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LIGOR004 

 

 
SALT DE LA NÚVIA 

 
 
X= 338132 m.  Y= 4683409 m. 
Municipi(s): Baix Pallars, La Pobla de Segur. 
 

Per accedir al punt de referència, cal 
desplaçar-se en cotxe per la carretera N-260 
fins als Km 298-299, entre els túnels de Sant 
Pere de les Maleses (sud) i de l‘Argenteria 
(nord), on es troba un petit aparcament, des 
d’on s’inicia la ruta a la Cova de la Serpent i 
Sant Pere de les Maleses.  
Aparcament públic limitat en el punt de 
referència, al marge de la carretera N-260, 
amb capacitat aproximada de 8 cotxes. 
 

Valor intrínsec 4 

Potencialitat d’ús 3.2 

Potencial geoturístic 7.2 

Vulnerabilitat 1.5 
 

 
Vista panoràmica del LIG des del punt òptim d’observació (camí Salt de la Núvia – Espluga de 
Cuberes), on es veuen els conglomerats de l’Eocè-Oligocè (marronosos) disposats en forma 
de discordança angular sobre materials calcaris del Cretaci Inferior, de color gris. M. Poyatos. 
 

Interès geològic 
El LIG mostra conglomerats massius i bretxes (Eocè), que mostren contactes concordants, i 
es disposen en forma de discordança progressiva / angular sobre calcàries del Cretaci. 
L’interès rau fonamentalment en la relació que hi ha entre els conglomerats tardi-orogènics 
d’edat Eocè superior-Oligocè i les estructures que afecten als materials cretacis. La 
preservació del paleorelleu associat a aquests conglomerats, en parts relativament internes 
d’una serralada, és un fet espectacular i excepcional.  
 

Valor intrínsec  
Valor 

1 a 4 

Índex bibliomètric: grau de 

coneixement 
4 

Singularitat en el context 

geològic (raresa) 
4 

Representativitat: utilitat 

com a model de referència 
4 

Nivell de rellevància  4 

Estat de conservació 4 

Valor mitjà 4 
  

Conglomerats de l’Eocè-Oligocè (marronosos), 
amb estratificació sub-horitzontal, disposats en 
forma de discordança angular sobre materials 
calcaris del Cretaci inferior, de color gris, que es 
troben fortament inclinats (a la esquerra de la 
foto). M. Poyatos. 

 



Memòria de síntesi    Annex III - 9 

 

 

 
LIGOR004 

 

 
SALT DE LA NÚVIA 

 
 

Usos públics Potencialitat d’ús públic 

(educatiu / geoturístic) 

Valor 

1 a 4 

Facilitat de comprensió 3 

Valor estètic 3 

Espectacularitat i bellesa de 

l’entorn (paisatge) 

4 

Condicions d’observació 3 

Accessibilitat al punt òptim 

d’observació 

3 

Infraestructura i serveis 3 

Associació amb altres 

elements naturals o culturals 

4 

Relació amb altres elements de 

caràcter recreatiu 

3 

Valor mitjà 3.2 
 

Ús divulgatiu bàsic de reconeixement 
processos de deformació, per a estudiants de 
primària i/o secundària. 
Possible demanda de recollida de mostres de 
roca per a estudis petrològics, o de 
paleomagnetisme. 
Ús pel geoturisme relativament elevat degut a 
que aquest LIG és visitat freqüentment per 
senderistes i escaladors. 
Altres valors patrimonials: la llegenda del Salt 
de la Núvia, la Cova de la Serpent o la Font 
de la Coma Calent. 

  
Estat de conservació i vulnerabilitat Vulnerabilitat i risc de 

degradació 

Valor 

1 a 4 

Vulnerabilitat intrínseca 1 

Amenaces de l’ús públic 3 

Amenaces actuals o potencials 

(infraestructures, 

construccions) 

1 

Risc d’espoli 1 

Valor mitjà 1.5 
 

L’estat de conservació de la pista forestal que 
porta al camí del Salt de la Núvia – Espluga 
de Cuberes és bo. No obstant, s’han observat 
despreniments recents de roca, i existeix un 
ric elevat de que les tanques de protecció o 
de contenció cedeixin degut a les pluges.  
 

  
Necessitats de protecció 

 

Les possibles actuacions que es podrien fer 
per a la preservació i/o recuperació de l’espai, 
inclouen una millor senyalització dels punts de 
referència i òptim d’observació, on 
s’identifiquin els diferents elements de l’espai, 
i el seu valor dins el complex. 
 
 
 
 

Cova de la Serpent. Font: Usuari Arcadya 
(https://es.wikiloc.com/). 

 

 

 

 

 


