen
són les de ruac i trincola (Ononidetum tridenta
tae), i més localment [es d'heliantem esquamós
(Helianthemetum squamatij. Aquestes comuni
tats tant particulars a Catalunya són florístlca
ment molt interessants, riques en plantes ibèri
ques algunes d'elles molt rares a [a flora
catalana. Les timonedes gipsícoles actuen com
a comunitats permanents sobre els afloraments
de guix, també anomenats "guixots" o "ges
ses". Sobre els sòls denudats guixencs és
desenvolupa una vegetació liquènica particular
de característiques úniques a Catalunya.
Algunes de les espècies de líquens que hi són
extremadament rares i presenten un gran
interès biogeogràfic. La flora briofítica també és
molt rica en espècies típiques de guixos i calcà
ries, amb notables disjuncions biogeogràfiques
(Tortu/a hadacci, Tor1ula fiori, Tor1ula brevissi
ma, .. .).

A les zones assolellades on desapareixen
els guixos són freqüents les brolles calcícoles
de romaní (Rosmarino-Ericion) o petits frag
ments de carrascars (Quercetum rotundifoliae).
Els vessants obacs de la vall, de fort pendent,
serven boscos de gran interès. Cal destacar la
presència de magnífiq-ues rouredes de fulla
petita amb boix (Vi%-Quercetum fagineae). A
les vores del riu L10bregós on els conreus ho
han permès, es conserven petits retalls de bos
cos de ribera (Popu/etalia a/bae), rars en e[ con
junt del territori. A les aigües d'aquest riu aparei
xen comunitats limnològiques característiques

Depressió Central occidental
Sector serres marginals
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C.3. Actuacions preventives

CA. Normes particulars
El planejament urbanístic estableix les mesures
adients per prevenir transformacions de l'ús, la
naturalesa i la destinació actuals de les àrees de
vegetació natural.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions
Atès el seu interès faunístic, l'espai podria incloure
algunes de les terres agricoles perimetrals.

-------~

C. Detenninacions

8.6. Conclusions
Espai que en general es troba en un bon estat de
conservació. Cal mantenir l'estat actual de les àrees
no transformades.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
Transformació i possible pèrdua de les àrees de
vegetació natural.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

8.3. Sintesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai amb problemes associats a les transforma
cions d'usos del sòl.

B. Diagnosi

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
Aquest espai no gaudeix de protecció legal sufICient.

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es referirà a la descripció feta a
A.2, excloent-hi en tot cas els conreus susceptibles
de ser regats a l'engegar-se el projecte de regadiu
del canal de Bellcaire.

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Fragilitat dels poblaments i espècies de la fauna de
requeriments estèpics.
- Vulnerabilitat dels carrascars relictuals de les
serres marginals.

A.S. Motius de la inclusió en el Pla
Aquest espai acull una mostra significativa dels frag
ments actuals de vegetació espontània del país del
carrascar, que ocupen una extensió molt reduïda en
el paisatge actual. Cal destacar que l'espai és una
mostra del paisatge agrícola de secà de la Depressió.

d. Altres
RIF

A.6. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Majoritàriament de titularitat privada.

b. Usos i aprofítaments
Agrícoles. Ramaderia. Cinegètics.

c. Construccions i instaf-lacíons
Pistes i camins rurals. Construccions agra-pecuàries.

d. Altres

c. Protecció de la fauna

A.l. Impactes actuals o previsibles
Transformació dels erms, amb pèrdua dels princi
pals valors ecològics d'aquests erms.

A.B. Proteccions legals

a. Règim urbanístic
Montgai té pla general. Balaguer té normes subsi
diàries. Bellcaire d'Urgell, Penelles i Castellserà
tenen delimitació de sòl urbà.

b. Espaís naturals de protecció especiat

7,5

25,0

40,0

10,0

10,0

230,0

427,5

125,5

Cubells

Castellserà

Total

Penelles

Montgai

Balaguer

Total

Bellcaire d'Urgell

A.3. Superfície total
437,5 ha

A. Informació (sínte~i)

A.4. El medi físic: síntesi
La Serra de Bellmunt forma part d'una alineació lon
gitudinal de muntanyes que constitueixen l'anome
nat anticlinal de Basbastre-Balaguer-Almenara.
L'espai és format per un relleu caracteritzat per
petits turons argil·lo-calcaris, de baixa alçada, que
separen les planes agrícoles. Forma part dels relleus
marginals de la Depressió central, en contacte amb
les serres més externes del Pre-pirineu. La vegeta
ció d'aquest espai és ta característica del país del
carrascar amb espina cervina de fulla petita, brolles,
timonedes, prats secs, comunitats arvenses.... Els
poblaments faunístics van molt associats als biòtops
agrícoles de secà i moltes de les espècies en depe
nen directament.

Urgell, l'

Noguera, la

A.2. Delimitació
L'espai comprèn tot l'altiplà de la serra de Bellmunt
entre el Murinyol i el límit de terme entre Penelles i
Castellserà. El límit queda definit pels punts més alts
de tot un seguit de petits tossals alineats.

A.1. Situació

a. Geogràfica
Depressió Central occidental.

b. Adminsitrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
360

Espai situat al límit nord de la Depressió
Central, entre el pla d'Urgell i les terres de la No
guera. La Serra de Bellmunt forma part d'una
alineació longitudinal de muntanyes que consti
tueixen l'anomenat anticlinal de "Basbastre
Balaguer-Almenara".

L'espai de la Serra de Bellmunt és format per
un relleu caracteritzat per petits turons argiHo
calcaris, de baixa alçada, que separen les planes
agrícoles a una banda Ialtra (de regadiu al sud i de
secà al nord). Forma part dels relleus marginals
de la Depressió Central, en contacte amb les
serres més extemes de Pre-pirineu.

El paisatge d'aquestes terres limítrofes entre
la plana i el Pre-pirineu exterior ha estat profun
dament transformat per l'activitat agrícola. Bona
part dels turons s'han. llaurat i aprofitat pels con
reus de secà i només resten petites àrees molt
fragmetades de vegetació natural. Aquest espai
acull una mostra significativa dels segments
actuals de vegetació espontània, que ocupen
una extensió molt redu"lda en el paisatge actual.
Cal destacar que l'espai és una mostra important
del paisatge agrícola de secà de la Depressió, i
amb això completa el mostrari d'unitats de vege
tació de la resta d'espais de la unitat.

La vegetació d'aquest espai és la característi
ca del país del carrascar amb espina cervina de
fulla petita (Quercetum rotundifo!iae rhamnetosum
infectoriae). De carrascar només en resten petits
fragments, com els de Montgai, testimoni de la
vegetació natural d'aquestes serres marginals al
nord de les planes centrals. La vegetació actual
característica d'aquests turons són les brolles
empobrides de romaní i maleïda amb esteperola
(Genisto-Cistetum clusiij, timonedes nitrohalòfiles
(Sa/s%-Artemisietum herba-a/bae) i prats secs
de teròfits (Thero-Brachypodion). Cal remarcar el
notable desenvolupament de les comunitats
aNenses dels camps de cereals, tipiques del pai
satge de secà, com la comunitat de ballarida i
rosella morada (Roemerio-Hypecoetum), la de
sil·lene rubella i herba molla (Atriplici-Sifenetum
rubellae) i la de ravenissa blanca (Diplotaxietum
erucoidis), entre d'altres. S'ha de destacar l'in
terès de la flora que integra aquestes comunitats,
amb un nucli important d'espècies mediterràneo
estèpiques, algunes d'elles endemismes de les
terres ibèriques i que a Catalunya només penetren
fins aquest tenitori.

Els poblaments faunístics d'aquest espai van
molt associats als biòtops agrícoles de secà i
moltes de les espècies en depenen directament.
L'interès principal de l'espai rau fonamentalment
en l'ornitofauna de requeriments estèpics, tro
bant-se les poblacions de més interès d'algunes
espècies singulars de la Catalunya seca, com
ara el sisó (Otis tetrax), tonit (Burhinus oedicne
mus), l'esparver cendrós (Circus pygargus) o el
gaig blau (Coracias garrulus) . També és una àrea
d'importància per la dispersió d'alguns ocells
rapinyaires, donada l'abundància d'algunes
espècies-presa com el conill i la perdiu.

En conjunt l'espai de la Serra de Bellmunt con
serva una mostra notable dels sistemes naturals
del paisatge xèric més marginal de la Depressió
Central, lligats a les terres de conreu de secà.

Serra de Bellmunt
Depressió Central occidental
Sector serres marginals

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2. Espais inclosos en el PEIN

2.7 Depressió Central
••
•

273



A. Infonnació {síntesi)

Tamarit de Llitera
':.< (Tamarite de literal

A.3. Superfície total
642,5 ha

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

C.3. Actuacions preventives

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A.2.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
L'espai no presenta problemes significatius.

C.4. Normes particulars
D'acord amb l'article 9 de la Uei 12/1985 d'espais
naturals, han de tenir ia consideració d'estrictament
protegides en aquest espai les espècies de la flora
següents: Gypsophila hispanica, Ononis tridentata,
Resedastricta, Lepidium subulatum i Helianthemum
squamatum; així mateix, les espècies de la fauna
invertebrada: Zegris eupheme, Euchloe tagis i
Albarracina warrionis.

B.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
No existeixen figures de protecció legal que afectin
l'àmbit d'aquest espai d'una manera significativa.

8.6. Conclusions
Espai en un bon estat de conservació on cal reforçar
les mesures de protecció de determinades espècies
florístiques.

LI_ç~·_D_e_te_""__i"_a_c_i_._"_. ~__J

terrani ibèric, amb espècies molt rares i endèmi
ques. Així mateix cal assenyalar l'interès d'algunes
espècies africanes de la fauna invertebrada.

c. Protecció de fa fauna

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Presència de sòls sobre guixos, molt vulnerab[es i
fràgils.
- Vulnerabilitat de la vegetació gipsícola i de la fauna
estèpica.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
No existeixen problemes significatius.

b. Espais naturals de protecció especiaf

d. Altres
RIF

A.S. Proteccions legals

a. Règim urbanistic

A.7. Impactes actuals o previsibles
No existeixen impactes globalment significatius.

A.6. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat def sòf
Privada.

b. Usos i aprofitaments
Agrícoles. Ramaderia. Cinegètics.

c. Construccions i instaf·lacíons
Carreteres perimetrals I pistes forestals.

d. Altres

(, B. Diag~osi

642,5

285,0

167,5

190,0

el Torricó
(Aitorricón)

-"'~"I

el Campell "."_ .'
(Alcampel) :!,~'.:i:

Algerri

Total

Ivars de Noguera

Castelló de Farfanya

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
La particularitat d'aquest espaí és la de constituir
una excel·[ent mostra representativa de les comuni
tats guixenques mediterrànies continentals de [a
Depressió de ['Ebre. Juntament amb la vall del
Uobregós conserva [a millor mostra a Catalunya del
poblament vegetal gipsícola. La flora és extraordinà
riment singular, amb el predomini de l'element medi-

A.4. El medi físic: síntesi
La Serra Llarga és formada per un seguit de tossals
o petites serres que formen part de l'anticlinal ano
menat Barbastre-Balaguer-Almenara i que separen
el Pre-pirineu de la Depressió central. El clima medi
terrani continental de tendència àrida i el substrat
guixenc són els principals condicionants del pobla~
ment vegetal. La coberta vegetal és formada per
brolles calcicoles, timonedes gipsícoles i prats secs
que alternen amb les terres de conreu.

I

/

A.2. Delimitació
L'espai comprèn un conjunt de tossals i costers que
van des d'Ivars de Noguera fins al camí dels Prats a
Castelló de Farfanya; per la solana el límit s'amotlla
al peu dels tossals mentre que per l'obaga les terres
de conreu posen el límit al conjunt muntanyós que
forma aquesta serra.

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
327 - 359

Noguera, la

A.1. Situació

a. Geogràfica
Depressió Central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

Serra Llarga

Espai de característiques singulars, que pre
senta l'interès de situar-se en plena Depressió
Central amb el límit amb el Pre-pirineu. La Serra
Llarga és formada per un seguit de tossals o
petites serres que formen part de l'anticlinal
anomenat de "Barbastre-Balaguer-Almenara" i
que separen el Pfe-pirineu de la Depressió
Central.

La particularitat d'aquest espai és la de
constituir una excel·lent mostra representativa
de les comunitats guixenques mediterrànies
continentals de la Depressió de l'Ebre. El clima
mediterrani continental de tendència àrida i el
substrat guixenc són els principals condicio
nants del poblament vegetal d'aquest espai. La
coberta vegetal és la típica i específica d'a~

quests sòls guixencs, amb brolles calcícoles i
timonedes gipsícoles del Gypsophifion: timonedes
de ruac i trincola (Ononidetum tridentatae), timone
da de morritort guixenca i tríncola (Lepidietum
subulat¡) i timoneda d'heliantem esquamós i trin
cola (Helianthemetum squamati). Junt amb
l'espai de la vall del Llobregós conserva la millor
mostra a Catalunya del poblament vegetal gip
sícola. La flora superior i inferior que constitueix
aquestes comunitats vegetals és extraordinà
riament singular, amb el predomini de l'element
mediterranio-ibèric, amb espècies molt rares i
endèmiques.

80ta aquestes condicions especials de
vegetació potencial del carrascar continental
(Quercetum rotundifoliae) resta estrictament
limitada a petits fragments residuals. El conjunt
del paisatge destaca pel mosaic d'unitats que
formen les brolles, timonedes i prats secs amb
les àrees dedicades als conreus de secà.

La fauna més destacada és la de característi
ques subestèpiques, com ara el sisó (Otis tetrax),
el torlit (Burhinus oedicnemus) o el gaig blau
(Coracias garrulus) que tenen en aquesta àrea
un dels principals nuclis de nidificació a
Catalunya. S'ha de significar la presència del gat
fer, essent aquesta l'única zona on aquesta
espècie ocupa un hàbitat d'aquestes caracterís
tiques. De la fauna invertebrada sobresurten pel
seu interès els lepidòpters, per la diversitat que
acull aquest espai i la presència d'espècies afri
canes molt rares al nostre territori (Zegris euphe
me, Euchfoe tagis, AJbarracina warrionis, ...).

Depressió Central occidental
Sector serres marginals

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
274 •••

2. Espais inclosos en el PEIN
2.7 Depressió Central



A. Informacl6 (sfntesi)

A.3. Superficie total
506,5 ha

A.2. Delimitació
Espai 1Q(mat per un conjunt de plans i tossals delimi
tats pels seus costaners; comprèn el tossal Gros de
Juneda, els Bessons i els Marquesos.

j

CA. Normes particulars

6.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
L'espai no presenta un problemes significatius.

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
Aquest espai no gaudeix de protecció legal suficient.

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripcIó feta a A.2.

C.3. Actuacions preventives

c. Determinacions

B.6. Conclusions
Espai en un bon estat de conservació, sense proble
mes significatius. El règim derivat del PEIN. resulta
sufICient, en les condicions actuals i previsibles. per
atendre els requeriments bàsics de la protecció.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

B.S. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

I

c. Protecció de la fauna

d. Altres
RIF

6.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
Els actuals sistemes naturals no presenten proble
mes significatius. tot i la presència de comunitats
vegetals amb un alt risc d'incendis forestals.

A.7. Impactes actuals o previsibles
No existeixen impactes globalment significatius.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
No existeixen problemes rellevants.

A.S. Proteccions legals

a. Règim urbanistJc
Les Borges Blanques, Castelldans i Juneda tenen
normes subsidiàries. GeMà. de les Garrigues té deli
mitad6 de sòl urbà.

b. Espais naturals de protecció especial

A.6. Aspectes sòcioMeconòmics d'interès

a. Propietat del sól
Privada.

b. Usos i aprofitaments
Silvfcotes. Ramaders. Agrícoles. Cinegètics.

c. Construccions ¡ instaJ.lacions
Diverses pistes i camins. Masets dispersos per tot
l'espaI.

d. Aitres

IS. Diagnosi

95,0

17,5

111,5

506,5

282,5
Borges Blanques, les

Juneda
Cervià de les Garrigues

Total

Castelldans

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
417

A.S. Motius de la inclusió en el Pla
Els Bessons és un espai natural que acull una mos
tra representativa del paisatge típic de les Garrigues
on els conreus de secà alternen amb àrees de vege
tació natural refugiades en els relleus més alterosos.
La conselVacló d'un mantell continu de vegetació
natural contribueix a mantenir la personaillat I nota
ble entitat paisatgística dels seus relleus, que con
trasten amb les terres agrícoles de l'entorn.

Garrigues, [es

A.4. El medi físic: síntesi
Espai format per petits turons marginals a la baixa
plana central, constituïts per roques calcàries que
alternen amb llits argilosos. El paisatge vegetal es
caracteritza per fragments residuals de carrascar
amb espina celVina, bosquines de pi blanc, garri
gues, brolles i prats secs.

A.1. Situació

a. Geogràfica
Depressió Central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superlicies (ha)

Bessons, els

Els Bessons són un espai natural que acull
una mostra representativa del paisatge típic de
les Garrigues, on els conreus de secà alternen
amb àrees de vegetació natural refugiades als
relleus més alterosos. ~s el pllisatge del domini

del carrascar. hi constitueix una zona de trànsit
entre el pla agrícola del Segrià i l'Urgell (de
caràcter estepan) i les zones de boscos de les
elevacions pre-litorals serra de la Uena, ...).

Aquests turons marginals a la baixa plana cen
tral, sense assolir grans alçades -400 - 60J m-
presenten una entitat paisatgística. molt defini
da. Les roques calcàries dures alternen amb nits
argilosos, i alguns torrents més o menys encai
xats defineixen el relleu. La conservació d'un
mantell continu de vegetació natural contribueix
a mantenir la personalitat d'aquests relleus que
contrasten amb les terres agñcoles de l'entorn.
L'homogensllat dels conreus d'olivera, d'alme
Iler i de vinya -amb comunitats arvenses riques
en espècies típicament medíterràníes com la
crucffera Mor/candia arvensis~ és només inte
rrompuda per aquests relleus.

Els carrascars amb espína cervina (Quercetum
rotundifo!íae rhamnetosum infectorfae) pràctica
ment han desaparegut i només en resten alguns
fragments residuals. Petites bosquínes de pí blanc
poden aparèixer entre les brolles calcícoles predo
minants. La brolla que ocupa una major extensíó
és la de romanf imaleida amb esteperola (Genisto
Cistetum clusit). Junt amb les brolles, la garriga
(Ouercetum cace/ferae) caracteritza el paísatge
actual d'aquest espai. En les zones de sòls més
pobres són freqüents els erms de llistó (Thero
Brachypodion), amb una flora rica de plantes
herbàcies anuals.

B poblament vegetal d'aquest espai consti
tueix un biòtop on es refugien diversos elements
de la fauna característica d'aquestes terres.
Alguns gn.ps, com els insectes heteròpters des
taquen per l'escassetat d'algunes espècies poc
conegudes a Catalunya.

Depressió Central occidental
Sector serres marginals
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A.3. Superfície total
230,0 ha

A.4. El medi físic: síntesi
Montmeneu és un turó testimoni format per argiles I
margues fortament erosionades i amb freqüents for
mes aixaragallades. amb intercalacions de bancs de
calcàries i gresos terciaris oligocènics. L'espai
reflecteix en el seu paisatge vegetal el caràcter acu
sadament sec í continental del territori. El paisatge
vegetal és definit per les màquies continentals de
garric i arçot, les brolles calcícoles, les timonedes
nitrohalòfiles i els erms de llistó i plantes anuals.

A.2. Delimitació
Espai format per quatre unitats. La primera d'elles, el
tossal de Montmeneu resta definida per la zona de
contacte dels tossals amb els petits plans de conreu
que l'envolten; la segona unitat forma part de l'ai
guavés del barranc de la Mina, al terme municipal de
Seròs; la tercera unitat forma part de l'obaga de
Montmeneu, ai terme de la granja d'Escarp entre el
mas del Ric i els de Gibet i Joan, i la quarta i darrera
unitat està definida pels costaners de l'ermita de
Sant Jaume vora el riu Segre.

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A.2.

C.3. Actuacions preventives
Promoure la inclusió de les màquies continentals de
garric I arçot (Rhamno-Quercetum cocciferae) en la
delimitació de superfícies forestals d'àrea reduïda a
què fa referència l'article 10 de la Llei 12/1985 d'es
pais naturals.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

C.4. Normes particulars
D'acord amb l'article 9 de la Llei 12/1985 d'espais
naturals, han de tenir la consideració d'estrictament
protegides en aquest espai les espècies de la flora
següents: Moricandia ramburii, Hedysarum humile,
Aizoon hispanicum, Astragalus turoiensis, Astragalus
narbonensis, Bofeum aS{J€rum, Dianthus malacitanus
i FeNia loscosii.

,
¡ c. Determinacions

B.6. Conclusions
Espai en un bon estat de conservació, on és neces
sari complementar el règim general del PEIN amb
algunes determinacions de caràcter particular.

B.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
No existeixen problemes significatius.

~ B. Di~goosi

B.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
No existeixen figures de protecció legal que afectin
l'àmbit d'aquest espai d'una manera significativa.

B.S. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espaí
La titularitat pública d'una bona part de l'espai n'a
favoreix la conservació.

B.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai amb problemes centrats entorn de l'elevat risc
d'erosió i ia vulnerabilitat de determinats elements.

B.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Sistema fràgil, atesa la naturalesa dels materials i el
baix grau de recobriment de la vegetació, amb
importants zones de risc d'erosió.
- Vulnerabiiitat de determinades comunitats i espè
cies vegetals i animals de caràcter continental íbèrl
ques i estèpiques.

b. Espais naturals de protecció especial

c. Construccions j ínstaHacions
Pistes i camins. Masets.

d. Altres

c. Protecció de la fauna

d. Altres
RIF

A.B. Proteccions legals

a. Règím urbanístic

A.7. Impactes actuals o previsibles
No existeixen impactes globalment significatius.

A.B. Aspectes sòcia-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Quasi la totalitat de l'espai és de titularitat pública.

b. Usos i aprofitaments
Ramaders.

A.S. Motius de la inclusió en el Pla
L'espai constitueix una unitat de relleu característica
de notable entitat paisatgística i una zona de transi
ció entre el país de les màquies continentals empo
brides i les màquies enriquides amb pi blanc. El
Tossal és un dels representants més notables, per la
seva singularitat i diversitat, del paisatge àrid de la
Catalunya occidental, avui desaparegut en gran part
a causa de les transformacions agrícoles. En el
Tossal es troba una considerable riquesa d'espècies
de la flora poc comunes, algunes d'elles endèmi
ques de les terres ibèriques o d'àrea molt reduïda.
La fauna d'aquest espai reuneix una sèrie d'espè
cies de gran interès, moltes d'elles de requeriments
estèpics o subestèplcs.

85,0
230,0

145,0
Seròs
Granja d'Escarp, la

Total

Segrià, el

~..

/

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
415

A. Informació (síntesi)

A.1. Situació

a. Geogràfica
Depressió Central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

gades a àrees més forestades, com ei mussol
banyut (AsJo otus). D'altra banda detaca el fet
de la presència més o menys ocasional de la
xurra (pterocles orientalis) en aquest indret.

El tossal de Montmeneu i els relleus del seu
entorn constitueixen una unitat paisatgística de
primer ordre, visible d'una gran part del Segrià i
molt conegut per la gent del país. L'espai acull
valors naturals excepcionals per a Catalunya i
és una mostra especialment valuosa del paisat
ge àrid de les planes de l'Ebre mitjà

Depressió Central occidental
Sector serres marginats

Tossals de Montmeneu

Espai que reuneix quatre zones a l'entorn
del tossal de Montmeneu, constituint el punt
culminal de la divisòria d'aigües entre el Segre i
['Ebre-495 m d'altitud-. Montmeneu és un turó
testimonial format per argiles i margues forta
ment erosionades i amb freqüents formes aixa
ragallades, amb intercalacions de bancs de
calcàries i gresos terciaris oligocens; sobre
aquests materials es presenten sòls vermells de
notable interès. Constitueix una unitat de relleu
característica entre el Baix Segre i les Garrigues,
i una zona de transició entre el pars de les màquies
continentals empobrides i les màquies enriquides
amb pi blanc. A diferència d'altres espais margi
nals de la unitat -Tossals d'Almatret i Riba-roja-,
entra en contacte directe amb les terres planeres
de l'Ebre (i Baix Segre), unade les zones més àri
des d'Europa.

En contrast amb els anteriors espais del sec
tor, Montmeneu reflecteix en el seu poblament
vegetal el caràcter acusadament sec i continen
tal del territori. És el país de la màquia continen
tal de garric i arçot (Rhamno-Quercetum cocci
fera e) , amb elements propis de les terres
subdesèrtiques i estèpiques del món. El TossaJ de
Montmeneu és un dels representats més nota
bles, per la seva singularitat i diversitat, del pai
satge àrid de la Catalunya occidental, avui desa
paregut en gran part a causa de les obres
agrícoles.

AI tossal es troba una considerable riquesa
d'espècies de la flora poc comunes, algunes
d'elles endèmiques de les terres ibèriques o
d'àrea molt reduïda, pròpies de les terres pla
nes de l'Aragó i que assoleixen a Catalunya el
seu límit oriental. Cal destacar per exemple:
Moricandia ramburei, Aizoon hispanicum,
Astraga/us turoJensis, Astraga/us narbonensis,
Bofeum asperum, D/anthus ma/acitanus, Ferufa
foscosii, etc.

La forma cònica de la muntanya fa que hi
existeixin orientacions variades amb diverses
unitats de vegetació mediterrània continental i de
caràcter estèpic. A part dels fragments de la
màquia de ganic i arçot són freqüents les brolles,
als solells la brolla de romaní i lIí cabrer (Rosmaríno
Unetum SUffrutiCOSI) i en condicions normals la bro
lla de romaní amb esteperola (Gen/sto-Cistetum
etusií). Les timonedes nitrohalòfiles de botja
pudent (Sa/soJo-Peganion) i els erms de llistó i
plantes anuals, són també freqüents.

Per la seva constitució moriològica i pel baix
recobriment de la vegetació, es tracta d'un sis
tema extremadament fràgil susceptible de can
vis irreversibles davant determinades accions,
amb la presència d'importants zones de risc
d'erosió.

La fauna d'aquest espai reuneix una sèrie
d'espècies de gran interès, moltes d'elles de
requeriments ecològics estèpics o sub-estè
pics. Entre aquestes destaquen alguns ocells
nidificants, com per exemple l'àliga marcenca
(Circaetus gafllcus), la cigonya (Ciconia ciconia),
la terrerola vulgar (Calandre!la brachydactyla), la
cogullada fosca (Gaferida theklae), la merla cua
blanca (Oenanthe Jeucura) i la trenca (Lanius
minor), aM com algunes espècies moit més lIi-
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A.3. Superfície total
855,0 ha

A.2. Delimitació
Aquest espai comprèn tota la ribera de l'Ebre entre el
barranc de Canotes i el límit de provincia amb
Saragossa. També inclou tot l'aiguavés de Castell
Nou, la plana Quadrat, i la digitació del tossal Gros fins
a la ribera del riu.

A.4. El medi físic: síntesi
L'espai delimitat considera un conjunt de costers cal
caris abruptes que desaigüen a l'Ebre i que defineixen
un paisatge característic a l'entorn del ríu. Un paisatge
intensament humanitzat però que conserva impor
tants àrees de vegetació natural. La part no cultivada
del país és coberta per bosquines de pi blanc, amb
màquies de garric i arçot i brolles calcícoles.

C.4. Normes particulars
D'acord amb l'article 9 de la Llei 12/1985 d'espais
naturals, han de tenir la consíderació d'estrictament
protegides en aquest espai les espècies de la flora
següents: Genista biflora, Digita/is obscura, Veronica
tenuifoiia i Teucrium aragonense.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

C.3. Actuacions preventives
Promoure la inclusió de les màquies continentals de
garric i arçot (Rhamno-Quercetum cocciferae) en la
delimitació de superflcies forestals d'àrea reduïda a
què fa referència l'article 10 de la Llei 12/1985 d'es
pais naturals.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai
L'a'lllament geogràfic beneficia la conservació de
l'espai.

8.6. Conclusions
Espai en un bon estat de conservació, sense proble
mes rellevants, per bé que cal complementar el
règim general del PEiN amb algunes determinacions
de caràcter particular.

Lc. ~ennjnaCion~

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
No existeixen figures de protecció legal que afectin
l'àmbit d'aquest espai d'una manera significativa.

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A.2.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai sense problemes significatius.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
No existeixen problemes remarcables, tot i l'existèn
cia d'antics runams de boca mines.

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Algunes àrees presenten problemes amb un elevat
risc d'erosió.
- Vulnerabilitat de diverses comunitats i espècies de
caràcter mediterraneo-estèpic.

B. Diagnosi

b. Espais naturals de protecció especial

A.B. Proteccions legals

a. Règim urbanístic

c. Protecció de la fauna

d. Altres
RIF

A.7. Impactes actuals o previsibles
No existeixen impactes globalment significatius.

A.6. Aspectes sòcio~econòmicsd'interès

a. Propietat del sòl
Privada.

b. Usos i aprofitaments
Silvicoles. Agrícoles. Cinegètics. Antigament miners.

c. Construccions i insta/·lacioris
Diverses pistes i camins. Construccions agro-pecuà
ries. Antigues edifICacions mineres.

d. Altres

855,0

855,0

Almatret

Total

Segrià, el

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
415-443

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
Bs Tossals d'Almatret, juntament amb l'espai de Riba
roja són un exceHent representant de les serres mar
ginals a la Depressió i evidencien el caràcter de transi
ció entre el país de les màquies continentals i el del
carrascar. Aquest espai presenta i'interès de conser
var una bona mostra del paisatge de pineda, com a
importants illots forestals situats en un país on el bosc
és molt rar. L'espai acull una àrea de gran importància
biogeogràfica com a centre de conservació d'espè
cies endèmiques.

A.1. Situació

à Geogràfica
Depressió Central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

Tossals d'Almatret
Depressió Central occidental
Sector serres marginals

Els Tossals o costers d'Almatret, junt amb
l'espai de Riba-roja, són un excel·lent represen
tant de les serres marginals situades a la zona
més meridional de la plana del Segre. És una
terra de relleus calcaris, poc plujosa i de clima
relativament temperat. S'acusa una progressi
va atenuació del grau de continentalitat extre
ma, factor que es reflecteix en el poblament
vegetal de l'espai; situat a la transició entre el
país de la màquia continental I del carrascar.

L'espai delimitat considera un conjunt de
costers abruptes que desaigüen a l'Ebre i que
defineix un paisatge característic a l'entorn del
riu. Un paisatge intensament humanitzat però
que conserva importants àrees de vegetació
natural.

La part no cultivaqa del país es coberta per
un bosc poc dens de pi blanc, amb sotabosc
de màquies continentals de ganic iarçot (Rhamno
Cocciferetum) i de brolles calcícoles (Rosmarino
Ericion). Les pinedes prenen un gran desenvo
lupament a les obagues, sovint enriquides amb
plantes més marítimes com Viburnum tinus i
Pistacia lentiscus. Als solells, les pinedes per
den importància i junt a les màquies i brolles hi
apareixen llistonars i erm terofítics amb caràc
ters d'una continentalitat més acusada. Aquest
espai presenta ¡'interès de conservar una bona
mostra del paisatge de pineda, com a impor
tans illots forestals situats en un país on el bosc
és molt rar.

L'espai d'Almatret acull una àrea de gran
importància biogeogràfica com a centre de
conservació d'espècies endèmiques. En
aquests boscos troben refugi espècies tan dig
nes d'atenció com Genista biflora, Digitalis obs
cura, Veronica tenvifoNa, Teucrium aragonense,
etC.

La situació d'aquest espai forestal a les
vores del riu Ebre, ofereix una diversitat de biò
tops característics que fan possible la vida
d'una fauna rica i variada. De la fauna inverte
brada, poc coneguda, s'ha de remarcar la presèn
cia d'algunes espècies rares d'insectes heteròp
ters.
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Riba-roja
Depressió Central occidental
Sector serres marginals

L'espai de Riba-roja és un dels millors repre

sentants del paisatge de pinedes del sud de la
Depressió Central, a la transició entre el país de
la màquia continental i el carrascar. Amb les
mateixes característiques que Almatret acull
una zona més representativa i més diversa, tant
per la major extensió de l'espai on els conreus
perden importància, com per la diversitat del
relleu, amb una amplitud altitudinal i canvis d'o
rientacions notables.

L'espai comprèn els costers calcari-margo
sos de les serres de Berrús, i la Fatarella a l'entorn
de l'embassament de Riba-roja. L'aiguabarreig
dels rius Matarranya i Ebre presenta valors paisat
gístics notables. La cua de l'embassament de
Riba-roja també presenta un interès particular per
la diversitat de forrnes que ofereix. Els espectacu
lars congostos oberts sobre els materials tous pel
Matarranya i l'Ebre contribueixen a remarcar l'es
pectacularitat paisatgística d'aquest espai.

La pineda de pi blanc presenta notables afi
nitats amb les de les terres aragoneses prope
res. Acull una especial riquesa d'espècies meri
dionals i continentals típica de la zona, molt rica,
que va de Riba-roja a Casp (entre les comar
ques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Baix
Cinca i el Matarranya). És un país diferent per la
seva flora de tota la resta de Catalunya, amb
raconades especialment ben conservades.
Són nombroses les espècies vegetals notables
i de gran interès biogeogràfic localitzades en
aquest espai. Les pinedes de pi blanc (Pinus
halepensis) s'enriqueixen a les obagues i fon
dals amb diverses espècies d'afinitat marítima
(Vibumum tinus, Arbutus unedo, Phyffyrea lati
folia, ...). En condicions normals el sotabosc de
la pineda és constituü per les màquies conti
nentals de garric i arçot (Rhamno-Cocciferatum
pistacietosum) i per les brolles calcícoles de
romaní (amb perdiguera Rosmarino-Linetum
suffruticosi i maleïda i esteperola Genisto
Cistetum clusit). Les pinedes poden constituir
comunitats permanents d'indrets especialment
secs i sobre sòls esquelètics. Els erms i pradells
secs de teròfits són freqüents a les clarianes
seques del país. La cua de l'embassament de
Riba-roja i els torrents propers permeten l'esta
bliment de fragments de vegetació aigualosa,
com canyissars (Typho-Schoenop/ectetum
gfaucij o retalls de salzedes. El conjunt és doncs,
un excel·lent representant del paisatge vegetal
de les terres més meridionals de la Depressió

Central.
La diversitat d'hàbitats que presenta l'espai,

la seva situació geogràfica i la notable extensió
d'un paisatge poc humanitzat permet el desen
volupament d'una rica i variada fauna. Dels
poblaments faunístics de vertebrats destaca per
exemple la presència de notables espècies de
mamífers dels boscos mediterranis o de nom
broses espècies d'ocells que tenen la seva àrea
de cria i alimentació dins l'espai. La presència
dels costers secs de l'espai separats per una
gran superfície d'aigua contribueix a enriquir el
territori.

2. Espais inclosos en el PEIN
2.7 Depressió Central

La fauna d'aquest espai presenta alguns
elements desacables, fonamentalment pel que
fa als poblaments ornític i ictiològic. Dins del pri
mer destaquen les espècies aquàtiques que
poblen tant l'embassament de Riba-roja, com
l'aiguabarreig Ebre-Matarranya, amb la presèn
cia d'espècies com el milà negre, l'aufrany, el
duc, el torlit, el blauet i el voltor, entre d'altres. El
poblament dels sistemes aquàtics és molt inte
ressant, amb espècies com el barb (Barbus
bocagelj, la madrilla (Chondrostoma toxosto
ma), la bagra comuna (Leuciscus cephafus) , el
gobi (Gobio gobio) o la rabosa de riu (Blennius
f1uviatifís); també hi ha espècies introduïdes
com el lluci (Esox /ucius) i el peix gat (Icta/urus
me/as). Cal dir que la llúdriga i el turó apareixen
amb més o menys freqüència a la zona. L'espai
acull una notable diversitat de quiròpters caver
nícoles, amb diverses espècies de cria. La
fauna invertebrada, sense assolir valors relle
vants, presenta algunes espècies singulars
com el moHusc Margarítifera auricufaria, molt
rar a Catalunya.

A.1. Situació

a. Geogràfica
Depressió Central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

Ribera d'Ebre, la :;:R~¡b~a~-'~O~ja,--"d~'E=b~'e,,- __--::,~.9~'~02'''O
Total 1.910,0

Terra Alta, la Pobla de Massaluca, la 1.090,0

Total 1.090,0

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
443

A.2. Delimitació
Aquest espai comprèn l'embassament de Riba-roja,
part de les obagues del terme municipal de la Pobla
de Massaluca i de Riba-Roja, que donen llurs aigües
al riu Matarranya i a l'esmentat embassament, i part
de la solana de Riba-roja entre el límit provincial i el
barranc de Vall Planes.

A.3. Superfície total
3.000,0 ha

A.4. El medi físic: síntesi
L'espai comprèn els costers calcareo-margosos de
les serres de Berrús i la Fatarella a l'entorn de l'em
bassament de Riba-roja. El paisatge vegetal es
caracteritza per la gran extensió de les pinedes de pi
blanc, i també per les màquies continentals de garric
i arçot i les brolles calcicoles de romaní amb perdi
guera i maleïda i amb esteperola. La diversitat d'hà
bitats que presenta l'espai, la seva situació geogràfi
ca i la notable extensió d'un paisatge poc humanitzat
permeten el desenvolupament d'una fauna rica ivariada.

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
L'espai de Riba-roja és un dels millors representants
del paisatge de pinedes del sud de la Depressió cen
tral, en la transició entre el país de la màquia continen
tal i el del carrascar. Amb les mateixes característiques
que l'espai d'Almatret, acull una zona més representa
tiva i més diversa, tant per la major extensió de l'espaí
com per la diversitat dei relleu. Són nombroses les
espècies vegetals notables i de gran interès bigeogrà
fic localitzades en aquest espai. La fauna d'aquest
espai presenta alguns elements destacables, fona
mentalment pel que fa als ocells -aquàtics i rapinyai
res- i peixos; també sobresurt la singularitat d'algunes
espècies de la fauna invertebrada.

A.6. Aspectes sòcia-econòmics d'interès

a. Propietat del sól
Majoritàriament privada.

b. Usos i aprofitaments
Silvícoles. Agrícoles i ramaders. Cinegètics. Pesca
esportiva.

c. Construccions i instaJ.1acions
Algunes carreteres travessen l'espai. Nombroses
pistes i camins. Masies disperses. Xarxes elèctri
ques. Unia fèrria de Barcelona-Madrid. Ermites.

d. Altres

A.7. Impactes actuals o previsibles
Processos erosius i de degradació de la vegetació a
conseqüència dels incendis forestals. Contaminació
i eutrofització de les aigües de l'Ebre a Riba-roja.

A.B. Proteccions legals

a. Règim urbanístic

b. Espais naturals de protecció especial

c. Protecció de la fauna.

d. Altres
CUP/RIF

.. J

í~: Diagnosi

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Comunitats vegetals xerofítiques altament inflama
bles i amb un alt risc d'incendis forestals.
- Vulnerabilitat de determinades comunitats i espè
cies vegetals i animals de caràcter mediterràneo
estèpic.

6.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
Aigües contaminades i eutrofitzades en el curs del
riu Ebre.

6.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai amb risc d'incendis forestals i problemes de
contaminació de les aigües.

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
No existeixen figures de protecció legal que afectin
d'una manera específica l'espai.

6.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

8.6. Conclusions
Espai en conjunt en un bon estat de conservació,
amb l'excepció d'una bona part dels vessants meri
dionals, fortament degradats. Cal completar el règim
general del PEIN amb algunes determinacions de
caràcter particular.

Detertninaciofts

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A.2.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

C.3. Actuacions preventives
- Atès el caràcter silvícola d'una bona part d'aquell
espai, d'acord amb l'article 47 de la Llei 6/1988,
forestal, han d'impulsar, dins l'àmbit de l'espai pro
jectes d'ordenació i plans tècnics de gestió i millora
forestals.
- Ateses les característiques d'ús recreatiu de certs
indrets de l'espai, promoure la creació i adequació
d'una àrea forestal recreativa.

CA. Normes particulars
- D'acord amb l'article 9 de la Uei 12/1985 d'espais
naturals, ha de tenir la consideració d'estrictament
protegida el mol'lusc, Margaritifera aurícu/aria.
- Aplicació de diverses mesures de protecció de les
aigües superficials i subterrànies (article 23 de les
Normes).
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Ribera de l'Ebre a Flix
Depressió Central occidental
Sector serres marginals

Espai fluvial, que comprèn els riberals del riu
Ebre entre Riba-roja i Flix, presenta sistemes
naturals de característiques molt semblants a
les itles de l'Ebre considerades al sistema
Mediterrani meridional. Aquest espai destaca
per [a seva extensió i el bon estat de conserva
ció de la flora i la fauna dels riberals del riu.

Cal remarcar que aquests riberals, a diferèn
cia d'altres espais del mateix territori fisiogràfic,
apleguen un bon nombre d'elements septen
trionals que contrasten amb el conjunt d'ele
ments meridionals. L'espai conserva una bona
mostra de la vegetació de ribera i aigualosa del
curs baix del riu Ebre, amb unitats molt ben repre
sentades com el tamarigar (Tamaricetum galfi
cum) i els canyissars (Typho-Schoenoplectetum

glaucO·
En aquest espai són també vàlids els valors

ornítics i ictiològics de l'espai de Riba-roja. Cal
destacar comunitats faunístiques ripàries molt
interessants, amb espècies nidificants rares
terra endins, com el corriol petit (Charadrius
dubius) i d'altres espècies de notable interès
que també hi crien com el milà negre (Milvus
mígrans) i l'arpella (Círcus aerugínosus). El pobla
ment de peixos d'aquestes aigües, com a Riba
roja, és molt interessant i és un bon represen
tant de la fauna d'origen ibèric i europeu. De la
fauna invertebrada cal remarcar algunes singu
laritats com la presència d'heteròpters rars,
com Tuponia pictiscutum.

Per l'efecte d'autodepuració dels embassa
ments, les aigües presenten un bon estat de
qualitat. Els sistemes Iimnològics són rics i
diversos, amb les mateixes característiques
que les esmentades a l'espai de les illes fluvials
del riu Ebre.

A. Informaéió (síntesi)

l
I

A.1. Situació

a. Geogràfica
Oepressió Central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

Ribera d'Ebre, la ~F~llxê-c_~ ~7~7~,~5

Total 77,5

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
444

A.2. Delimitació
L'espai comprèn tot el riberal del marge esquerre del
riu Ebre entre el límit del terme municipal de Flix.
l'embassament, i el riberal del marge dret enfront de
les ruïnes del castell de Flix.

A.3. Superfície total
77,5 ha

A.4. El medi físic: síntesi
Espai fluvial que comprèn els riberals del riu Ebre
entre Riba-roja I Flix. La vegetació dels riberals és
formada bàsicament per extensos tamarigars i can
yissars. La fauna d'aquest espai és la característica
dels biòtops fiuvlals; s'hi troben diverses espècies
ripàries i dulciqüícoles.

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
L'espai destaca per la seva extensió i el bon estat de
conservació de la flora i la fauna dels riberals del riu.
Cal remarcar que els riberals, a diferència d'altres
espais del mateix territori fisiogràfic, apleguen un
bon nombre d'elements septentrionals que contras
ten amb el conjunt d'elements més meridionals.
L'espai conserva una bona mostra de la vegetació
de ribera i aigualosa del curs baix del riu Ebre. Cal
destacar l'interès de les comunitats ornítiques ripà
ries, amb espècies nidiflcants rares terra endins,
com també del poblament de peixos, que és un bon
representant de la fauna d'origen ibèric i europeu.

A.6. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Majoritàriament pública.

b. Usos i aprofitaments
Cinegètics i pesca esportiva. Minoritàriament agrlcoles.

c. Construccions i instaHacions

d. Altres

A.7. Impactes actuals o previsibles
No existeixen impactes globalment significatius.

A.B. Proteccions legals

a. Règim urbanístic
Flix té pla general.

b. Espais naturals de protecció especial

c. Protecció de la fauna

d. Altres
- És d'aplicació el règim definit per la legislació d'ai
gües a les lleres i marges del rius.
-RIF

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Vulnerabilitat de la vegetació riberenca i dels
poblaments faunístics.
- La dinàmica fluvial imposa canvis constants en la
morfologia de la ribera.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
No es presenten problemes significatius, tot i la con
taminació de les aigües del riu Ebre.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espaí.
Aspectes significatius
Espai que no presenta problemes significatius.

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
El règim específic definit per la legislació d'aigües a
les lleres i marges és suficient.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espaí

8.6. Conclusions
Espai en un bon estat de conservació que no pre
senta problemes significatius, per bé que la seva vul
nerabilitat requereix completar el règim general del
PEIN amb determinacions de caràcter particular.

C. Determinacions
-----~--~~-

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A.2.; en tot cas el límit sempre restarà
definit per la vegetació de ribera.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

C.3. Actuacions preventives
- Ateses les característiques de l'espai, d'acord
amb l'article 36 de la Llei 3/1988, de protecció dels
animals, promoure la declaració de tot ['àmbit de
l'espai com a reserva natural.
- Promoure la inclusió dels tamarigars (Tamaricetum
gallicum) en la delimitació de superfícies forestals
d'àrea reduïda a què fa referència l'article 10 de la
Llei 12/1985, d'espais naturals.
- Consideració de tot l'àmbit de l'espai com a zona
humida als efectes de l'article 11 de la Llei 12/1985,
d'espais naturals.

CA. Normes particulars
- D'acord amb l'article 9 de la Llei 12/1.985. d'es
pais naturals, han de tenir la consideració d'estricta
ment protegides en aquest espai el mol·lusc
Margarítifera auricuiaria i l'heteròpter Tuponia pictis
cutum.
- El planejament urbanístic establirà les mesures
adients per prevenir transformacions de la naturale
sa, l'ús i la destinació actual de les arees de vegeta
ció natural.
- Aplicació de diverses mesures de protecció de les
aigües superticials (article de les 23 Normes).

2. Espais inclosos en el PEIN
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A.3. Superfície total
115,6 ha

C.4. Normes particulars
- El planejament urbanístic municipal aplica a
aquests terrenys el règim adient per tal de prevenir
actuacions que Impliquin modificacions o canvis
essencials en la vegetació de ribera.
- Aplicació de diverses mesures de protecció de les
aigües superficials i subterrànies (articie 23 de les
Normes).

J

C.3. Actuacions preventives
Els programes anuals de gestió ia reserva natural
parcial (article 29 de la Llei 12/1985) han de definir
les actuacions adients d'acord amb els objectius de
l'espai protegit.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai que tot i presentar diversos problemes, no en
presenta en conjunt de significatius.

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
La declaració de reserva natural parcial i el règim
específic definit per la legislació d'aigües a les lleres
i marges del riu és suficient.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
- Explotació dels aqüífers que afecta el règim hidro
dinàmic.
- Contaminació orgànica de les aigües.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A.2.

8.6. Conclusions
Espai que es manté en un bon estat de conservació,
tot i la fragilitat dels sistemes naturals, dotat d'una
modalitat de protecció especial apropiada.

A.7. Impactes actuals o previsibles
- Alteracions morfològiques i paisatgistiques per
activitats extractives.
- Marcat estiatge per sobreaprofitaments hidràulics.
- Alteració de la vegetació de ribera per sobrefre-
qüentació estival.

A.6. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Pública.

b. Usos i aprofítaments
Pesca. Aprofitaments de les aigües fluvials.

c. Construccions i instaJ.1acions
Carreteres i camins perimetrals. Construccions agro
pecuàries als entoms. Ponts.

d. Altres

d. Altres
- És d'aplicació el règim definit per la legislació d'ai
gües a les lleres i marges.
-RIF

A.a. Proteccions legals

a. Règim urbanistic
Horta de Sant Joan té normes subsidiàries. La resta
no tenen planejament.

b. Espais naturals de protecció especial
Reserva Natural Parcial d'Algars (Decret 123/1987).

c. Protecció de /a fauna

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Riu de règim mediterrani que conserva un conjunt
de sistemes naturals molt fràgils.
- Vulnerabilitat de determinades espècies de la
fauna iligades al medi aquàtic.

25,1

77,9

12,6

115,6

Caseres

Arnes

Horta de Sant Joan

Total

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
470 - 496

Terra Alta, la

A.2. Delimitació
Aquest espai comprèn la ribera del riu Algars entre el
pont de Caseres fins al pont d'Arnes; aquest pont
coincideix a la Reserva Natural Parcial d'Algars
(Decret 123/1987).

A.4. El medi físic: síntesi
Espai natural fluvial, situat a l'extrem sudoccidental
de la Depressió central, en contacte amb els relleus
de les serres pre-litoraJs. L'Algars és un riu amb un
curs permanent d'aigua, a la conca del Matarranya,
on destaca l'amplada del seu llit de sorres. La comu
nitat de mamífers és típicament mediterrània i es
troba ben conservada. La fauna ictiològica és molt
ben representada per espècies mediterrànies d'ori
gen Ibèric i d'altres d'origen europeu.

~. A. Info~ació(síntesi¡

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
Principal Interès d'aquest espai rau en el relativa
ment bon estat de conservació dels seus sistemes
naturals fluvials, amb la presència d'alguns pobla
ments faunísitics molt valuosos. La fauna és ben
representativa dels rius mediterranis més meridio
nals a Catalunya, i acull algunes singularitats com és
el cas d'alguns endemismes ibèrics. Cal remarcar
que l'espai acull el segon nucli en importància de la
llúdriga a Catalunya.

A.1. Situació

a. Geogràfica
Depressió Central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

Espai natural fluvial situat a l'extrem sudoc
cidental de la Depressió Central, en contacte
amb els relleus de les serres pre-litorals del sis
tema Mediterrani. L'Algars és un riu amb un
curs permanent d'aigua, a la conca del Ma
tarranya, on destaca l'amplada del seu llit de
sorres i graves.

El principal interès d'aquest espai rau en el
relativament bon estat de conservació dels
seus sistemes naturals fluvials, amb pobla
ments faunístics molt valuosos. Junt amb et riu
Montsant, és un dels rius catalans mediterranis
més ben conservat. Malgrat no gaudir d'una
fauna aquàtica molt diversa, sí que és perfecta
ment representativa [ presenta algunes singula
ritats d'especial interès. L'espai acull el segon
nucli en importància de la llúdriga a Catalunya. La
comunitat de mamífers és típicament mediterrà
nia i es troba ben conservada. La fauna ictiològi
ca és molt ben representada per espècies
mediterrànies d'origen ibèric, riques en ende
mismes, i d'altres d'origen europeu. En general
els poblaments de peixos d'aquest espai des
taquen per la gran diversitat i l'alta productivitat
del sistema. En alguns trams de riu subsisteix el
cranc de riu.

En conjunt la Ribera de l'Algars agrupa un
conjunt de sistemes naturals fluvials de gran
interès però molt sensibles davant qualsevol
peturbaci6 antròpica. El paisatge natural d'a_
quest tram de riu contrasta amb les terres de
l'entorn profundament dedicades als conreus
de regadiu i de secà.

Depressió Central occidental
Sector serres marginals

Ribera de l'Algars•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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A.3. Superfície total
85,2 ha

A.2. Delimitació
L'espai comprèn el riu Noguera Ribagorçana, entre el
terme municipal d'Algerri i l'aiguabarreig amb el riu Segre,
iaquest entre les cotes 1801170. L'espai comprèn la llera
i la ribera d'ambdós rius entre els trams esmentats.

A.4. El medi físic: síntesi
Espai essencialment fluvial que comprèn l'aiguaba
rreig dels rius Segre i Noguera Ribagorçana. L'espai
mostra la morfologia fluvial de caràcter dinàmic dels
rius pirinencs que penetren en [a cubeta de desguàs
de la Depressió Central. Els boscos de ribera més
freqüents són les alberedes i les salzedes, així com
els poblaments de verns.

c. Determinacions

C.4. Normes particulars
- El planejament urbanístic i les disposicions especí
fiques que estableixin els límits definits d'aquests
espais, determinen les normes i actuacions oportu
nes per a la protecció estricta i, si escau, la restau
ració dels espais afectats per activitats extractives
existents, abandonades o potencials.
- Aplicació de diverses mesures de protecció de les
aigües superficials i subterrànies (article 23 de les
Normes).

e.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la
descripció feta a A.2.

e.2. Criteris de prioritat per a futUres
ampliacions

e.3. Actuacions preventives
- Promoure [a inclusió de la verneda de la Noguera
en la delimitació de superfícies forestals d'àrea
reduïda a què fa referència l'article 10 de la Llei
12/1985 d'espais naturals.
- Ateses les característiques de la fauna d'aquest
espai. d'acord amb l'article 37 de la Llei 3/1988 de
protecció dels animals, promoure la declaració de
tot l'àmb[t com a refugi de fauna salvatge.
- Considerar tot i'àmblt de l'espai com a zona humi
da als efectes de l'article 11 de ia L1e[ 12/1985 d'es
pais naturals.
- Promoure les actuacions adreçades a la regenera
ció morfològica i biològica del tram de la Noguera
Ribagorçana inclòs a l'espai afectat per obres
hidràuliques.

1

B.6. Conclusions
Espai sotmès a una important dinàmica fluvial. Cal
reforçar el règim general del PEIN amb determina
cions de caràcter particular.

B.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Vulnerabilitat de la vegetació marjalenca i de ribera
dels ambients aigualosos.
- El règim fluvial del riu Segre comporta alteracions
morfològiques de la llera seca i de la seva ribera.
- Vulnerabilitat de determinades espècies de l'orni
tofauna lligades al medi aquàtic.

B.S. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai
La titularitat pública de l'espai n'afavoreix la conser
vació.

B.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
Espai sotmès a diverses mesures sectorials de pro- 
tecc[ó amb insuficiències pel que fa a la protecció de
la fauna.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
- Les regulacions de cabal i obres hidràuliques del
riu comporten canvis significatius en els sistemes
riberencs i limnològics.
- Les extraccions d'àrids generen alteracions mor
fològiques en les lleres i marges del riu.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai amb una constant dinàmica fluvial que genera
canvis significatius en la morfologia d'ambdós rius.

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
L'espai és un excel·lent representant dels sistemes flu
vials de les terres de ponent. L'aiguabarreig dels dos
rius constitueix un espai singular, que ofereix un nota
ble contrast paisatgístic dins la plana agrícola del
Segrià. Els boscos de ribera, especialment ben con
servats en els riberals de la Noguera Ribagorçana, són
una exceHent representació de la vegetació de ribera
de la Catalunya occidental, amb una Important pene
tració de plantes euro-siberianes. Els ecosistemes
aquàtics serven una rica fauna invertebrada pròpia
dels cursos mitjans dels rius, que permet la coexistèn
cia d'una gran diversitat d'espècies vertebrades.

A.7. Impactes actuals o previsibles
Les actuacions portades a terme per a la reparació del
barratge de l'embassament de Santa Anna, amb i'ei
xamplament de la llera, han malmès els boscos de
ribera i la fauna fluvial de la Noguera Ribagorçana.

c. Protecció de la fauna
Refugi de pesca d'Albesa (Ordre de 28.2.1992).

d. Altres
- És d'aplicació el règim específic definit per la iegis
lació d'aigües a les lleres i marges.
- RIF

A.a. Proteccions legals

a. Règim urbanístic
Almenar té normes subsidiàries. Corbins té delimitació
de sòl urbà. La resta no disposen de planejament.

b. Espais naturals de protecció especial

A.6. Aspectes sòc¡o-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Pública.

b. Usos i aprofitaments
Silvícoles. Pesca i caça. Minoritàriament agrícoles.
Activitats extractives.

c. Construccions i instal·lacions
Dues carreteres travessen l'espai; d'altres de peri
metrals. Ponts.

d. Altres

7,5

7,9

2,9

1,8

57,5

29,9

27,7

19,7

15,0

Total

Total

Portella, la

Torrelameu

A[guaire

Albesa

Almenar

Vilanova de la Barca

Corbins

Algerri

~""': (Tamarite de literal

-/---q

Noguera. la

~',::, el TorriCÓ
\:,: (AIIOrrlcon)

Segrià, el

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
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A.1. Situació

a. Geogràfica
Depressió Central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

I A. Informació (síntesi)
L

Aiguabarreig Segre
Noguera Ribagorçana
Depressió Central occidental
Sector plana central

Espai essencialment fluvial.que comprèn
l'aiguabarreig dels rius Segre i Noguera Riba
gorçana. Junt amb l'altre aiguabarreig més occi
dental dels rius Segre-Cinca, són uns excel·lents
representants dels sistemes fluvials de les terres
de ponent.

L'aiguabarreig d'aquests dos rius constitueix
un espai singular, que ofereix un notable con
trast paisatgístic dins la plana agrícola del
Segrià. Els boscos de ribera i la superfície d'ai
gua dels dos rius presenten un interès paisatgís
tic destacable pel canvi cromàtic que ofereixen
amb respecte a les terres seques de l'entorn.
L'espai comprèn el curs fluvial de la Noguera
des d'Albesa i del Segre des de Vilanova de la
Barca fins aigües avall del seu aiguabarreig.

L'espai és una bo.na mostra de Ja morfologia

fluvial de caràcter dinàmic dels rius pirinencs

que penetren a la cubeta de desguàs de la

Depressió Central. La dinàmica fluvial d'aquests

rius ha originat les terrasses fluvials quaternàries

de les planes del Segrià i per això és un testimo

ni excepcional de la història geològica recent del

territori.

Els boscos de ribera de l'Aiguabarreig Segre

Noguera Ribaborçana, especialment ben conser

vats en els riberals de la Noguera Ribagorçana,

són uns excel·lents representants de la vegetació

de ribera de la Catalunya occidental. La xarxa flu

vial ha afavorit la penetració de plantes euro-sibe

rianes (Equísetum arvense, Fraxínus angustífolía,
Alnus glutinosa, Ranunculus repens, .. .) dins un

país plenament mediterrani. Els boscos de ribera

més freqüents són les alberedes i ies salzedes

(Popu/etalia a/bae), hi també els poblaments de

verns (AJnus glutinosa).
Els ecosistemes aquàtics serven una rica

fauna invertebrada pròpia dels cursos mitjans

dels rius. Des del punt de vista dels vertebrats, i

en concret dels mamífers, és un espai molt inte

ressant donat que es concentren la major part

d'individus i espècies de la zona. Així, abunden

la geneta, la fagina, la mostela, el toixó i el sen

glar que troba a l'espai la seva principai àrea de

cria i expansIó de la zona. Els ocells troben en la

vegetació aigualosa i de ribera un hàbitat indoni

com àrea de cria. Són nombroses ies espècies

d'ocells que nidifiquen en aquests boscos, com

el martinet de nit (Nycticorax nycticarax), l'agró

roig (Ardea purpurea), el blauet (A/ceda atthis) i

el teixidor (Remíz pendulinus). L'espai és també

alhora una important escala migratòria pels

ocelis i constrtueix l'àrea principal d'alimentació

d'algunes espècies d'estatus molt fràgil a

Catalunya, com ara la cigonya (Ciconía ciconia).
Els poblaments de peixos són una bona mostra

de la fauna mediterrània ibèrica de curs baix

amb elements d'origen europeu. En el seu con

junt la conservació d'aquests sistemes fluvials

en un estat més o menys natural constitueix un

medi favorable per al desenvolupament de ia

fauna, sotmesa en el seu entorn a una forta

pressió antròpica.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Tossals de Torregrossa
Depressió Central occidental
Sector plana central

Petit conjunt de tossals --el de Torregrossa i
els de Margalef- situats a les planes occidentals
catalanes. De relleus suaus I tabulars -antigues
terrasses fluvials-, constitueixen una mostra
característica d'aquestes elevacions peculiars
de les planes centrals.

L'espai considera una part dels tossals de
Torregrossa i Margalef no afectats per les acti
vitats agrícoles. El de Torregrossa és un tossal
de formes arrodonides que constitueix un punt
de relleu singular entre les poblacions de
Miralcamp i Torregrossa. És un dels millors testi
monis actuals d'un petit tossal àrid del domini
del carrascar que conserva fragments notables
de la vegetació més o menys natural.

El paisatge vegetal actual és caracteritzat

per brolles i timonedes calcícoles empobrides,

que presenten un aspecte retallat i fragmentat.

Bs prats secs completen el mantell vegetaJ actuaJ,

que no cobreix algunes àrees de sòl nu.
La flora d'aquest tossal és extraordinària

ment interessant i acull algunes espècies medi

terràneo-estèpiques prou notables. Cal desta

car la presència d'un endemisme aragonès,
Ferufa loscosii, que assoleix una de les localitats

més orientals de la seva àrea de distribució.

D'altra banda, el tossal constitueix el límit actual

per a algunes plantes del carrascar que han
desaparegut dels indrets propers.

La vegetació natural d'aquest espai acull

una bona mostra d'alguns grups faunístics

característics de les plantes centrals catalanes.
Aixi mateix cal remarcar la presència d'espècies

de lepidòpters de notable interès (Cinglis humi
fusaria, Anti/urgia alhasubrata, .. .).

El tossal de Margalef és un exemple signifi
catiu del paisatge de caràcter estèpic de la

Depressió Central. És un dels pocs testimonis

actuals que conserva un mantell de vegetació

espontània. Bona part d'aquests tossals han
estat destruïts per les obres agrícoles i d'altres

aprofitats per als conreus fins, pràcticament, al

mateix cim. Cal assenyalar, doncs, l'especial

vulnerabilitat que presenten aquests relleus,
amb processos de transformació irreversibles.

El poblament vegetal actual és representat

per formacions herbàcies i arbustives que

creen un mantell vegetal discontinu amb clapes
de sòl nu. Els costers secs d'aquests tossals

són molt rics en endemismes ibèrics i acullen

algunes espècies molt rares de la flora catalana.

Les comunitats vegetals que prenen una major

significació en aquests relleus són les timonedes
i herbassars nitrohalòfils (Safsolo-Peganion),
dominats per plantes com la botja pudent

(Artemisia herba-alba) o el siscall (Salso/a vermi
culata). La presència de sòls amb abundància de
clorurs i de nitrats --pastura de bestiar oví- contri

bueix a l'extensió d'aquests tipus de comunitats,

característiques de les terres subdesèrtiques.

També són freqüents els erms i prats secs, els

erms de llistó (Brachypodietum retusij i els erms
terofítics (Agropyro-Lygeion) , molt rics en plantes

rares a les terres catalanes. En aquest espai hi ha

refugiades algunes espècies i comunitats de les
planes de l'Ebre, que constitueixen un dels punts

més interessants de la seva irradiació extrema

2. Espais inclosos en el PEIN
2.7 Depressió Central

vers llevant (Bombyei/aena discolor, Malva sti
pulacea, ...).

Immers dins un paisatge plenament agríco

la, el tossal de Margalef constitueix una unitat

morfològica que destaca de l'entorn per con

servar una important mostra de la vegetació
natural de la Catalunya occidental. D'altra

banda, a part del seu interès paisatgístic, cal

considerar l'interès històrica-cultural de la zona

--establiment d'un antic poblat ibèric-o

FA. lofonnacló (síntesi)
._~_-_~__._-_._._._--

A.l. Situació

a. Geogràfica
Depressió Central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superficies (ha)

Pla d'Urgell, el òT~oc~c~eg~c~o~'~'a"-- ~8~O~,;O

Total 80,0

c. Cartogràfica (plànol SGE E. 1:50.000)
388 - 389

A.2. Delimitació
Conjunt de petits tossals formats per dues unitats.
La primera d'elles amb cinc tossals situats en el
paratge de Margalef i [a segona, per un sol lossal
situat just a tocar el terme municipal de Miralcamp;
aquests tossals resten delimitats pel peu dels seus
constaners, amb la zona de contacte amb el pla que
els envolta.

A.3. Superfície total
80,0 ha

A.4. El medi físic: síntesi
Petit conjunt de tossals de relleus suaus i tabulars,
situats a les planes occidentals catalanes. El paisat
ge vegetal actual és caracteritzat per brolles, timo
nedes i herbassars nitrohalòfils, que presenten un
aspecte retallat i fragmentat. Els erms i prats secs
completen un mantell vegetal discontinu amb clapes
de sòl nu.

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
L'espai mostra un dels millors testimonis actuals de
petits tossals àrids de les planes centrals no afectats
per [es transformacions agrícoles, que conserven
fragments notables del paisatge natural. Immersos
dins un paisatge plenament agrícola, constitueixen
unitats morfològiques de gran interès paisatgístic
que destaquen de l'entorn per conservar una impor
tant mostra de la vegetació natural de la Catalunya
occidental. La flora d'aquests tossals és extraor
dinàriament interessant i acull algunes espècies
mediterrània-estèpiques notables.

A.5. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Majoritàriament privada.

b. Usos i aprofitaments
Minoritàriament agrícoies i cinegètics.

c. Construccions i instal·/acions
Pistes i camins. Xarxes elèctrica. Runes d'un antic
poblat ibèric.

d. Altres

A.7. Impactes actuals o previsibles
No existeixen impactes globalment significatius.

A.S. Proteccions legals

a. Règim urbanístic
Torregrossa té normes subsidiàries.

b. Espais naturals de protecció especial

c. Protecció de la fauna

d. Altres

l!. Diagno~i ... '

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
Vulnerabilitat de determinades comunitats i espè
cies vegetals de caràcter mediterraneo-estèpic; així
mateix, aquest problema també es presenta per a
algunes espècies de la fauna invertebrada.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
No existeixen problemes rellevants. Cal evitar la
transformació dels usos actuals del sòl.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
L'espai no presenta actualment problemes sjgnificatius.

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
Aquest espai no gaudeix de la protecció legal sufi
cient.

B.S. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

B.6. Conclusions
L'espai delimitat presenta un bon estat de conserva
ció, per bé que cal reforçar el règim general del PEIN
amb algunes disposicions particulars de caràcter
preventiu.

C. D~ter:minaçions

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feta a A.2.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

C.3. Actuacions preventives

C.4. Normes particulars
D'acord amb l'article 9 de la Llei 12/1985 d'espais
naturals, la consideració d'estrictament protegides
les espècíes de la flora següent: Ferula loscosii,
Bombycifaena discolor i Malva stipulacea. El plane
jament urbanístic estableix les mesures adients per
prevenir transformacions de l'ús, naturalesa i la des
timaci6 actuais de les ¿rees de paisatge natural
incloses en l'espai.



A.3. Superfície total
2.807,5 ha

A.2. Delimitació
Prenent com a punt inicial el punt de contacte del
terme municipal de Castelldans amb l'A-2, ellimit es
dirigeix vers el sud passant per Migante i per la
carretera de Castelldans al Cogul fins al límit del
terme municipal de Castelldans. El límit segueix vers
el nord fins la coma Madrona d'on et límit continua
pel terme d'Artesa de Lleida i Lleida fins retrobar l'A
2, d'on aquest cercarà el punt inicial tot passant pel
camí del Pla.

A.4. El medi físic: síntesi
Petita plataforma estructural de relleu suau, entre les
Garrigues i el Segrià, situada a uns 100 m per sobre
de la baixa plana central. El paisatge és definit per
una alternança entre els conreus de cereals i camps
d'ametllers i els importants fragments de vegetació
natural. La vegetació dominant és caracteritzada per
la garriga i les brolles calcícoles. L'espai és una àrea
de nidificació important per a un nombrós grup d'espè
cies estepàries.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la
descripció feta a A.2.

CA. Normes particulars
El planejament urbanístic estableix les mesures
adients per prevenir transformacions de l'ús, la
naturalesa i la destinació actuals de les àrees de
vegetació natural.

C.3. Actuacions preventives
Eis programes anuals de gestió de la reserva natural
parcial (article 29 de la Llei 12/1985) han de definir
les actuacions adients d'acord amb els objectius de
l'espai protegit.

[c. Determinacions

.J

s",' i\ j

~
--'

. .

.:'
,;~1

_ fMg!:f:NW

... ""

8.6. Conclusions
Espai en un bon estat de conservació actual, dotat
d'una modalitat de protecció especial apropiada.

6.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Vulnerabilitat de determinades comunitats i espè
cies vegetals mediterràneo-estèpiques.
- Fragilitat i vulnerabilitat de determinades espècies
de la fauna estèpica, en especial de l'ornitofauna.

B.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
Els problemes de l'espai se centren en la pressió
sobre els ecosistemes estèpics.

6.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
Les mesures legals descrites a A.8. són suficients
per assegurar la protecció efectiva d'aquest espai.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai que, tot i la seva fragilitat, no presenta en con
junt problemes significatius, per bé que existeix un
perill potencial de transformació d'ús del sòl.

IB. DiagnQsiA.S. Motius de la inclusió en el Pla
És un espai d'excepcional singularitat faunistica i un
bon exemple del paisatge estèpic del pais. L'espai
de Mas de Melons, amb la característica alternança
entre els conreus de secà i fragments importants de
vegetació espontània, acull una rica i variada fauna
amb alguns elements de gran excepcionalitat per a
Catalunya. Destaca, per la seva singularitat i espe
cial diversitat, el seu poblament ornític amb diverses
espècies estepàries que hi troben el seu límit nord
oriental per a tot Europa.

A.8. Proteccions legals

a. Règim urbanistic
Castelldans té normes subsidiàries. Lleida té pla
general.

b. Espais naturals de protecció especial
Reserva Natural Parcial de Mas de Melons (Decret
123/1987).

c. Protecció de la fauna

d. Altres
RIF

A.7. Impactes actuals o previsibles
Les transformacions d'ús del sòl podrien comportar
canvis significatius en els sistemes naturals.

A.6. Aspectes sècio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Un 20 % del sòl és de titularitat púbiica.

b. Usos i aprofitaments
Agrícoles. Cinegètics. Ramaders.

c. Construccions i insta¡'¡acions
Carreteres perimetrals que travessen l'espai.
Nombroses pistes i camins. Algunes masies.

d. Altres

577,5
742,5

1.487,5

1.320,0

1.487,5

Castelldans

Lleida

Total

Total

Artesa de LleidaSegrià, el

Garrigues, les

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
388-416

A.1. Situació

8. Geogràfica
Depressió Central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

Petita plataforma estructural, entre les
Garrigues i el Segrià, situada uns 100 m per sobre
de la baixa plana central. Espai natural de notable
extensió, de relleu suau i de superfície més o
menys plana, es troba situat als límits entre la
plana central de la depressió i les serres margi
nals. És un espai d'excepcional singularitat fau
nística i un bon exemple del paisatge estèpic del
país.

En el seu conjunt presenta un destacat equi
libri hàrmonic entre els conreus de cereals i
camps d'atmellers i els importants fragments
de vegetació natural que encara s'hi conserven.
El paisatge actual és dominat per la garriga
(Quercetum cocciferae) i per les brolles calcíco
les (Rosmarfno-Erieion). Les brolles prenen un
gran desenvolupamE?nt i són representades per
diverses comunitats la més extensa de les
quals és la brolla de romaní amb maleïda i este
perola (Genisto-Cistetum elusN), mentre que la
brolla de romaní iperdiguera (Rasmarino-Unetum
suffructicosiij apareix molt més localitzada i la
brolla de romaní amb sanadella (Euphorbio
Stipetum junceae) creix en els indrets de sòl
molt pobre, de tipus esquelètic. Les formacions
herbàcies, com els erms de llistó (Brachypodion
retusij o els terofítics amb espart bord (Agropyro
Lygeion) no són pas rares i es reparteixen per
tot l'espai.

L'espai de Mas de Melons, amb aquesta
característica alternança entre els conreus de
secà i fragments importants de vegetació
espontània, acull una rica i variada fauna, amb
alguns elements de gran excepcionalitat per a
Catalunya. Destaca, per la seva singularitat i
especial diversitat, el seu poblament ornític. Per
les característiques fisiogràfiques de l'espai,
aquesta és una àrea de nidificació important
per a un nombrós grup d'espècies estepàries.

Són molts els ocells que a Catalunya són nidi
ficants exclusius de les planes de la Depressió
Central, i la zona de Mas de Melons n'és un dels
màxims exponents. Hom pot parlar d'espècies
tan significatives com: el sisó (Otis tetrax), la
trenca (Lanlus minar), ganga (Pleroc/es alchata),
calàndria (Melanocorypha calandra), etc. Les
poblacions catalanes d'aquests ocells són la
continuació de les que ocupen les planes cerea
listes de la vall de l'Ebre, a Navarra iAragó. Pera
algunes espècies, els poblaments catalans
constitueixen el seu límit nord-oriental per a tota
Europa. D'altra banda l'espai també conserva
interessants comunitats estèpiques de mamífers
(guineu, conill, llebre, fagina, toixó, mostela, ...).
La fauna invertebrada, sense ésser especialment
remarcable, presenta algunes singularitats com
diverses espècies d'heteròpters molt rares a la
Mediterrània occidental, típiques de la Península
Ibèrica.

Mas de Melons
Depressió Central occidental
Sector plana centra!
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A.3. Superfície total
128 ha

A.2. Delimitació
El límit nord segueix el peu d'un turó, en la separació
entre eis conreus i les àrees de vegetació natural,
per continuar pel camí que tanca la pista principal de
l'aeròdrom. Voreja l'aeròdrom fins l'encraument
entre els camins d'Astor I Unyola i segueix el cami de
l'Astor per girar vers l'oest pel talús que separa les
brolles dels conreus i, en direcció nord-oest, retro
bar el punt Inicial.

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva

C.3. Actuacions preventives

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions
Incloure els sectors de conreu orientals de l'espai
que amb una gestió adient poden gaudir deis matei
xos valors ecològics, quan es desafecti la zona d'In
fluència definida per la reserva natural de fauna sal~

vatge.

C.4. Normes particulars
- D'acord amb l'article 9 de la Uei 12/1985 d'espais
naturals, han de tenir la consideració d'estrictament
protegides les espècies de la fiora següents: Sideritis
scordioides var. cavaniflessi i Narcissus dubius.
- El planejament urbanístic o, si no n'hi ha, el pla espe
cial que ha d'establir la delimitació definitiva de l'espai
determinen les mesures adients per prevenir trans
formacions de l'ús, la naturalesa i la destinació
actuais de les àrees de vegetació natural.

8.6. Conclusions
Espai singular que conserva poblaments de l'avifau
na estèpica extremadament fràgils. Cal preveure de
forma acurada els efectes potencials de noves acti
vitats o d'intensificació de les existents.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

B.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
Aquest espai no gaudeix de la protecció legal sufi
cient.

B.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai amb espècies molt fràgils, de problemes com
plexos, especialment l'associats a les activitats
aeronàutiques i altres usos recreatius i esportius.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
La intensificació de les activitats aeronàutiques i el
desenvolupament dels usos recreatius-esportius
provocaria transformacions importants sobre eis
sistemes naturals.

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Fragilitat d'algunes de les espècies de l'avifauna
estèpica.
- Vulnerabilitat de les formacions de caràcter medi
terraneo-estèpic.

A.8. Proteccions legals

a. Règim urbanistic
Lleida tè pla general i Albatàrrec normes subsidià
ries.

b. Espais naturals de protecció especial

A.S. Motius de la inclusió en el Pla
Espai singular, atès que conserva una mostra del
paisatge natural de l'interior eixut amb poblaments
faunístics de caràcter estèpic excepcionals a ies
terres catalanes (alosa becuda, terrerola vulgar,
ganga, torlit...). A part del seu interès faunístic, cal
remarcar que conserva una mostra relictual dels sis
temes naturals de la Depressió central no essencial
ment transformats per la intensa activitat agrícola
d'aquestes terres.

A.7. Impactes actuals o previsibles
Les activitats de tipus recreatiu i esportiu determinen
processos de degradació puntual del paisatge, amb
efectes negatius sobre eis sistemes naturals.

A.6. Aspectes sècio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Majoritàriament pública.

b. Usos i aprofitaments
Esportius-recreatius. Ramaders.

c. Construccions i instaJ.1acions
Aeròdrom d'Alfés.

d. Altres

c. Protecció de la fauna
Reserva natural de fauna salvatge de la timoneda
d'Alfés (Ordre de 31.7.1990).

d. Altres

7,5

17,5

103,0

128,0

Albatàrrec

Lleida

Total

Alfés

Segrià, el

A.4. El medi físic: síntesi
Espai constituït per un altiplà que forma part d'una
antiga terrassa fluvial dei riu Segre, tancat per un
conjunt de relleus tabulars. Les formacions vegetals
de caràcter estèpic --erms de teròfits, timonedes ...
cobreixen la pràctica totalitat de l'espai. Els pobla
ments faunístics es caracteritzen pel predomini dels
elements estèpics, que tenen en aquesta localitat
una de les irradiacions més extremes a la Península
Ibèrica.

c. Cartogràfica (plànol SGE, E 1:50.000)
388

A.1. Situació

a. Geogràfica
Depressió Central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superficies (ha)

Alfés

La timoneda d'Alfés és un espai singular,
per conservar una mostra del paisatge natural
de l'interior eixut amb poblaments faunístics de
caràcter estèpic únics a les terres catalanes. A
part del seu interès faunístic, principal motiu
d'inclusió d'aquest espai en el Pla, cal remarcar
que com d'altres espais propers conserva una
mostra relictual dels sistemes naturals no
essencialment transformats per l'Intensa activi
tat agrícola en les terres interiors.

L'espai és constitun per un altiplà que forma
part d'una antiga terrassa fluvial del du Segre,
tancat per un conjunt de relleus tabulars. Aquesta
terrassa antigament conreada, en l'actualitat pre
senta una coberta vegetal natural mot\: infiuencia
da per l'activitat pastoral.

Les fonnacions vegetals de caràcter estèpic
cobreixen la pràctica totalitat de l'espai. En el pai
satge actual predominen el erms de teròfrts i les
timonedes de caràcter nitrohalòfil, riques en
espècies de tendència continental. Cal destacar
les comunitats subarbustives de plantes com
Thymus vulgaris, Genista scorpius i Artemisa
herba-alba que constitueixen comunitats ober
tes oh a la primavera apareixen un bon nombre
de teròfits. Florísticament apareixen alguns ele
ments d'interès com Sideritis scordioides var.
cavanillessi, Narcissus dubius, Euphorbia Isatf
difolia, .

El principal motiu d'interès d'aquest espai és
la presència de poblaments molt singular de l'a
vifauna estèpica que penetra a Catalunya. S'ha
de destacar la presència de l'única àrea de nidifi
cació coneguda en l'actualitat, per a l'alosa
becuda (Chersophílus duponti), una espècie
pràcticament desconeguda pròpia de les àrees
subdesèrtiques del nord de l'Africa i de la
Península Ibèrica. Per la seva abundància cal des
tacar la terrerola vulgar (Chalandrelfa brachy
dactyla) i la calàndria (Metanocorypha calandra),
així com molt més rarés la cogullada fosca
(Gaterida theklae) i la vulgar (Gaterida cristata).
Per la seva raresa en el conjunt de Catalunya, cal
indicar també la nidificació d'espècies com la
ganga (Pterocles a/chata) j el torlit (Burhinus
oedicnemus) .

Depressió Central ocddental
Sector plana centra!
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A.3. Superficie total
542,0 ha

A.2. Delimitació
Comprèn l'àrea perimetral dels embassaments de
Secà, Utxesa, Ximo I Burgebut i les seves respecti
ves cues, especialment la prolongació de l'embas
sament de Secà per la vall del Secà. A aquestes
zones humides s'hi afegeixen els retalls de relleus
tabulars, situats al nord i a l'est, en concret els erms
de Carrassumada, i els erms de Sunyer, a llevant de
la carretera C-230, entre Sarroca I Sudanell.

A.4. El medi físic: síntesi
Territori situat al marge esquerre del riu Segre entre
Torres de Segre i Aitona. El conjunt de l'embassa
ment d'origen artificial d'Utxesa se situa en una
extensa plana, només interrompuda per petits
relleus tabulars de cims quasi plans. Situat en ple
domini de les màquies continentals de garric i arçot,
la vegetació actual de l'embassament es caracterit
za per les brolles, els erms i els llistonars. Els marges
de l'embassament són poblats per una Important
vegetació aigualosa i dels riberals humits. La fauna
ocupa hàbitats molt diversos des de les vores d'ai
gua fins als erms secs de caràcter estèpic; l'ornito
fauna és molt nombrosa i diversificada.

c. Protecció de la fauna
Zona de pesca controlada d'Utxesa (Ordre de
28.2.1992). ReseNa Natural de fauna salvatge (Ordre
de 23.10.1990).

d. Altres
RIF

B'. Diagnosí

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
- Processos de contaminació i pèrdua de la qualitat
de les aígües per aportacions de residus urbans.
- Pressió antròpica elevada per l'ús recreatiu i turís
tic que es fa de l'espai.

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Sistema lacustre fràgil, tot i que ies aigües eutròfi
ques presenten un adequat sistema d'autodepuració.
- Vulnerabilitat i fragilitat de determinades bioceno
sis i espècies vegetals I animals, situades en condi
cions ambientals extremes i algunes d'elles molt
rares i endèmiques.
- Relleus tabulars de materials sedimentaris forta
ment erosionables.

A.B. Proteccions legals

a. Règim urbanístic
Torres de Segre té normes subsidiàries. Sarroca de
Lleida té delimitació de sòl urbà.

b. Espais naturals de protecció especial

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai amb probiemes centrada entorn a la fragilitat i
vulnerabilitat dels sistemes naturals.

A.7. Impactes actuals o previsibles
-Impacte paisatgístic per urbanització de les riberes
de l'embassament.
- Degradació dels ecosistemes aquàtics per conta
minació orgànica de les aigües, per l'aportació de
materials sòlids i per obres de dessembassament.

A.6. Aspectes sòcia-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Tot l'espai de titularitat privada.

b. Usos i aprofitaments
Hidroelèctrics. Agrícoles. Recreatius i esportius
(pesca...).

A.S. Motius de la inclusió en el Pla
Espai de característiques singulars que reuneix sis
temes naturals de notable diversitat Ilorística i fau
nística. Mostra completa del paisatge característic
del país situat a l'entorn de l'embassament, tant
d'una de les úniques zones humides i marjalenques
actuals de la Depressió central com del paisatge
àrid i sec dels relleus tabulars propers. L'espai reu
neix una de les millors mostres de les unitats de
vegetació que formen el paisatge actual de les pla
nes occidentals catalanes. La vegetació dels riberals
humits d'Utxesa és de característiques inigualables
en un territori de caràcter pseudo-estepari. A les
cues de l'embassament creix una rica vegetació
halòfila, la més completa de les representades en els
espais interiors. Utxesa és un dels enclavaments de
[a Catalunya interior que presenta un major interès
ornític tant per la diversitat dels ocells aquàtics
migratoris i sedentaris com per la singularitat d'algu
nes espècies.

c. Construccions i instal·/acions
Instal'lacions hidroelèctriques. Diverses edificacions
de forma esparsa a l'interior [ als límits de l'espa[,
ermita de Carrassumada. Carreteres, diverses pis
tes i camins rurals que travessen l'àmbit.

d. Altres
Abocador d'escombraries proper a l'embassament
de Secà.

55,0
72,0

642,0

515,0Torres de Segre
Total

Sarroca de Lleida
AitonaSegrià, el

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
388-416

A.1. Situació

a. Geogràfica
Depressió central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

la de canyar (Acrocepha/us scirpaceus), el talla
rol trencamates (Sy/via conspicillata), etc. Però
a més, [a ubicació de l'embassament fa que es
trobin espècies antropòfiles en abundància, hi
també espècies de requeriments subestèpics,
com la trenca, el torlit, el gaig blau, la cogullada
fosca, la terrerola vulgar o la calàndria.

La fauna dels turons propers, com el de
Carassumada, és especialment singular i típica
ment estèpica, destacant la presència de la xurra
(Pteroc/es orienta/is), que troba en aquest espai
un dels seus últims reductes a Catalunya.
Aquests indrets secs conserven també una rica
fauna invertebrada, com és el cas dels heteròp
ters amb la presència d'algunes espècies úni
ques a la Península Ibèrica (P/agíognathus macu
/atus, Nabris persímilis, ...).

En resum, el conjunt dels sistemes naturals
d'aquest espai acull diverses biocenosis amb
elements extremadament singulars per les
terres interiors de la Catalunya central.

riors del PEIN, apart de les singularitats pre
sents en d'altres zones de [es planes centrals.
Les comunitats halòfiles són representades per
saliconars herbacis (Suaedo-Sa/icorníetum
brevífoliae) amb alguns poblaments de tama
rius i comunitats de limòniums (Suaedetum bre
vifo/iae iUmoníetum ovalifo/iI), riques en espècies
rares o endèmiques (Limon/um cata/aun/cum
Umonium ovalifolium, .. .j. Els boscos de ribera
(Rubio-Popu/etum a/bae) apareixen molt frag
mentàriament i són acompanyants per herbas
sars higròfils i gespes calcigades. Els marges
dels corrents d'aigua serven una fiara molt rica
I permeten la penetració en aquestes terres
eixutes de les úniques plantes euro-siberianes
que hi poden viure (Ranuncu/us repens, Agri
monia eupatoria, Humu/us /upu/us, Cepha/an
thera damasonium, .. .j.

A l'entorn d'aquesta vegetació característi
ca de les zones humides apareixen diverses
comunitats xeròfiles que habiten els costers de
relleus tabular encimbellat damunt de l'embas
sament. De fet, la zona de l'embassament ha
creat una barrera d'origen antròpic entre les
àrees més seques per damunt d'aquest i les
relativament humides per sota com a conse
qüència dels regadius. Les comunitats vegetals
espontànies més interessants són aquelles que
apareixen als relleus superiors. Les brolles i
timonedes seques (Rosmarino-Unetum suffru
ticosi i Sideritetum cavanillesil) substitueixen en
gran part la màquia continental (Rhamno
Cocciferetum cocciferetosum) , molt empobrida
i degradada. Les comunitats més característi
ques d'aquest paisatge són però els erms de
¡¡istó (Ruto-Brachypodietum retusO i els espar
tars (De/phinio-Lygeetum spartO. Preservats de
l'activitat agrícola, es conserven petits retalls
d'aquests interessants erms estèpics provi
nents de les planes de l'Ebre. Les àrees més
nitrogenades són cobertes per un siscallar amb
botja pudent (Sa/s%-Artemisietum herba
a/bae). Aquestes comunitats són dominades
totalment per les plantes mediterrànies, i comp
ten amb la presència d'algunes rareses fiorísti
ques mediterraneo-estèpiques: Lygeum spar
tum, Lygos sphaerocarpa, Stipa parviflora,
Kochia scoparia, Astraga/us turo/ensis, etc.

La singular situació d'aquest enclau humit a
[es planes occidentals catalanes determina la
presència de poblaments faunístics d'elevat
interès alguns d'ells desapareguts de les terres
veïnes i que no tornen a reaparèixer fins terres
molt allunyades. Utxesa és un dels enclava
ments de la Catalunya interior que presenta un
major interès ornític. Els hàbitats característics
de [es zones humides d'Utxesa són un refugi
únic per molts ocells migratoris i sedentaris.
Són molts els oceiis aquàtics que nidifiquen als
canyissars d'aquest espai, amb una gran diver
sitat. Com a espècies de gran singularitat i
representativitat, hÇ>m troba entre d'altres el
bitó (Botaurus stel/aris), ['agró roig (Ardea pur
purea), el martinet de nit (Nycticorax nyctico
rax), el bemat pescaire (Ardea cinerea), l'arpel[a
(Circus aeruginosus), el milà negre (Mi/vus
migrans) , el rascló (Rallus aquatícus), la boscar-

L'embassament d'Utxesa és un espai sin
gular situat a l'extrem sud-occidental de la
plana central catalana, que reuneix sistemes
naturals de notable diversitat florística i faunísti
ca. És una mostra completa del paisatge carac
terístic del país, situada a l'entorn de l'embas
sament. A part de considerar una de les úniques
zones humides actuals de la Depressió Central,
comprèn també els relleus tabulars propers
amb retalls significatius del paisatge àrid (erms
de Sunyer i Carrassumada).

El territori d'aquest espai forma part de l'ex
trem meridional de la comarca del Segrià, al
marge esquerre del riu Segre entre Torres de
Segre i Altona. Format per relleus poc impor
tants, en una extensa plana només interrompu
da per petites serres de cims quasi plans cons
tituïts per materials sedimentaris d'edat
oligocènica -argiles i arenisques amb ciments cal
caris-o A les cotes més baixes se situa l'Utxesa,
d'origen artificial, originat per la construcció de
tres dics que retenen les aigües del canal de
Seròs. El barratge artificial de les aigües ha
creat una xarxa de llacunes ~Utxesa, Xima i
Burgebut- que constitueix en l'actualitat la zona

humida més extensa de tota la Depressió
central. A part dels notables valors biològics reu
nits en aquest espai, cal considerar el rellevant
interès paisatgístic de la zona, pel important con
trast estètic que implica l'existència d'una gran
superfície d'aigua i zones ma~alenquesen el cor
d'un territori profundament sec i àrid.

L'espai reuneix una de les millors mostres de les
unrtats de vegetació que formen el paisatge actual
de ies planes occidentals catalanes. Caracteritzat
per l'extrema pobresa de les màquies de garric i
arçot (Rhamno-Cocciferetum), degradades i subs
tituïdes per brolles, enns i llistonars diversos. A l'en
torn de l'embassament s'han desenvolupat di'ver
sos elements de la vegetació aigualosa í de ribera,
que actuen com a comunitats permanents d'a

quests indrets especials. La vegetació dels riberals
humits d'Utxesa és de característiques inigualables
en un territori de caràcter pseudo-estepari.

La superfície coberta permanentment per
aigua ocupa una extensió important. Les aigües
són eutròfiques amb molts materials en sus
pensió i sostenen poblaments d'hidròfíts sub
mergits i flotants (Potamogetonetum denso
nodosi i Lemno-,4zoffetum), que constitueixen
l'hàbitat de nombrosos invertebrats aquàtics.
E[s marges de l'embassament són coberts per
una vegetació helofítica densa i ben conserva
da que permet la vida de nombrosos ocells
aquàtics. Els canyissars i les jonqueres es
reparteixen l'espai, amb una zonació caracte
rística: dins l'aigua el canyissar Typho-Schoeno
p/ectetum glauci, i a les parts més externes les
jonqueres, Magnocaricion e/atae, i d'altres
comunitats dels ambients humits que aparei
xen de forma més amada i espontània (Molinio
H%schoenion i /mperato-Erianth/on). AI peu
de les valls i [Iigats a les proximitats de l'aigua de
les cues de l'embassament es formen sòls
salins que porten una rica vegetació halòfila
(Suaedion brevifoliae) sens dubte la més com
pleta de les representades en els espais inte-

Depressió Central occidenta!
Sector plana centra!
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B.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
Aquest espai no gaudeix de la protecció legal sufi
cient, tot i tenint en compte [es proteccions descri
tes a A.S.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai
La totalitat de l'espai és de titularitat privada; l'em
bassament és propietat de FECSA

B.6. Conclusions
Espai bàsic en la xarxa del PEIN amb dues àrees ben
diferenciades, una zona humida en un bon estat de
conservació i una zona seca més degradada. Cal
assegurar i reforçar un règim estricte de protecció
per aquest espai.

c. Determinacions

C.l. Criteris per a la delimitació definitiva
La delimitació descrita a A.2. pot comportar la pro
longació de les cues de l'embassament per la
presència de sòls salins poblats d'una vegetació
halòfila molt singular. Aquesta inclou la projectada
reserva natural de fauna salvatge.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions
Els relleus tabulars de Sarroca pel seu interès fiorís
tic i faunístic.

C.3. Actuacions preventives
- Completar ei règim urbanístic de l'espai mitjançant
el pla especial que ha d'establir la delimItació defini
tiva de l'espai o, si escau per mitjà d'unes normes
especials de protecció conforme a l'article 78.3 del
Reglament de planejament de la Llei del sòl.
- Promoure la inclusió de les màquies de garric i
arçot (Rhamno-Quercetum-coccíferae) i de les albe
redes (Rubio-Popu/etum a/bae) en la delimitació de
superfícies forestals d'àrea reduïda a què fa referèn
cia ¡'article 10 de la Llei 1211985 d'espais naturals.
- Considerar de tot l'àmbit de l'espai com a zona
humida als efectes de l'article 11 de la Llei 12/1.985,
d'espais naturals.
- Executar prioritàriament les previsions del Pla
zonal de sanejament de ies aigües de ia zona 12, en
aquells aspectes que incideixen en la millora de la
qualitat de les aigües de l'espai (Decret 305/1 982).
- D'acord amb l'article 24 de la Llei 12/1985 d'es
pais naturals, promoure la declaració com a reserva
natural parcial dels erms de Carrassumada i Sunyer,
atesos els seus alts valors biològics.

C.4. Normes particulars
- D'acord amb l'article 9 de la Uei 12/1985 d'espais
naturals, han de tenir la condideració d'estrictament
protegides en aquest espai les espècies de la flora
següent: Lygeum spartum, St/pa pal1lÍflora, Lygos
sphaerocarpa, Astraga/us turo/ensis, Limonium
cata/aunicum i Limonium ovalifo/ium.
- El planejament urbanístic estableix les mesures
adients per prevenir transformacions de la naturale
sa, l'ús i la destinació actuals de les zones humides i
les àrees de vegetació natural.
- Aplicació de diverses mesures de protecció de les
aigües superficials i subterrànies (article 23 de les
Normes).

2. Espais inclosos en el PEIN
2.7 Depressió Central
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C.3. Actuacions preventives
- Promoure la inclusió de les màquies de garric i
arçot (Rhamno Quercetum-cocciferae) en la delimi
tació de superfícies forestals d'àrea reduïda a què fa
referència l'article 10 de la Llei 12/1985, d'espais
naturals.
- Atesa la singularitat de la fauna d'aquest espai,
d'acord amb l'article 36 de la Llei 3/1988, de pro
tecció dels animals promoure la declaració de tot
l'àmbit com a reserva natural de fauna salvatge.

C.4. Normes particulars
- D'acord amb l'article 9 de la Llei 12/1985, d'espais
naturals, han de tenir la consideració d'estrictament
protegides en aquest espai [es espècies de la flora
següent: Hefianthemum /edito/ium, Trigonella poly
ceratia, Crucianella patu/a, Serratula flavescens,
Picris hispanica, Genista biflora i Lygeum spartum;
també d'espècies de la fauna invertebrada: Glubia
dorsal/s, Ciclndella germanica i Odontotarsus cau
datus.
- El planejament urbanístic municipal 0, si no n'hi ha,
el pla especial que ha d'establir la delimitació defini
tiva de l'espai, regula les mesures adients per preve
nir transformacions de la natura, l'ús i el destinació
actual de les àrees de vegetació natural.

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

c. Detenninacions

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
No existeixen figures de protecció legal que afectin
l'àmbit d'aquest espai d'una manera significativa.

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai que no presenta problemes significatius, tot i
la fragilitat d'alguns dels seus elements.

8.6. Conclusions
Espai que presenta un bon estat de conservació, per
bé que cal reforçar el règim general del PEIN amb
determinacions de caràcter particular.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
L'espai no presenta problemes significatius.

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a [a des
cripció feta a A.2.

B. Diagnosi

8.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
- Vulnerabilitat de determinades comunitats i espè
cies vegetals de caràcter mediterraneo-estèpic.
- Fragilitat i vulnerabi[ítat de determinats ocells este
parís i d'alguns elements subdesèrtics de la fauna
invertebrada.

c. Protecció de la fauna

A.7. Impactes actuals o previsibles
No existeixen impactes globalment significatius.

d. Altres
RIF

termòfiles. Cal remarcar la singularitat florística i fau
nistica de l'espai, amb nombroses espècies ibèri
ques que assoleixen el límit de la seva àrea de distri
bució a les terres centro-occidentals catalanes; així
mateix, s'ha de destacar la presència de diverses
espècies subdesèrtiques de la fauna invertebrada,
molt rares a Catalunya.

A.a. Proteccions legals

a. Règim urbanistic
No té planejament.

b. Espais naturals de protecció especial

A.G. Aspectes sòcio-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Privada.

b. Usos i aprofitaments
Mínoritariàment agricoles i ramaders. Cinegètics.
Aprofitaments hidroelèctrics als límits de l'espai.

c. Construccions i instaHacions
Carreteres perimetrals. Nombroses pistes i camins.
Masies disperses. Xarxa elèctrica.

d. Altres

437,5

437,5Aitona

Total

Segrià. el

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
415-416

A.2. Delimitació
Prenent com a punt inicial [a central de Serós, el límit
segueix vers ['est tot seguint la vall dels Masos fins
trobar la carretera Aitona-Maials, la qual ressegueix
vers e[ sud fins la vall de Cervera per continuar en
direcció oest fins a la vall de Carratala. Desprès hi
descendeix fins a la cota 170, des d'on retorna al
punt inicial tot passant pels costaners que tanquen
ambdues valls.

A.S. Superfície total
437,5 ha

/\

A. Informacló (síntesi)
""..

/J'

A.S. Motius de la inclusió en el Pla
Espai singular, excel·ient representant del paisatge
erèmic de les planes de l'Ebre mitjà Constitueix un
espai de notable interès per tenir representats els
elements més típics dels erms i prats secs de la
Catalunya àrida. Botànicament l'espai presenta un
notable interès atès que és un exceHent exemple de
la transició entre les màquies de garric i arçot pobres
i més continentals, i les més enriquides en espècies

A.4. El medi físic: síntesi
Els Erms d'Aitona ocupen una zona d'antics cultius
de cereals i ametllers, actualment coberts per erms
de llistó i teròfits, com també per timonedes i
màquies continentals de garric i arçot. La flora d'a
questes comunitats evidencia el caràcter mediterra
neo-estèpic del territori. La fauna presenta una neta
afinitat ibèrica, amb un component principal d'e[e
ments esteparis.

A.1. Situació

a. Geogràfica
Depressió Central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

Espai singular, excel·lent representant del
paisatge erèmic de les planes de l'Ebre mitjà.
Constitueix un espai de notable interès per tenir
representats els elements més típiques dels
erms i prats secs de la Catalunya àrida.

Els Erms d'Ai tona presenten un elevat
interès paisatgístic per la integració i l'equilibri
existent entre els conreus de secà i els frag
ments de vegetació natural. Ocupen una zona
d'antics cultius de cereals i ammetllers, actual
ment molts d'ells abandonats i coberts per
comunitats vegetals d'especial interès botànic.
Les comunitats arvenses dels camps de secà
encara apareixen amb freqüència (Roemerio
Hypocoetum pendulii i Dipfotaxietum erucoidis).

Sotànicament l'espai presenta un notable
interès per ésser un .excel·lent exemple de la
transició entre les màquies de garric i arçot
pobres (Rhamno-Cocciferetum coccifereto
sum), en general situades més al nord, i les
màquies més enriquides en espècies termòfiles
(Rhamno-Coeeiferetum pistacïetosum), més
orientals i meridionals. Les primeres ocupen
supetiicies molt petites (inferiors a 100 m2

) i for
men petits claps de vegetació dominats pel
garric (Quereus coecifera) i l'arçot (Rhamnus
!ycioides). Les zones més batudes pels vents
litorals, més temperades, són recobertes per la
màquia del Rhamno-Coeeiferetum Pistacieto
sum, caracteritzada per l'aparició del pi blanc
(Pinus ha!epensis) i el llentiscle (Pistacia !entis
cus) junt amb d'altres plantes termòfiles (Cistus
clusii, Coroniffa minima ssp. clusii, ...). Aquestes
màquies ocupen extensions grans i el recobri
ment del sòl és superior al de les anteriors.

Els erms i prats secs (Thero-Brachypodion i
Agropyro-Lygeion) ocupen supetiícies conside
rables i són els elements més característics del
paisatge actual d'aquest espai. La flora d'a
questes comunitats evidencia el caràcter medi
terrani-estèpic del territori (elements corològics
ibero-magribí, irano-turanià i saharo-sindià).
L'extrema aridesa del indret permet la vida d'al
gunes plantes que tenen el seu òptim a les pla
nes de l'Ebre i que assoleixen el límit de la seva
àrea de distribució a les terres centro-occidentals
catalanes (Hefianthemum ledifolíum, Trigonella
pofyceratia, Crucianella patula, Serratula flaves
cens, Pieris hispanica, Genista biflora, .. .j.

Per la seva situació al baix Segre i el notable
mosaic que formen els erms i d'altres comuni
tats naturals amb els conreus de secà (blat I
ametllers), la fauna d'aquestes terres presenta
una neta afinitat ibèrica. Per exemple, cal des
tacar la presència d'ocells esteparis com la
xurra (Pteroc/es orientalis) que tenen en aques
ta àrea una de les poques localitats de nidifica
ció a les terres catalanes; en realitat per a algu
nes espècies d'aquest caràcter representa el
seu límit oriental. Cal destacar la notable singu
laritat d'alguns elements de la fauna invertebra
da, amb diverses espècies subdesèrtiques
(africanes) que troben en aquesta zona llur límit
septentrional a Europa: aràcnids i solífugs
(Glubia dorsalis), coleòpters (Cicindeffa germa
niea), heteròpters (Odontotarsus caudatus),
etc.

Erms d'Aitona
Depressió Central occidental
Sector plana central
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A.3. Superfície total
60,0 ha

I

C.3. Actuacions preventives

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la des
cripció feIa a A.2.

CA. Normes particulars
El pianejament urbanístic o, si no n'hi ha, el pla espe
cial que regula la delimitació definitiva de l'espai
estableix les mesures adients per prevenir transfor
macions de l'ús. la naturalesa i la destinació actuals
de les àrees de vegetació natural.

B.5. Altres factors condicionants de Ja
conservació de l'espai

B.6. Conclusions
Espai que presenta un bon estat de conservació,
sense que sigui previsible l'existència de problemes
rellevants. El règim general del PEIN acompanyat
d'un tractament urbanístic adequat, resulta sufi
cient, en les condicions actuals i previsibles, per
atendre eis requeriments bàsics de la seva protec
ció.

BA. Avaluació del grau de protecció legal
existent
No existeixen figures de protecció legal que afectin
l'àmbit d'aquest espai d'una manera significativa.

IC. Determinacions,"

I

d. Altres
RIF

B.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
L'espai no_presenta problemes rellevants.

B.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai que no presenta problemes significatius.

c. Protecció de la fauna

B.1. Problemes específics dels sistemes
naturals
Vulnerabilitat de determinades comunitats i espè
cies de caràcter mediterraneo-estèpic.

b. Espais naturals de protecció especial

A.B. Proteccions legals

a. Règim urbanistic

A.B. Aspectes sòcia-econòmics d'interès

a. Propietat del sòl
Privada,

b. Usos i aprofitaments
Ramaderia. Minoritàriament agrícoles.

c. Construccions i insta/·lacions
Pistes.

d. Altres

A.7. Impactes actuals o previsibles
No existeixen impactes globalment significatius.

60,0

60,0Total

Massalcoreig

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
Espai singular que conserva fragments importants
del paisatge mediterrani continental de les terres
baixes de la depressió de l'Ebre. El paisatge d'as
pecte subdesèrtic, amb una forta influència dels
vegetals mediterràneo-estèpics. és un representant
típic dels relleus testimonials de les planes del
Segrià.

A.4. El medi fisic: síntesi
Montllober és una petita elevació situada entre els
rius Segre i Cinca i molt propera a l'aiguabarreig d'a
quests dos rius. La vegetació actual es caracteritza
pel predomini dels matollars de botja pudent i siscall,
les timonedes seques i els erms de llistó i plantes
anuals.

Segrià, el

A.2. Delimitació
L'espai comprèn tot el costaner de ponent del tossal
de Montllober comprès entre el limit provincial
d'Osca amb ellimit de terme de Massalcoreig.

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
415

A.1. Situació

a. Geogràfica
Depressió Central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superficies (ha)

Espai singular de petites dimensions situat a
l'extrem més occidental de la Depressió Central
catalana, al límit de les terres del Principat amb
l'Aragó. Montllober és una petita elevació situa
da entre els rius Segre i Cinca i molt propera a
l'aiguabarreig d'aquests dos rius.

Els fragments de vegetació natural actuals
són un bon exemple del paisatge mediterrani
continental de [es terres baixes de la depressió
de l'Ebre. Les màquies de garric i arçot climàci
ques, pràcticament han desaparegut i només
en resten petits retalls insignificants i no reCQ

neixibles. La vegetació actual es caracteritza
pel predomini dels matollars nitrohalòfils
(Sa/solo-Peganion) , afavorits per la pastura del
bestiar boví. La comunitat més característica és
la de botja pudent i siscall (Artemisietum herba
alae) , que localment pren un gran desenvolupa
ment. En la composició florística d'aquestes
comunitats s'evidencia una forta influència dels
vegetals mediterrani-estèpics; com en d'altres
espais de la Depressió Central occidental algu
nes de les espècies que hi viuen són plantes
molt rares per a la flora catalana. Completen el
paisatge actual les timonedes seques i els erms
de llistó i plantes anuals (Agropyro-Lygeion). El
paisatge d'aspectes subdesèrtic de Montllober
és un representant típic dels relleus testimonials
de les planes del Segrià.

Montllober i l'Aiguabarreig Segre-Cinca són
dos espais extremadament singulars (tot i que
la singularitat rau en aspectes molt diferents)
que conserven importants mostres dels siste
mes naturals propis del territori més continenta
litzat de Catalunya, profundament transformats
en el seu entorn per les activitats agrícoles.

Montllober
Depress;ó Central occidental
Sector plana centra!
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A.3 Superfície total
450,0 ha

A.2. Delimitació
Espai delimitat pel curs del riu Cinca des del límit
provincial d'Osca, i pel curs del riu Segre entre el
pont de Seròs i la granja d'Escarp.

A.4. El medi físic: síntesi
Espai format per l'aiguabarreig de dos rius de règim piri
nenc' amb nombrosos canals anastornosats i illes flu
vials. Els boscos de riberaSÓll representats principalment
per la salzeda de vimetera, l'albereda amb granza i els
tamarigars. La presència d'illes fluvials amb magnífics
boscos de ribera constitueix un refugi natural per a diver
ses espècies d'ocells, migradores i sedentàries.

C.3. Actuacions preventives
- Promoure la inclusió de l'albereda amb granza
(Vinco-Popu/etum a/bae), tamarigars (Tamaricetum
canariensis) i les salzedes de vimetera (Atripfici
Salicetum) en ia delImitació de superficies forestals
d'àrea reduïda a què fa referència l'article 10 de la
Llei 12/1985, d'espais naturals.
- Ateses les característiques de la fauna d'aquest
espai, d'acord amb l'article 37 de la Llei 3/1988 de
protecció dels animals. promoure la declaració de
tol l'àmbit com a refugi de fauna salvatge.
- Consideració de tot l'àmbit de l'espai com a zona
humida als efectes de l'article 11 de la Llei 12/1985
d'espais naturals.
- En el cas de realitzar-se projectes d'obres de
defensa contra les riuades, cal presentar estudis
acurats d'Impacte ambiental que garanteixin la con
servació dels valors ecològics de l'espai.

C.4. Normes particulars
- El planejament urbanístic i les disposicions especí
fiques que estableixin els límits definitius d'aquests
espais determinarà les normes i actuacions oportu
nes per a la protecció estricta i, si escau, restauració
dels espais afectats per activitats extractives exis
tents, abandonades o potencials.
- Aplicació de diverses mesures de protecció de les
aigües superficials i subterrànies (article 23 de les
Normes).

8.3. Síntesi dels problemes de l'espai.
Aspectes significatius
Espai amb una dinàmica fluvial que comporta canvis
significatius en la morfologia dels rius.

8.2. Problemes derivats de l'activitat antròpica
Les extraccions d'àrids generen canvis morfològics
de les lleres i els marges dels rius.

c. Determinacions

C.2. Criteris de prioritat per a futures
ampliacions

C.1. Criteris per a la delimitació definitiva
Aquesta delimitació es refereix estrictament a la
descripció feta a A.2.

8.4. Avaluació del grau de protecció legal
existent
El règim específic definit per la legislació d'aigües a
les lleres i els marges és suficient, excepte pel que fa
a la protecció de la fauna.

8.5. Altres factors condicionants de la
conservació de l'espai
La titularitat pública de l'espai n'afavoreix la conser
vació.

8.6. Conclusions
Espai en un bon estat de conservació. Cal garantir la
possibilitat de realitzar obres de defensa dels con
reus contra les riuades. Convé, a més, dotar l'espai
d'un règim específic de protecció de la fauna.

8.1. Problemàtica específica dels sistemes
naturals
- Vulnerabilitat de la vegetació marjalenca i de ribera.
- Vulnerabilitat de determinades espècies de l'avi-
fauna lligades al medi aquàtic.
- Ei règim fluvial d'ambdós rius comporta altera
cions morfològiques de les lleres i riberes.

LB. 'Diagnosi

A.B. Proteccions legals

a. Règim urbanistic
Cap municipi disposa de planejament.

b. Espais naturals de protecció especial

c. Protecció de la fauna

d. Altres
És d'aplicació el règim específic definit per la legisla
ció d'aigües a les lleres i als marges.

A.5. Aspectes sòcia-econòmics d'interès

A. 7. Impactes actuals o previsibles
No existeixen impactes globalment significatius, tot i
el canvi morfològic que han comportat les avingudes
dels rius.

a. Propietat del sòl
La tolalltat de l'espai és de titularitat pública.

b. Usos i aprofitaments
Aprofitament de les aigües. Agrícoles i silvícoies.
Pesca i caça.

c. Construccions i instal·lacions
Obres de defensa de ribera. Carreteres perimetrals.
Ponts.

d. Altres

240,0

450,0

100,0

110,0

Total
Seròs

Granja d'Escarp, la
Massalcoreig

A.5. Motius de la inclusió en el Pla
L'aiguabarreig deis rius Segre i Cinca és un notable
espai fluvial de característiques molt similars al de la
Noguera Ribagorçana-Segre, però amb un grau de
continentalitat molt més acusat. L'espai constitueix
una destacable singularitat paísatgística en el conjunt
de les planes eixutes interiors. És un excel'lent recuit
de la diversitat pròpia dels sistemes naturals associats
als cursos d'aigua que travessen les planes occiden
tals. Cal destacar ia presència d'una vegetació aigua
losa i de ribera molt ben conservada i representativa
de la unitat, amb poblaments faunístics de gran Interès
com és la gran diversitat d'ocells.

Segrià, el

c. Cartogràfica (plànol SGE, E. 1:50.000)
415

i A. Informació (sínt~si)L __~__. _

A.1. Situació

a. Geogràfica
Depressió Central occidental.

b. Administrativa (comarques-municipis)
Superfícies (ha)

ques d'aquest medi, algunes d'elles nidificants
a les terres de l'espai i poc comunes a la resta
del país -cigonya blanca (Ciconia ciconia) ,
corriol petit (Charadrius dubius), cames-llar
gues (Himantapus himantopus), esplugabous
(Bubulcus ibis), martinet blanc (Egretta garze
ta), bernat pescaire (Ardea cinerea), milà negre
(Milvus migrans), ... - i d'altres, que malgrat
ésser més comunes, són representatives de la
fauna d'aquests biòtops -el cabusset
(Tachybaptus ruficoflls) l'agró roig (Ardea pur
purea), la boscarla mostatxuda (Acrocepha/us
me/anopogon), ...-. Entre els mamifers cal des
tacar que amb certa regularitat la llúdriga pot
visitar aquest indret. Tot junt constitueix una de
les zones humides, terra endins, del més gran
interès. S'ha de remarcar la gran diversitat i alta
producció dels poblaments de peixos, amb una
bona representació de la fauna mediterrània
ibèrica de curs baix i alguns elements d'origen
europeu.

L'aiguabarreig dels rius el Segre i el Cinca és

un notable espai f1uvial de característiques molt
similars al de l'Aiguabarreig Noguera Riba
gorçana-Segre. Les principals diferències rauen
en que el Segre-Cinca presenta un caràcter de
continentalitat molt més acusada que el de la
Noguera Rigagorçana-8egre. L'espai considerat
comprèn el tram del riu Cinca entre els límits del
Principat i la Granja d'Escarp, i el del Segre entre
Seròs i l'aiguabarreig amb el Cinca.

Aquest tram fluvial és una exceHent mostra
de la dinàmica fluvial dels rius pirinencs que sol
quen les planes occidentals catalanes. S'ha de
destacar la presència de nombrosos canals
anastomosats i d'illes fluvials que són un bon
exponent de les pulsacions i règims dinàmics
dels dos rius.

L'espai constitueix una destacable singularitat
en el conjunt de les planes eixutes interiors. La
presència d'un paisatge verd i ufanós que voreja
les superfícies d'aigua contrasta amb el paisatge
sec i eixut de tot l'entorn. Aquest contrast ofereix
uns valors paisatgístics excepcionals.

El curs fluvial dels dos rius és un excel·lent
recull de la diversitat pròpia dels sistemes natu
rals associats als cursos d'aigua que travessen
les planes occidentals. Cal destacar la presèn
cia d'una vegetació aigualosa i de ribera molt

ben conservada i representativa de la unitat. Els
boscos de ribera (Papu/etalia a/bae) són repre
sentats principalment per la salzeda de vimete
ra (Atriplici-Salicetum), que colonitza els codo
lars més batuts per les aigües, i l'abareda amb
granza (Rubio-Papu/etum a/bae) més pròpia
dels indrets més protegits de les aigües. Els
tamarigars (Tamaricetum canariensis) també
són freqüents en les riberes fangoses i nitrifica
des. Els sòls planers propers a la llera dels rius
amb un nivell feàtlc elevat, són sovint dedicats a
la plantació d'arbreres d'origen antròpic
(Papu/us alba i Papu/us nígra). El llocs on l'aigua
resta més tranquil· la i més o menys estanyada
són coberts per fragments importants de vege
tació helofítica, especialment de canyissars
(Typho-Schoenoplectetum gfauclj.

Els hàbitats aquàtics són un medi escàs a
les planes de la Depressió Central. Per això són
explotats intensament per poblaments faunís
tics, molt rics i diversos. La biocenosi pròpia
d'aquest medi és molt fràgil i en aquest territori
ha sofert un fort impacte. L'espai considerat
conserva una mostra representativa dels eco
sistemes fluvials de la Depressió Central. D'altra
banda aquests sistemes s'interrelacionen
directament amb les terres eixutes de l'entorn
-Montllober- i és tot el conjunt de riu, conreus i
costers eixuts que constitueixen una unitat pai
satgística indisociable. Així per exemple, són
moltes les espècies d'ocells que tenen una
dependència directa de l'aigua o dels riberals
dels rius, però que viuen normalment als cos
ters secs propers.

L'espai té una notable importància per a la
fauna ornítica. La presència d'illes fluvials amb
magnífics boscos de ribera constitueix un refu
gi natural per diverses espècies d'ocells migra
dores i sedentàries. Hi ha algunes espècies típi-

Aiguabarreig Segre-Cinca
Depressió Central occidental
Sector plana centra!
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