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Projecte de Decret     /2003, de…de…, de declaració del Parc Natural de l’Alt
Pirineu

La comarca del Pallars Sobirà i el nord de l’Alt Urgell comprenen bona part del
Pirineu axial català. Es tracta d’un territori de notable complexitat orogràfica i de
gran diversitat paisatgística, factors que, afegits a la seva important extensió i a la
considerable amplitud altitudinal, permeten l’existència de mostres molt variades i
riques de les estructures geològiques, els ecosistemes, els hàbitats i les
comunitats vegetals, les espècies i els paisatges d’aquesta zona del Pirineu.

En aquestes serralades s’hi localitzen les alçades màximes del territori de
Catalunya, i valls interiors molt ben conservades. Conté també excepcionalitats
molt remarcables on destaca, en primer lloc, la presència de zones de gran
interès geològic, particularment en elements d’interès geomorfològic, hidrològic i
hidrogeològic. S’hi localitza també un nombre significatiu d’espècies de flora
d’especial singularitat i interès, nou d’elles declarades com a estrictament
protegides. Pràcticament tots els tipus d’hàbitats existents tenen el caràcter
d’hàbitats d’interès comunitari, d’acord amb la Directiva 92/43/CEE, alguns d’ells
considerats com de protecció prioritària. Així mateix, cal assenyalar les
nombroses citacions de comunitats forestals d’àrea reduïda a Catalunya. De la
gran importància faunística n’és un reflex l’alt nombre d’espècies d’interès de la
fauna vertebrada, algunes en situació d'amenaça o vulnerabilitat.

En aquest territori, el vincle existent entre els valors culturals, l’activitat econòmica i
els valors naturals ha de portar a un tractament conjunt i integral del patrimoni.
Mostra d’aquesta relació són les activitats tradicionals lligades al sector primari i
l’existència secular d’un aprofitament ordenat dels recursos naturals (la ramaderia i
l’aprofitament de les pastures, els prats de dall, les bordes, els camins ramaders, la
silvicultura, el carboneig, etc.) que és el que ha fet possible el modelat i la pervivència
i conservació tant dels valors ecològics com del paisatge que es pretenen conservar.

També és remarcable el seu extens patrimoni arqueològic i arquitectònic, essent l’art
romànic l’exponent més significatiu. Cal destacar especialment les nombroses
mostres de béns artístics religiosos (retaules, talles, orfebreria, etc.) els quals
conformen un dels conjunts d’època medieval i barroca més importants del Pirineu.

L’àmbit territorial objecte d’aquesta declaració de parc natural comprèn
bàsicament els espais d’interès natural de l’Alt Àneu, Capçaleres de la Noguera
de Vallferrera i de la Noguera de Cardós i Vall de Santa Magdalena, tots ells
inclosos en el Pla d’espais d’interès natural, aprovat pel Decret 328/1992, de 14
de desembre. També s’hi integren els espais d’aquest sector que formen part de
la Xarxa Natura 2000, a més d’alguns altres territoris adjacents inicialment no
inclosos al PEIN i que ara s’incorporen a l’àmbit del Parc. Tots aquests àmbits
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territorials es refonen en un únic espai del PEIN anomenat Alt Pirineu. Així mateix,
comprèn la major part de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars-Aran i la
Zona de Caça Controlada de Sort, Soriguera i Rialp.

D’acord amb això, efectuats els treballs tècnics corresponents per part del
Departament de Medi Ambient i comptant amb la participació activa dels
ajuntaments, dels representants dels diferents interessos en l’àmbit de l’espai
natural i dels propietaris de forests incloses dins del mateix, escau establir un
règim de protecció i desenvolupament específic per aquest territori de l’Alt Pirineu
mitjançant la seva declaració com a parc natural, per tal de fer-ne possible la
conservació del patrimoni d’una manera compatible amb l’aprofitament ordenat de
llurs recursos i l’activitat de llurs habitants, en el marc del que regula la Llei
12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

Vist el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del Conseller de
Medi Ambient i d’acord amb el Govern

Decreto:

Article 1
Declaració del Parc Natural de l’Alt Pirineu

Es declaren parc natural els àmbits de les comarques del Pallars Sobirà i l’Alt
Urgell descrits a l'annex 1 d'aquest Decret, amb la denominació de Parc Natural
de l’Alt Pirineu.

Article 2
Objectius del Parc Natural

Els objectius bàsics del Parc Natural de l’Alt Pirineu són:

a) La protecció dels valors geològics, biològics, ecològics, paisatgístics i culturals
inclosos en el seu àmbit.

b) L’establiment d’un règim d’ordenació i de gestió adreçat al desenvolupament
sostenible, que faci compatible la protecció dels valors esmentats amb
l’aprofitament ordenat de llurs recursos i l’activitat de llurs habitants.

Article 3
Normes bàsiques de protecció

3.1. Els usos i aprofitaments agrícoles, forestals, ramaders extensius,
cinegètics, piscícoles, artesanals i recreatius tradicionals han de continuar
desenvolupant-se de manera ordenada i de forma compatible amb la
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protecció de l’espai, d’acord amb el que estableixin els corresponents
instruments de planificació i els règims específics aplicables.

3.2. Els usos públics s’han de desenvolupar congruentment amb els objectius
de protecció de l’espai, i no poden representar efectes negatius sobre els
valors protegits. Així mateix, d’acord amb l’article 12 del Decret 328/1992,
de 14 de desembre, els usos públics s’han de desenvolupar amb ple
respecte als béns, els drets privats i comunals i les propietats existents.

3.3. En l’àmbit del Parc Natural de l’Alt Pirineu és d’aplicació el règim del sòl no
urbanitzable fixat per la legislació urbanística vigent a Catalunya.

3.4. La circulació motoritzada es regeix per la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de
regulació de l’accés motoritzat al medi natural, la seva normativa de
desplegament i els instruments de planificació previstos a l’article 4
d’aquest Decret.

3.5. Les activitats cinegètiques en l’àmbit de la Reserva Nacional de Caça, de la
Zona de Caça Controlada i dels altres terrenys cinegètics, es regulen per la
seva normativa específica.

3.6. Les activitats piscícoles de pesca continental en l’àmbit del Parc Natural,
s’han de realitzar d’acord amb les regulacions específiques de les zones
existents per a l’ordenació d’aquestes activitats.

3.7. En els casos que regula la legislació vigent, cal l’aplicació del procediment
d’avaluació d’impacte ambiental i la corresponent declaració d’impacte
favorable.

3.8. Per a la realització de qualsevol estudi biològic, geològic o ecològic que
afecti totalment o parcial el Parc Natural, cal l’autorització de l’òrgan gestor.

Article 4
Ordenació i planificació de l’espai protegit

L’ordenació i la planificació de l’ús i la gestió del Parc Natural s’ha de dur a terme
per mitjà dels instruments següents:

a) El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge.

b) El Pla rector d’ús i gestió.
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Article 5
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge

5.1. El Departament de Medi Ambient, en col·laboració amb les corporacions
locals de la zona, ha de formular i tramitar, d’acord amb els articles 5, 21.2 i
29.3 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, un pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge. Aquest pla es sotmet a la
tramitació establerta per als plans especials de desplegament del Pla
d’espais d’interès natural, previ informe de la Junta Rectora del Parc, i és
aprovat pel Govern a proposta del Departament de Medi Ambient.

5.2. El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural
de l’Alt Pirineu, inclou, entre d’altres, les determinacions següents:

a) L’estructura general de l’ordenació de l’espai protegit i les actuacions
necessàries per a implantar-la.

b) Les directrius i les normes generals d’ordenació, ús i gestió.

c) L’ordenació i la regulació dels usos i les activitats en l’àmbit del Parc
Natural.

d) La zonificació del territori, amb la reglamentació detallada de cada
zona.

e) La catalogació dels indrets amb elements d’interès especialment
rellevant, amb l’establiment de les disposicions que hi siguin
d’aplicació.

f) L’inventariat, la catalogació i la valoració de l’estat de conservació dels
sistemes naturals, dels hàbitats i de les espècies de fauna i de flora
presents al Parc, amb la determinació de les mesures de protecció
adequades per a la seva defensa, recuperació i protecció.

g) L’inventariat, la catalogació i la valoració de l’estat de conservació del
patrimoni cultural, amb les mesures de protecció adequades per a la
seva conservació, millora i restauració.

h) Les mesures necessàries per promoure i garantir el desenvolupament
sostenible en l’àmbit del Parc i els seus municipis, i la qualitat de vida
dels seus habitants.

i) Totes aquelles altres mesures necessàries per a la conservació i
desenvolupament sostenible de l’espai protegit.

5.3. El Pla especial de protecció ha de concretar, entre les activitats que puguin
suposar un risc per a la conservació de les espècies, els hàbitats i els
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sistemes naturals de l’àrea protegida, les que requereixen l’informe
favorable de l’òrgan gestor a què fa referència l’article 7 d’aquest Decret.

Article 6
Pla rector d’ús i gestió

El Pla rector d’ús i gestió del Parc Natural de l’Alt Pirineu té per objecte programar
les actuacions i establir les determinacions necessàries per al desenvolupament
de la gestió del Parc Natural, d’acord amb la regulació del Pla especial.

Article 7
Òrgan gestor

7.1. La gestió del Parc Natural de l’Alt Pirineu és duta a terme per l’equip de
gestió com a unitat tècnica específica, d’acord amb les directrius de la
Junta Rectora.

7.2. L’equip de gestió del Parc Natural de l’Alt Pirineu s’adscriu al Departament
de Medi Ambient i li corresponen les funcions següents:

a) Les funcions establertes per l’article 29.2 de la Llei 12/1985, d’espais
naturals.

b) Les funcions de suport i assessorament en relació amb els usos
tradicionals i les iniciatives públiques i privades congruents amb els
objectius i la naturalesa del Parc Natural.

c)  Les funcions referents a la formulació del Pla rector d’ús i gestió del
Parc Natural.

d) L’execució dels programes d’actuació, plans o projectes aprovats per la
Junta Rectora.

e) L’execució, si s’escau, de les obres i altres actuacions que requereixi la
gestió de l’espai.

f)   Aquelles altres que li encomani la Junta Rectora.

Article 8
Direcció

8.1. El director o directora del Parc Natural és nomenat pel Conseller o
Consellera de Medi Ambient, prèvia consulta a la Junta Rectora.
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8.2. El director o directora té al seu càrrec el comandament de l’equip de gestió
i actua com a secretari o secretària de la Junta Rectora, dels acords de la
qual n’ha d’efectuar la tramitació administrativa corresponent.

Article 9
Junta Rectora

9.1. La Junta Rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu és l’òrgan rector del Parc
Natural.

9.2. La Junta Rectora està composta pels membres següents, representants de
les administracions actuants, dels ens locals i de les organitzacions i
sectors socials interessats:

- el director o directora del Parc Natural, que actua amb veu i sense vot,
com a secretari o secretària de la Junta Rectora

- tres representants del Departament de Medi Ambient
- un representant del Departament de Treball, Indústria, Comerç i

Turisme
- un representant del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
- un representant del Departament de Política Territorial i Obres

Públiques
- un representant del Departament de Cultura
- un representant del Consell Comarcal del Pallars Sobirà
- un representant del Consell Comarcal de l’Alt Urgell
- un representant de la Diputació de Lleida
- un representant de cada ajuntament en l’àmbit del qual es situa el Parc

Natural
- un representant de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de

l’Alt Pirineu i Aran
- un representant del sector agrícola i ramader
- un representant dels propietaris particulars
- un representant del sector forestal
- un representant de la comunitat científica
- un representant del sector del turisme i l’hosteleria
- un representant de les organitzacions cinegètiques
- un representant de les organitzacions de pesca continental
- un representant de les associacions culturals
- un representant de les entitats excursionistes
- un representant de les entitats de protecció i defensa de la natura

Els representants d’entitats, organitzacions i sectors socials han de tenir un
vinculació directa amb l’àmbit del Parc Natural.
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9.3. La Junta Rectora té les funcions següents:

a) Establir, d’acord amb les disposicions reguladores del Parc Natural,
les directrius per exercir-ne la gestió.

b) Aprovar inicialment les memòries anuals de gestió. Proposar el
programa d’actuació i el pressupost anual del Parc.

c) Coordinar les actuacions que afectin l’espai protegit de les distintes
administracions actuants que hi són representades, i fer-ne el
seguiment.

d) Proposar i promoure mesures i actuacions per a la millor protecció
del Parc Natural, per al foment del coneixement i el gaudi ordenat
dels seus valors, per a l’afavoriment de les activitats tradicionals, i per
al desenvolupament local sostenible.

e) Proposar, si escau, un major grau de protecció per als espais que ho
requereixin i proposar la declaració de noves figures de protecció.

9.4. La Junta Rectora pot crear comissions específiques de caràcter temporal
amb finalitats científiques i tècniques, per a l'estudi i formulació de
propostes per a la protecció dels valors del Parc Natural o en relació a
qualsevol altre aspecte de la gestió del Parc.

La Junta Rectora ha de crear una Comissió permanent, que actuï per
delegació en aquelles funcions que acordi. En la Comissió permanent hi ha
de ser representats, amb caràcter permanent, els ajuntaments de l’Alt
Àneu, Lladorre i Alins i el Departament de Medi Ambient.

9.5. El president o presidenta de la Junta Rectora és nomenat pel Conseller o
Consellera de Medi Ambient d’entre els membres de la Junta Rectora, a
proposta de la mateixa Junta Rectora.

Article 10
Consell de Cooperació

10.1. El Consell de Cooperació és l’òrgan col·laborador en la gestió del Parc
Natural, integrat per entitats i associacions representatives dels sectors
socials interessats.

10.2. La composició del Consell de Cooperació ha de ser establerta mitjançant
una ordre de desplegament del present Decret.
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10.3. És president del Consell de Cooperació el president o presidenta de la
Junta Rectora.

10.4. Són funcions del Consell de Cooperació:

a) Establir criteris i promoure mesures per coordinar harmònicament els
interessos i les activitats dels sectors representats amb els objectius
i l’actuació del Parc Natural.

b) Fomentar la cooperació de les entitats que hi són representades, o
d’altres que es dediquin als mateixos objectius que els disposats en
aquest Decret, amb el Parc Natural i la seva gestió, i concertar amb
aquesta finalitat actuacions d’interès comú.

c) Plantejar a les administracions actuants iniciatives, propostes i
suggeriments adreçats a la defensa dels interessos representats i a
l’assoliment de les finalitats de cooperació, harmonització i
participació i, en general, dels objectius específics de les àrees
protegides.

d) Emetre informes sobre els afers que els altres òrgans del Parc
Natural sotmetin a la seva consideració.

10.5. El Consell de Cooperació ha d’ésser informat regularment dels plans, els
projectes i les actuacions duts a terme en la gestió del Parc Natural.

Article 11
Consulta a les entitats titulars de terrenys i drets comunals

Els òrgans gestors del Parc Natural han de consultar les entitats titulars, legalment
constituïdes, dels terrenys i drets comunals inclosos en l’àmbit del Parc, en
aquelles decisions que puguin afectar l’ordenació i l’aprofitament dels recursos
naturals en aquests terrenys.

Article 12
Règim de finançament

El pressupost del Parc Natural es nodreix de les aportacions següents:

a) Aportacions dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

b) Aportacions de les administracions integrades en la Junta Rectora del
Parc o de qualsevol altra entitat.
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c) Ingressos procedents de l’explotació dels serveis del Parc.

d) Qualsevol altra aportació d’institucions, empreses o particulars destinada
al finançament del Parc Natural.

Article 13
Informació i difusió ambiental

L’òrgan rector del Parc Natural de l’Alt Pirineu ha d’impulsar actuacions de
coneixement, sensibilització i recerca sobre els valors geològics, botànics,
ecològics, paisatgístics i culturals de l’àmbit del Parc.

Disposicions addicionals

Primera

El Parc Natural de l’Alt Pirineu es regeix pel règim d’autonomia econòmica
establert al Decret 84/1997, d’1 d’abril, sobre la gestió del règim d’autonomia
econòmica dels espais naturals de protecció especial adscrits al Departament de
Medi Ambient.

Segona

1. En  els àmbits delimitats a l’annex 2 d’aquest Decret, inclosos al Pla d’espais
d’interès natural i exclosos de l’àmbit del Parc, s’admeten els usos i les
instal·lacions d’esquí alpí d’acord amb els projectes aprovats i les condicions i
requeriments específics continguts a les respectives declaracions d’impacte
ambiental favorables en la data d’aprovació d’aquest Decret.

2. Qualsevol ampliació i/o modificació d’aquests usos i instal·lacions autoritzats
en aquests àmbits, ha de seguir la mateixa tramitació administrativa que per a
la seva aprovació, amb l’informe favorable de la Junta Rectora del Parc
Natural.

Tercera

El suport a l’activitat ramadera que aprofita les pastures de l’àmbit del Parc
Natural té el caràcter de línia preferent de gestió:

a) L’òrgan gestor ha de promoure acords de gestió amb els titulars de les
explotacions ramaderes que aprofiten les pastures de l’àmbit del Parc Natural,
amb la finalitat de garantir la conservació dels hàbitats i els paisatges modelats
per l’activitat ramadera, i contribuir a la millora socioeconòmica de les
persones que la fan possible.
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b) Igualment, ha de ser objecte d’acció preferent el manteniment, conservació,
millora i recuperació del patrimoni i les infraestructures vinculades a l’activitat
ramadera, especialment quan es troben en terrenys públics o comunals.

Quarta

La gestió de tots els espais inclosos en l’àmbit del Parc Natural, amb règims de
protecció declarats a l’empar de la Llei 12/1985, d’espais naturals, i de les
directives comunitàries de conservació de la biodiversitat, correspon als òrgans
rectors i gestors del Parc establerts per aquest Decret.

Cinquena

El Parc Natural coordinarà, d’acord amb els altres departaments de la Generalitat i
els ens locals implicats, el programa de desenvolupament local sostenible de la
Vallferrera.

La seva finalitat és la programació prioritària d’inversions en l’àmbit territorial de la
Vallferrera (municipi d’Alins), que contribueixin a la creació de llocs de treball i a la
millora de les condicions de vida de la població local. En el context d’aquest
programa s’estudiarà la funció que els esports d’hivern poden desenvolupar.

Disposicions transitòries

Primera

Mentre no s’aprovi el Pla especial de protecció previst a l’article 7 d’aquest Decret,
la regulació d’usos i activitats en l’àmbit del Parc es regeix pel que estableix el
present Decret, el planejament urbanístic i la legislació sectorial aplicable.

Segona

Els usos en les bordes, nuclis de bordes i altres construccions similars de l’àmbit
del Parc Natural, mentre no s’aprovi el Pla especial, es regulen pel planejament
urbanístic vigent i les disposicions aplicables de la legislació urbanística de
Catalunya.

Disposicions finals

Primera

Es modifiquen les determinacions corresponents als espais de l’Alt Àneu,
Capçaleres de la Noguera de Vallferrera i de la Noguera de Cardós i Vall de Santa
Magdalena contingudes en els plànols, fitxes i documentació informativa del Pla
d’espais d’interès natural aprovat mitjançant el Decret 328/1992, de 14 de
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desembre, en el sentit que s’entenen referides a un nou espai del Pla anomenat
“Alt Pirineu”.

La delimitació definitiva d’aquest espai, als efectes del que disposa l’article 16.2
de la Llei 12/1985, d’espais naturals, correspon a la delimitació conjunta descrita
als annexos 1 i 2 d’aquest Decret.

Segona

En tots aquells aspectes no regulats pel present Decret és d’aplicació en l’àmbit
del Parc Natural el que disposa el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual
s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.

Tercera

Es faculta el Conseller o Consellera de Medi Ambient per a l’aplicació i
desplegament del que disposa aquest Decret.

Barcelona,

Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Ramón Espadaler
Conseller de Medi Ambient
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ANNEX 1

Descripció dels límits del Parc Natural de l’Alt Pirineu

1.  Àmbit inclòs dins el Parc Natural:

Terme municipal de Lladorre

La delimitació s’inicia al cim del Mont-roig, en el punt on conflueixen la divisòria
entre els termes municipals de Lladorre, l’Alt Àneu, i la Guingueta d’Àneu, i la
frontera amb l’estat francès. Des d’aquest cim, el límit continua en direcció est
seguint la frontera francesa passant, entre d’altres, pel pic de la Roia de Mollàs,
pic de Montarenyo, tuc de Certascan, pic de Colatx, pic de Turguilha, Cap de
Guiló, pic de Broate i  pic de Sotllo.

Terme municipal d’Alins

El límit continua resseguint la frontera, ara en direcció sud, passant per la Pica
d’Estats i el pic de Medacorba, vèrtex dels estats espanyol, francès i andorrà. Des
d’aquest indret continua travessant pel pic de Baiau, el pic de Sanfonts, el pic del
Port Vell, el pic del Port Negre i el port de Cabús, fins arribar al pic de la Bassera,
on deixa el límit amb la frontera andorrana, per prendre el límit entre les
comarques del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell. Careneja Bassiets fins arribar al pic de
Salòria.

Terme municipal de les Valls de Valira

El límit continua per la carena en sentit descendent fins interceptar el camí del coll
de Conflent, continua per aquesta pista forestal en sentit est fins interceptar un
torrent tributari del riu de Salòria, ascendeix per aquest torrent i pel torrent
interpretat fins contactar amb la carena entre el Bony de Trescul i el Bony de la
Costa.

El límit continua per la carena en sentit sud, passa per la Serra de Trescul, pel coll
de Laquell, pel coll d’Ares pel serrat del Collar, el Bony del Covil fins contactar
amb el camí del coll de la Creueta. La delimitació continua per aquesta pista
forestal en sentit nord-oest fins interceptar la carena al sud-est del coll de la
Creueta. Continua per la carena en sentit sud, passa pel coll de les Illeres i pel
Cap de la Devesa, fins interceptar, al sud del cortalet del Girau, el riu del Ras de
Conques. El límit ascendeix per aquest riu fins interceptar la carena a les
Muntades, continua per la carena en direcció sud fins interceptar el camí Pallarès
al terme municipal de Montferrer i Castellbò.
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Terme municipal de Montferrer i Castellbò

El límit continua pel límit de terme municipal, coincident amb el camí Pallarès, en
direcció sud fins interceptar la carena al nord del coll d’Estalella. Segueix per la
carena en direcció nord-oest, passa per les Mongetes, pel coll de Solanell, passa
pel Roc Roi i continua resseguint la carena coincident amb el límit de la forest del
CUP L-86. Segueix pel planell del Gavatxo, pel turó dels Collars, pel turó de la
Portella i per la Creuïlla, fins arribar al darrer turó de la carena, d’alçada 1735 m.
Baixa per la carena i a uns 200 metres del refugi de la Basseta gira en direcció
sud-oest fins la cota 1700. Segueix aquesta corva de nivell uns metres fins una
pista forestal secundària i després gira cap el sud per enllaçar amb una pista
forestal principal.

La delimitació continua per la pista forestal que transcorre immediatament al sud
del pujal Cervat fins contactar amb la carretera de coll de Jou a coll de Leix.
Segueix per aquesta pista en sentit sud, passa pel coll de Leix i continua  fins
interceptar la carena a l’est de l’afluent del barranc de Prat Veriner, segueix uns
metres per la corba de nivell 1700, traça una línia recta per la carena en sentit
ascendent fins el punt d’alçada 1822. Continua carenejant en direcció nord-oest
fins el Tossal del Castilló.

El límit traça una línia recta en direcció oest d’uns 750 m aproximadament des del
Tossal Castilló fins la intersecció entre el riu de Pallerols i el Torrent Llerer. Puja
per aquest torrent fins interceptar la corba de nivell 1.900 m, punt des d’on traça
una línia recta en direcció oest d’uns 850 m aproximadament fins el Tossal de
l’Àliga. Baixa per la carena en direcció oest fins interceptar el terme municipal de
Soriguera, i el torrent Llau fosca.

Terme municipal de Soriguera

El límit continua pel terme municipal en direcció sud, passa per Los Colets,
travessa la carretera pel port del Cantó i continua en direcció est-sud-est, sempre
seguint el límit de terme municipal, per la Serra de Llagunes, fins interceptar el
camí de la Cabanera, a l’est de la roca de Llagunes. Segueix el camí de la
Cabanera en direcció oest i després carena seguint la Serra de Freixe.

Continua la carena d’aquesta serra i pel límit de la forest CUP L-180 en direcció
oest, passa per Sant Quir, intercepta la forest CUP L-176. Continua resseguint el
seu límit, passa pel Bony del Fener Gran i, ressegueix la carena coincident amb el
límit de terme municipal, continua pel límit de la forest L-178, passa pel Tossal del
Puial i pel Coll Ferrera.

Continua pel límit de la forest CUP L-135 tot seguint la carena de la Serra de
Bovet, passa pel Collet de la Servera i segueix, ara baixant per la carena límit de
terme, fins la intersecció amb la Noguera Pallaresa. Ascendeix per aquest curs
fluvial fins el Prat Nou. El límit continua pel límit de la forest del CUP L-135 en
direcció est i nord, exclou el nucli d’Arcalís, i s’aproxima de nou a la Noguera



Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 75 47

Pallaresa. Continua paral·lel a aquest curs fluvial fins interceptar el barranc de la
Roca Gran, pel qual ascendeix fins la cota 1.150 m aproximadament, punt de
contacte amb el límit de forest del CUP L-178.

Continua pel límit d’aquesta forest, volteja la serra Roja fins contactar amb la pista
del Bosc. Segueix aquesta pista fins contactar amb el límit de forest CUP L-176, a
Toscarri, el segueix tot baixant per un barranc fins la intersecció amb una pista,
continua vers l’est fins a coincidir amb el límit de la forest d’UP-180, Matarredona,
prop el nucli de Puigforniu.

El límit continua pel límit de forest L - 180 en direcció est, fins el serrat de la
Cabana, prop el nucli de Soriguera, punt des d’on es desvia en direcció sud fins a
contactar amb la corba de nivell 1.200 m. Pren direcció nord, creua dos torrents i
la carretera que va a Les Llagunes, creua la carretera N-260 i puja directament en
direcció N fins les Roques d’en Burg. Allí segueix el fil de la carena o aresta fins la
corba de nivell 1720 i interceptar el límit de la forest L-179, Fontorba i Fornols, la
qual queda totalment inclosa dins l’àmbit del PNAP. Segueix pel límit d’aquesta
forest i envolta el bony del Peçol. Intercepta una pista forestal i la segueix en
sentit nord-est. Arriba al punt de confluència amb la forest de l’Elenc L-1030,
Obagues d’Orteu, que ressegueix fins el torrent Llau de Bardaleda, baixa per
aquest fins arribar al límit del terme municipal de Sort.

Terme municipal de Sort

Baixa en direcció oest seguint el límit del CUP-184 Costa Negra. Continua pel
límit d’aquesta forest en direcció nord, baixa en direcció oest uns 40 metres fins
arribar a la corba de nivell 720 i continua per aquesta cota per tal d’englobar la
forest del CUP L-185 Les roques de la Bastida, propietat de l’Ajuntament de Sort.
El límit baixa durant uns metres fins que arriba a la cota 700 per retornar després
al límit de la forest d’UP L-185, el qual ressegueix fins reprendre la cota 720. La
ressegueix  fins que aquesta torna a interceptar la forest L-185 i el continua fins el
límit  amb el terme municipal del Rialp.

Terme municipal de Rialp

El límit coincideix amb el del CUP L-170 Bosc Real i Solà, primer vora el riu i
després en direcció est. Ascendeix per una petita carena fins la cota 1100. En
aquest punt deixa el límit de la forest i ressegueix el curs d’un barranc fins que
aproximadament a la cota 1480 coincideix amb una pista (que ja ha creuat 2
vegades). Segueix el traçat d’aquesta pista en sentit ascendent, més endavant
coincideix amb el límit de la forest d’UP L–1038 (Tres Comuns), que segueix fins
la Pleta de la Creu. en aquest punt puja en direcció sud-oest per la carena a l’oest
del riu Sec fins interceptar el terme municipal de Sort.

El límit continua pel límit de terme municipal entre Sort i Rialp fins interceptar el
terme municipal de Soriguera.
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Terme municipal de Soriguera

La delimitació continua pel límit de terme municipal entre Soriguera i Rialp fins
una pista que va a la Torreta de l’Orri. Continua per la pista forestal uns metres
fins a contactar amb la corba de nivell 2.420 m. Segueix per aquesta corba de
nivell excloent la torreta de l’Orri fins contactar amb la carena situada al nord-est
de la Torreta de l’Orri: Descendeix per aquesta carena fins interceptar el límit de
terme municipal entre Soriguera i Rialp.

El límit continua pel límit terme municipal en direcció nord fins arribar a la cruïlla
entre els municipis de Rialp, Soriguera i Llavorsí.

Terme municipal de Llavorsí

El límit ressegueix el límit municipal de Llavorsí, en direcció nord. Al arribar a la
carretera de Port Ainé prop la corba 1560 la ressegueix uns metres en sentit
ascendent fins que en una corba troba una pista que surt en direcció nord. Pren
aquesta pista i la segueix fins arribar al límit de la forest d’UP L-154 (Bosc gran i
Solana de Sant Joan). Continua en direcció est aproximadament tot contornejant
el límit entre la zona boscosa i els prats adjacents al nucli de Montenartró, per tal
d’excloure ambdós. Baixa en direcció nord cap el riu Santa Magdalena i continua
en direcció noroest pel límit de la forest L-154 primer i L-316 (del Viuse) després,
fins que, a la cota 1280 aprox., es desvia uns metres en direcció nord per una
pista forestal fins que torna a enllaçar amb el límit de terme entre Llavorsí, Rialp i
el límit de la forest L-316. Baixa pel límit carener fins el riu de Sta. Magdalena i el
continua pel límit municipal fins la Noguera Pallaresa.

Ressegueix el límit d’aquesta forest pel fons de vall fins arribar a la confluència
dels límits municipals de Llavorsí i Farrera. Continua resseguint el límit de la forest
i d’aquests termes, puja per la Carena del Serrat de les Canals en direcció sud-est
i sud després. Passa pel Cap de la Peguera, el Coll de Sarelles, el Pic d’Urdosa i
el Barranc de la Font del Freixe. Gira cap a l’est seguint el límit municipal entre
Llavorsí i Farrera fins arribar al vèrtex amb el terme de Montferrer i Castellbò.

Terme municipal de Montferrer i Castellbò.

Al Solà de Romadriu continua pel límits municipals de Farrera i Montferrer i
Castellbò (exclou l’enclavament de Romadriu) i segueix cap a l’est pel límit
d’aquest segon i pel de la forest d’UP-86 fins el límit municipal de Farrera.

Terme municipal de Farrera

Gira cap a l’oest resseguint el límit de la forest d’UP L-146 (Ribalera) i del terme
de Farrera. Al arribar al barranc de la Canal de Romadriu puja fins el Planell de
Castenàs. Continua baixant per la carena en direcció nord fins el Portell de
Finestres, segueix la carena i el límit de la forest d’UP L-146, Ribalera, passa pel
Cap de Juvern i pel Coll de So de Farrera, des d’on continua en direcció nord per
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la carena. Passa pel serrat del Bosc de Burg, per la serra de Font Negra i pel coll
de Màniga, puja per la carena fins el Pic de Màniga, on intercepta el límit del
terme municipal d’Alins.

Terme municipal d’Alins

Segueix cap a l’oest el límit del terme d’Alins per la Serra de Màniga i els límits de
les forests d’utilitat pública del Bosc de Virós L-115 i L-116 fins arribar al fons de
vall, a la Noguera de Vallferrera. La ressegueix aigües amunt fins el barranc de
Buscallado, que el remunta fins la Borda de Biscatrós. D’aquesta manera engloba
la totalitat de les forests del Bosc de Virós, els seus enclavaments i la resta de
terrenys fins el fons de vall.

Des del punt anterior el límit segueix per la cota 1.100 m fins a contactar amb una
pista, la qual ressegueix fins a trobar un barranc que baixa del bosc de Sastres,
guanya alçada fins als 1.200 m. Pren aquesta corba de nivell fins a contactar amb
la pista de Ribaleris, i la carretera de Tor. Més o menys enfront, enllaça amb una
pista, per on perd alçada fins la corba de nivell 1140. En aquest punt traça una
línia recta en direcció el fons de vall fins l’UTM X=362550 Y=4712650. Traça una
altra línia recta en direcció nord-est fins el punt X=362724 Y=4712824 a la
Noguera de Tor, la travessa i es dirigeix vers la corba de nivell 1100 i la
ressegueix.

Continua per aquesta cota fins a un barranc situat al nord de la borda Bortomico,
curs d’aigua interpretat per on ascendeix fins a la corba de nivell 1.125 m.
Ressegueix aquesta corba de nivell fins al barranc de la borda de Xurret, per on
ascendeix fins la cota 1.150 m.

Des de la Noguera de Tor fins el barranc de la borda de Xurret, segueix
aproximadament els límits de les forests 112 i 114 i de les propietats privades de
fons de vall.

Continua per aquesta cota fins al barranc al nord de Santa Maria de la Torre, on
guanya alçada fins als 1.175 m. Resseguint la vall aigües amunt de la Noguera de
Vallferrera, continua pels 1.175 m fins al proper barranc en direcció nord, on
ascendeix fins als 1.200 m. El límit segueix aquesta cota fins al canal de Fira, on
ascendeix fins als 1.225 m, continua per aquesta corba fins l’UTM X=363140
Y=471640, situada al barranc provinent de l’obaga de Nabatlle. Ascendeix per
aquest barranc fins a la cota 1.300 m i ressegueix aquesta corba de nivell fins a
creuar-se amb la Noguera de Vallferrera.

Aquest darrer tram descrit, juntament amb el següent tram de Noguera de
Vallferrera, coincideix aproximadament amb el límit entre el MUP L-114 i les
propietats privades del fons de la vall.

El límit remunta la Noguera de Vallferrera fins el punt on el riu contacta amb una
pista. Segueix aquesta pista, ara en direcció sud, cap a Àreu fins a la canal de
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Gratos (indret que es reconeix sobre el terreny per l‘existència d’un roc gran al
marge dret del camí), per on ascendeix fins a situar-se a la cota 1.400 m.
Ressegueix aquesta corba de nivell en direcció sud fins el peu del Serrat de
Solari. Gira cap a l’est baixant fins a trobar una pista forestal a la cota 1330
aprox., la ressegueix fins que aquesta creua la c.n.1300 i segueix aquesta corba
fins el barranc que baixa del bosc dels Forns. Baixa fins la c.n.1280, coincidint
amb el límit de la forest d’UP 114, i segueix per aquesta cota fins el següent
barranc. Torna a baixar de cota en direcció est fins la c.n. 1240 i la segueix fins
passats dos barrancs, després baixa en diagonal fins la corba 1200 i no la deixa
fins que intersecta el límit de la forest 114. Segueix pel límit d’aquesta forest i pels
de les forests d’UP L-113, L-119, L-118 i L-117. Al arribar a la corba de nivell
1000, a l’alçada de la Bordeta, ressegueix aquesta corba fins prop St. Francesc.
Ja dins la forest L-117 continua pel límit d’aquesta fins arribar a la confluència del
límit municipal entre Alins i Tírvia, el ressegueix pujant en direcció oest, fins que,
poc abans del Roc de Sant Miquel, arriba al vèrtex entre els termes de Vall de
Cardós, Alins i Tírvia.

Terme municipal de Vall de Cardós.

Al arribar a la corba de nivell 1600 la segueix, dins la forest L-174, fins el Serrat,
després del barranc de Niarte. Puja fins la corba de nivell 1700 i la ressegueix fins
que intercepta el límit del terme d’Esterri de Cardós.

Terme municipal d’Esterri de Cardós

La delimitació continua pels límits entre Vall de Cardós i Esterri de Cardós en
direcció nord-oest i oest fins aproximadament el fons de vall. Segueix el límit de la
forest L-141, Sarredo Manyanero, fins la Mata d'Esterri, on contacta amb una pista
forestal que segueix fins que contacta amb una altra de més principal en una
corba. Traça una línia recta que puja fins el punt on la corba de nivell 1400
intercepta aquesta pista en una altra corba. Segueix per aquesta cota, passa per
la Borda de Peret, fins abans d’arribar al barranc de les Comes de Llossau.

Baixa per la línia de màxim pendent fins a contactar amb el Barranc de les comes
de Llossau i el límit de la forest L-141. El segueix fins que aquest creua en una
corba la carretera cap a Ginestarre, cota 1280 aprox. Baixa per la carretera fina la
següent corba. D’allí traça una línia perpendicular fins interceptar novament la
carretera cap a Esterri de Cardós. La segueix en sentit descendent fins que
intercepta el límit de la forest L-141, el pren i el segueix fins a contactar amb el
límit de la forest d’UP L-141. Aquest darrer tram descrit inclou les finques
rústiques al voltant de Ginestarre, incloent les adquirides per a la realització del
projecte Museu Viu, i exclou el nucli urbà tal i com esta a la delimitació de sòl
urbà.

Continua cap a l’oest resseguint el límit de la forest d’UP L-141 i després continua
cap el nord fins arribar al límit de terme municipal entre Esterri d’Aneu i Vall de
Cardós. Ressegueix aquest límit en direcció nord per englobar ara la forest del
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CUP L-140 Canal Gallinera, fins que arriba a la corba de nivell 1320, al vèrtex
entre els termes de Vall de Cardós, Esterri de Cardós i Lladorre.

Terme municipal de Lladorre

Ascendeix pel límit de terme fins als 1.700 m, corba de nivell que no deixa fins a la
canal de Castellassos, curs d’aigua pel qual perd alçada fins als 1200 m.

Pren aquesta corba de nivell per a remuntar la vall de la Noguera de Lladorre. A la
canal d’Escarmes, el límit guanya alçada per a situar-se als 1.225 m. Continua per
aquesta cota fins al barranc situat al sud del clot d’Ausinsi, curs d’aigua interpretat
per on ascendeix 25 m, continuant per la cota 1.250 m fins a l’UTM X=359985
Y=4725244.

Aquest darrer tram descrit coincideix aproximadament amb el límit del MUP 166
amb les propietats privades del fons de la vall i amb el MUP 163.

Des del darrer punt descrit (UTM X=359985 Y=4725244), es travessa la Noguera
de Lladorre per contactar amb el camí de Boavi a l’UTM X=360013 Y=4725309,
indret on agafa una pista que mena a les bordes de Ferrer. Ascendeix per aquest
camí fins a uns 60 m després de travessar el barranc de Pallero, a l’UTM
X=359641 Y=4725487, des d’on, mitjançant una línia recta amb l’UTM X=359639
Y=4725451, contacta amb el marge del prat, el qual voreja fins a enllaçar amb el
corriol que porta a les bordes de Guidal, camí vell que travessa la tartera del
barranc de Pollero, col·lonitzada per un bedollar. Passa pel nord-oest de les
construccions, incloent al Pla especial totes aquelles bordes enrunades situades
entre la tartera i el corriol, i acaba enllaçant altre cop amb el camí de Boavi.

Baixa pel camí de Boavi fins arribar a l’UTM X=358716 Y=4724201, indret
identificable sobre el terreny i en l’ortofotomapa ja que es tracta del punt sud-oest
del límit entre el bosc i una tartera. Des d’aquest indret traça una línia recta fins a
l’UTM X=357427 Y=4724976, assolint la cota 2.100 m, des d’on deixa la vall de la
Noguera de Lladorre per descendir cap a la vall del riu de Tavascan en direcció
sud-oest, mitjançant una línia recta entre el punt anterior i l’UTM X=356631
Y=4724188, punt situat a la cota 1.350 m de la pista asfaltada que puja a la
central elèctrica de Montamara.

Continua per aquesta carretera fins a l’UTM X=356475 Y=4724625, des d’on
enllaça mitjançant una línia recta amb l’UTM X=356460 Y=4724862, per anar a
trobar la corba de nivell 1350 m, cota per on continua fins a creuar-nos amb un
camí provinent de la presa de Graus. Ressegueix aquest camí fins a trobar la cota
1.425 m, corba de nivell per la que continua fins a contactar amb el camí de la
Roia de Mollàs. Perd alçada per aquesta pista fins arribar a l’UTM X=355327
Y=4727361, des d’on, en línia recta, enllaça amb el torrent de la Roia de Mollàs,
curs fluvial que segueix aigües avall fins a enllaçar altre vegada amb el camí de la
Roia de Mollàs. Al primer trencall pren el ramal de la dreta, camí que mena a la
Pleta del Prat, pel qual continua fins a l’UTM X=355053 Y=4726806.
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Des d’aquest punt traça una línia recta fins a l’UTM X=355466 Y=4726278, per
anar a trobar la carretera de Quanca, la qual no deixarà fins a creuar la cota 1.300
m. Aleshores continua per la cota 1.300 m fins a la UTM X=356264 Y=4724027.

Alguns dels trams descrits en la delimitació del sector del riu de Tavascan,
Quanca i Graus coincideixen amb el límit entre els MUP 166, 162 i les propietats
del fons de la vall.

Des del darrer punt el límit puja en línia recta en direcció nord-oest fins la corba de
nivell 1600, des d’aquí torna a traçar una altra línia recta fins la corba 1760 i
segueix aquesta corba fins arribar al primer barranc tributari del Barranc de
Mascaró. Segueix paral·lel a aquest darrer fins la corba de nivell 1900, punt on
pren el curs d’aquest Barranc fins l’Estany de Mascaró. Continua per la Coma del
Forn, per la cota 2480 fins el barranc que baixa directament del coll del Forn. El
remunta fins el mateix Coll del Forn i gira en direcció sud fins el Pic de La Coma
del Forn, tot seguint el límit de terme entre la Guingueta d’Àneu i Lladorre.

Continua per aquesta divisòria de termes fins el vèrtex, ara, entre els termes de la
Guingueta, Lladorre i Esterri de Cardós. Pren la divisòria d’aquests dos darrers,
tot passant per la Serra Plana fins el Pic de la Serra Plana. Des d’aquest pic, el
límit baixa per la carena en direcció est, fins a trobar un corriol al bosc de Piurolo,
a mig vessant i aproximadament a l’alçada de 2020 mts. Segueix per aquest
corriol fins el torrent d’en Blasi, i aquí pren la corba de nivell 1720, que no deixa
fins que arriba al límit municipal de Vall de Cardós.

Terme municipal de Vall de Cardós

En aquest punt el límit puja en direcció oest pels límits de terme entre Vall de
Cardós i Lladorre, fins que aproximadament als 1900 mts. el deixa, a la carena de
la Serra de Gallauba. Segueix per aquesta carena, passa pel cim de Miravall
(1.865 m), fins a tornar a retrobar el límit del terme i el segueix en direcció sud fins
al Pui de Tabaca.

Tot aquest tram descrit d’aigües vessants, coincideix amb el límit entre els MUP
130, 132, 164 i propietats privades.

Des del Pui de Tabaca, en línia recta i en direcció nord-oest, baixa fins a la ribera
d’Estaon, a l’alçada del pont del camí de Perafita (UTM X=353480 Y=4717335).
Des d’aquí, en línia recta i en direcció sud-oest, puja fins a la cota 1.400 m (UTM
X=353284 Y=4717217), des d’on, traçant una línia recta, arriba a la cota 1.575 m
(UTM X=352867 Y=4717216). Segueix aquesta corba de nivell, passant pel
barranc de la Mata, fins al nord de la Solana de l’Espeixa, a l’UTM X=362004
Y=4715148, on traça una línia recta fins a l’UTM X=351550 Y=4715023, a partir
d’on ressegueix la corba de nivell de 1500 m. fins a assolir el vessant nord-est del
pic des Malls, a l’UTM X=353729 Y=4710017.
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Terme municipal de Tírvia

Mitjançant una línia recta fins al punt X=354421 Y=4709759, se situa a 1100 m
d’alçada, i ressegueix aquesta cota en direcció sud-oest fins a coincidir amb el
barranc de la Bana, curs d’aigua interpretat que pren (perllongant-lo al tram més
alt) fins a assolir la collada de la Bana, a l’UTM X=353327 Y=4709326, on es
troba amb el límit dels termes municipals de Tírvia i Llavorsí.

Terme municipal de LLavorsí

Des del coll de la Bana ressegueix la corba 1360 fins el límit del terme municipal
de la Guingueta d’Aneu i el traspassa.

Terme municipal de la Guingueta d’Àneu

El límit segueix per la cota 1360 fins que arriba al Torrent del Riu. Baixa en
direcció sud-est tot seguint-lo fins la corba 1200, continua per aquesta corba, i
baixa per la carena del Pic Guinedo en direcció sud-oest fins la corba 900, al fons
de vall, tot travessant l’accés a Estarón. Des d’aquí, i, en línia recta, travessa el riu
Noguera Pallaresa en direcció sud fins el Torrent d’Auresi, tot entrant al terme de
Llavorsí.

Terme municipal de Llavorsí

En aquest punt del torrent segueix el límit de la forest d’utilitat pública L-159, la
Solana d’Arestiu. Continua pel límit de la forest L-158, Poleda, de Baiasca. En
arribar a la confluència dels límits de les forests L-158, L-156 i L-159, pren el límit
de la forest L-156 i el ressegueix fins que torna a conincidir amb el límit de la
forest L-157. Continua després pel límit de la forest L-155 i pel de la forest
propietat de la Confederación Hidrografica del Ebro, per continuar després pel de
la forest patrimonial de la Generalitat L-1102, Aidí-Mosquera i Solana, tot baixant
per la carena provinent de Sant Jaume fins el fons de Vall. Ressegueix aquest
límit fins prop el riu Noguera Pallaresa i pren de nou el límit de la forest de la CHE,
que s’ha delimitat tot excloent els prats de fons de vall. Continua consecutivament
pels límits de les forests L-319, L-155, L-157, L-158, L-159 i L-318, Obaga del
Xusquet, propietat de Llavorsí però dins el terme de la Guingueta d’Àneu.

Terme municipal de la Guingueta d’Àneu

La delimitació ressegueix el límit municipal en direcció est fins el Pui Blanc, on
continua pel serrat que baixa en direcció nord-est, fins l’aiguabarreig del barranc
de les Aubagues amb el riu Noguera Pallaresa. Puja en línia recta i en direcció
nord-est fins la cota 1000 prop el Barranc de les Aubagues i segueix aquesta cota
en direcció nord-oest fins poc abans del Monestir de Sant Pere del Brugal. Baixa
fins la corba 900 per tal d’englobar-lo, i continua després per la pista forestal fins
que arriba al Barranc de Barraonse. Continua pel fons de vall tot seguint el límit de
la forest d’UP L-129 Solana de Barraonse.
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Continua per aquest límit pujant després en línia recta en direcció est, a partir de
la corba 1180 s’enfila per la carena i la ressegueix per la Posella del Faro fins el
Pla d’Arides, on contacta amb el terme municipal de Vall de Cardós i la forest
d’UP L-133. El límit continua per la carena seguint la divisòria municipal en
direcció nord, per la Serra Plana fins el coll a la corba 2240 al vessant de l’O
Calbo. Segueix en direcció sud-oest per la carena que limita la forest d’UP L-151
fins el Cap d’Escobedo. Envolta el Cap d’Escobedo per la corba 2100 i la
ressegueix fins arribar a un corriol que segueix fins que intercepta i pren una pista
que puja fins el Cap de la Rocagran i l’envolta per la corba 2140. Baixa per la
carena en direcció nord fins el coll de Campirme tot seguint el límit entre la
Guingueta d’Àneu i Vall de Cardós. Remunta fins el Pi de Montalto i segueix per la
carena de la Serra de Campirme en direcció nord. Passa per Penyes Negres i
arriba fins la corba 2480, on gira en direcció oest per baixar per la carena de la
Serra de Vivalls, fins prop Gavàs a la corba 1500.

La delimitació continua per la corba de nivell 1.500, primer en direcció nord i,
després, en direcció sud, deixant fora de l’espai la part de la vall del riu d’Unarre
situada per dessota d’aquesta cota. En el punt on la corba de nivell 1.500 emprèn
direcció sud-oest, la delimitació s’enfila per la carena de la Roca, primer en
direcció oest durant uns 700 m, després en direcció nord-oest i, posteriorment,
nord, resseguint el Serrat Estanyero fins el límit de terme entre els municipis de la
Guingueta d’Àneu i l’Alt Àneu.

Terme municipal de l’Alt Àneu

El límit continua pel límit de terme municipal en direcció oest i sud-oest pel Pic
Pilàs, el Pic de Sarredo, Coll de Cerbi i Cap de la Travessa. En direcció oest baixa
per la carena fins el coll i remunta fins el Tossal de la Llosa. Des d’aquí baixa pel
barranc en direcció Isil fins la corba 1800 per resseguir-la cap a l’est fins el
barranc de Canalabra. El segueix aigües amunt fins la corba de nivell 1900.
Continua per aquesta corba en direcció nord durant una longitud d’uns 4.400
metres fins arribar al barranc d’Atics. El límit baixa pels barrancs d’Atics i de
Comalada fins l’aiguabarreig amb la Noguera Pallaresa.

En aquest punt el límit remunta la carena en direcció nord-oest passant per lo
Tuc, de cota planimètrica 1831,57 m, fins la cota 2.000. Continua per aquesta cota
en direcció sud-oest, passa pel Serrat d’Escala Gran, la solana d’Escasse, i arriba
al torrent d’Airoto.

Baixa per aquest torrent fins la corba de nivell 1.800, per la qual continua en
direcció sud-est fins el serrat de Sant Joan. El límit puja per la carena del serrat de
Sant Joan des de la cota 1.800 fins la cota 2.000, continua per la corba de nivell
2.000 en direcció sud-oest fins trobar la carena que baixa del serrat dels Plans.
Baixa per aquesta carena en direcció sud fins al barranc d’Àrreu, en el punt de
cota 1.425 m. La delimitació baixa per aquest barranc fins l’aiguabarreig amb el
barranc de Monar, i remunta tot el barranc de Monar. Canvia de vessant i baixa
pel torrent a l’est del Barranc del Muntanyó fins la confluència amb aquest. El
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remunta fins la cota 2060, la ressegueix cap a l’oest fins el següent torrent,
continua cap el nord-est fins que intersecta la corba de nivell 2080, creua pel mig
dos aiguamolls deixant fora els límits el de més al sud i contorneja l’altre per la
corba de nivell 2100 fins la seva capçalera. Travessa un rierol i a partir d’aquest
punt voreja el peu del Serrat de Garrabea en direcció noroest; el primer tram per
les corbes de nivell 2180 i 2200 en direcció nord-oest, deixa aquesta quan pren
direcció oest i segueix cap el nord-oest fins enllaçar sota un collet amb la corba
2300, que segueix també uns metres vorejant el Serrat. Uns metres abans
d’arribar a un barranc que baixa de l’Estany Pudo, tot remuntant el fil de la carena
del Cap del Muntanyó d’Àrreu fins la corba de nivell 2580. Gira cap el sudoest per
assolir el cim, ressegueix la carena i baixa en direcció sudoest fins de nou la cota
2580. A partir d’aquest punt ressegueix la carena cap el Tuc dera Lança, fins
interceptar el límit entre el terme municipal d’Alt Àneu i de Naut Aran.

El límit continua resseguint els límits de Naut Aran i Alt Àneu, majoritàriament en
direcció nord fins arribar al punt de confluència amb l’estat francès, al Port de la
Barlonguera. El límit prossegueix en direcció est seguint la frontera amb l’estat
francès passant pel tuc Blanc, pic dera Clavera, tuc de Vinhau, tuc de Montaut,
port de Salau, tuc des Mulats, i cim del Mont-roig, punt d’inici de la delimitació.

Àmbits fluvials

• La Noguera Pallaresa.

Terme municipal d’Alt Àneu.

Des de l’aiguabarreig del barranc de Bamore i la Noguera Pallaresa la delimitació
segueix Noguera Pallaresa avall, per la zona de domini públic hidràulic de la riba
esquerra, engloba el pantà de Borén, fins el límit de terme municipal amb Esterri
d’Àneu.

El límit continua per la zona de domini públic hidràulic de la riba esquerra de la
Noguera Pallaresa fins l’aiguabarreig amb el riu de la Bonaigua. En aquest punt,
traça una línia recta perpendicular al riu fins la riba dreta de la Noguera Pallaresa,
i remunta el riu de la Bonaigua per la zona de domini públic hidràulic de la seva
riba dreta.

El límit continua pujant per la zona de domini públic hidràulic de la riba dreta del
riu de la Bonaigua, i travessa diverses vegades la carretera C-142, d’Esterri
d’Àneu a Vielha. Quan el límit arriba a la capçalera del riu de la Bonaigua, sota el
port de la Bonaigua, envolta els dos estanyols que en constitueixen la capçalera,
sempre per la zona de domini públic hidràulic, i baixa per la riba esquerra del riu
fins al límit de terme municipal.
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Terme municipal d’Esterri d’Àneu

La delimitació segueix la zona de domini públic hidràulic de la riba esquerra del riu
de la Bonaigua fins l’aiguabarreig amb el riu Noguera Pallaresa. En aquest punt
remunta la riba dreta de la Noguera Pallaresa per la zona de domini públic
hidràulic fins al límit de terme municipal amb l’Àlt Àneu.

Terme municipal de l’Alt Àneu

El límit continua remuntant la riba dreta de la Noguera Pallaresa per la zona de
domini públic hidràulic, engloba al pantà de Borèn i deixa fora als nuclis d’Isil i
Alós d’Isil, fins arribar al pont de Pina, al paratge on el riu canvia la direcció nord-
est per agafar direcció nord.

• La Noguera de Vallferrera

Va des de  la Força d’Àreu i la Noguera de Cardós a Tavascan fins Llavorsí.
Abasta tot el domini públic hidràulic i la vegetació de ribera, llenyosa o no,
d’aquests municipis.

• Cua de l’embassament de La Torrassa.

Àmbit de l’embassament de La Torrassa inclòs a Xarxa Natura 2000, fins la cota
màxima d’inundació. Abasta els termes municipals de la Guingueta d’Àneu i
Esterri d’Àneu.

• La Verneda de Sort.

Abasta el bosc de ribera de La Verneda de Sort, inclòs dins l’espai de Xarxa
Natura 2000, situat al marge dret de la Noguera Pallaresa a l’alçada de la cruïlla
de la N-260 amb la LV-5131.

2.  Àmbits exclosos del Parc Natural

Terme municipal de l’Alt Àneu

Nucli de la borda de Socampo

L’àmbit exclòs s’inicia en el punt on la pista de Bonabé efectua un gir pronunciat
en direcció nord, en l’indret dels prats de Socampo. En aquest punt el límit de
l’àmbit exclòs traça una línia recta en direcció oest pre creuar la Noguera
Pallaresa i puja per la carena en la mateixa direcció fins trobar la cota 1.400 m.
Continua en direcció nord per la corba de nivell 1.400 fins la propera carena, que
limita el prat de Socampo pel seu costat nord. Baixa per aquesta carena en
direcció sud-est fins trobar la pista de Bonabé, un cop creuada la Noguera
Pallaresa. El límit segueix la pista de Bonabé en direcció sud fins el punt inicial.
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Nucli de la borda de Pubill

L’àmbit exclòs s’inicia en un punt de la pista de Bonabé situat 130 m al nord-est
del pont de l’Escala Alta. En aquest punt el límit de l’àmbit exclòs traça una línia
recta en direcció oest de 100 m de longitud i puja per la carena en la mateixa
direcció fins a una alçada de 1.450 m. Continua en direcció nord per la corba de
nivell 1.450 fins creuar la carena que baixa de lo Perelló. Baixa per aquesta
carena fins la Noguera Pallaresa, i traça una línia recta en direcció est de 90 m
fins trobar la pista de Bonabé. El límit segueix la pista de Bonabé en direcció sud
fins el punt inicial.

Nucli de la borda de Petit

L’àmbit exclòs s’inicia en un punt de la pista de Bonabé, on aquesta fa un gir
pronunciat cap al nord-est, en el prat de les bordes Esbalçades. En aquest punt el
límit traçá una línia recta en direcció oest, creua la Noguera Pallaresa i s’enfila fins
una alçada de 1.450 m. Segueix la corba de nivell 1.450 en direcció nord fins una
marcada carena situada al nord de la borda de Petit. Baixa per aquesta carena i
travessa la Noguera Pallaresa fins la pista de Bonabé. El límit de l’àmbit exclòs
segueix la pista de Bonabé en direcció sud fins el punt inicial.

Nucli de les bordes d’Isil

L’àmbit exclòs s’inicia en el punt on la pista de Bonabé efectua un gir pronunciat
en direcció nord, al costat mateix de les bordes d’Isil. En aquest punt el límit puja
per la carena en direcció nord-est fins la cota 1.500m. Continua per la corba de
nivell 1.500 en direcció est uns 210 m fins trobar una carena. Baixa en direcció
sud per aquesta carena fins trobar la pista de Bonabé. El límit de l’àmbit exclòs
segueix la pista de Bonabé en direcció sud fins el punt inicial.

Nucli de l’estació d’esquí nòrdic de Bonabé

L’àmbit exclòs s’inicia en la cruïlla entre la pista de Bonabé, la pista de Vinyals i la
pista de la Mina. En aquest punt el límit de l’àmbit exclòs traça una línia recta en
direcció sud fins la riba dreta d’un meandre de la Noguera Pallaresa, on
desguassa el torrent de Cireres. Puja per quest torrent fins una alçada de 1.490 m
i segueix la corba de nivell 1.490 en direcció nord fins creuar la pista de la Mina.
Continua per aquesta pista en direcció nord-oest fins lal barranc de Coma Perosa.
El límit puja per aquet barranc fins la cota 1.600m, i continua per la corba de nivell
1.600 en direcció nord durant uns 400 m. Baixa per la carena en direcció nord-est
fins trobar la corba de nivell 1.500, per la qual continua en direcció sud-est fins la
carena situada al nord de la borda de Perosa. En aquest punt, traça una línia
recta de 120 m fins la pista de Bonabé. El límit de l’àmbit exclòs segueix la pista
de Bonabé en direcció sud fins el punt inicial.
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Terme municipal d’Alins

Nucli de les bordes de Bedet

Des de la confluència de la cota 1.915 m amb el barranc de la Llena, descendeix
per aquest curs d’aigua interpretat fins a la cota 1.770 m, corba de nivell que
segueix fins a trobar el barranc de Bedet, a l’UTM X=362827 Y=4720858, des
d’on traça una recta fins a l’UTM X=363115 Y=4721003 per a situar-se a la cota
1.915 m i retornar per aquesta corba de nivell fins al punt d’origen.

Nucli de les bordes de la Rebuira

Prenent com a punt d’origen l’UTM X=365147 Y=4721242 (cota 1.800 m),
descendeix per una recta vers l’UTM X=365234 Y=4721046, situat a la cota 1.700
m, corba de nivell que segueix en direcció oest fins a l’UTM X=364551
Y=4720975, on descriu una línia ascendent vers l’UTM X=364459 Y=4721191, a
partir d’on ressegueix la cota 1.800 m en direcció est fins al punt d’inici.

Nucli de la Farga

Prenent com a punt d’inici la confluència del barranc de la Llena amb la cota 1.600
m, descendeix traçant una línia recta vers el sud fins a l’UTM X=363695
Y=4720547, des d’on descriu una recta fins a l’UTM X=363693 Y=4720286 situat
al damunt de la carretera de la Vallferrera. A partir d’aquest punt segueix recte fins
a l’UTM X=363597 Y=4720105, i va a buscar el camí vell de Vallferrera, a l’UTM
X=363249 Y=4720019, descendeix per aquest camí en direcció la Noguera de
Vallferrera, fins a contactar amb la carretera de la Vallferrera.

Segueix per aquesta pista en direcció Àreu fins a l’UTM X=362407 Y=4719446
situat al pont sobre la Noguera de Vallferrera, punt a partir del qual descriu una
línia recta ascendent fins a l’UTM X=362309 Y=4719513. Aleshores pren com a
límit la cota 1.475 m, la qual segueix fins a encreuar-se amb un camí provinent de
la Farga. Continua per aquest camí fins a contactar amb el barranc de Bedet, curs
d’aigua interpretat per on guanya alçada fins a la cota 1.600 m, i continua per
aquesta corba de nivell fins retrobar altre cop el barranc de la Llena.

Nucli de les bordes de Crusos

Prenent com a inici el barranc est de les bordes de Crusos, a la cota 1.925 m,
descendeix per aquest curs d’aigua interpretat fins a desembocar en el barranc de
Crusos, pel qual segueix fins a trobar el barranc oest de les bordes de Crusos.
Puja per aquest barranc fins a la cota 1.625 m, corba de nivell per on continua fins
a l’UTM X=363048 Y=4718353, des d’on traça una recta vers l’UTM X=363479
Y=4718513, situat a la cota 1.925 m, per continuar en direcció sud-est per
aquesta corba de nivell fins a contactar altre cop amb el punt d’inici.
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Nucli de la borda de Rei

Des de la cota 1.725 m del barranc que baixa dels Terrers Rois, al nord-est de la
borda de Rei, continua per aquesta corba de nivell fins a contactar amb el barranc
de la borda de Nabatlle, per on descendeix fins la cota 1.575 m, la qual pren per a
tornar a contactar amb el barranc al nord de la borda de Rei, tornant a guanyar
alçada per aquest barranc fins al punt d’inici.

Nucli de Tor

En cas de dubte sobre la descripció d’aquest buit intern, degut a la manca de
límits naturals, ens remetem a la delimitació sobre foto aèria per precisar-lo.

Prenent com a punt d’inici el barranc de Port Negre, el límit ressegueix  el barranc
de solell del coll de Castellàs fins a encreuar-se amb una pista. Aleshores pren
primer direcció sud durant uns 150 m, des d’on traça una recta cap a llevant per
anar a cercar una pista, que segueix primer en un tram de corba, llavors salta a
una altra corba situada al sud, i continua per la pista fins al següent barranc, des
d’on segueix, de manera més o menys paral·lela, a llevant de la carretera de Pal.

Davalla per a travessar el riu de la Rabassa i posteriorment s’enlaira fins als 2050
m a la carena situada a llevant del barranc de Burgó, situant-se en el domini dels
boscos de pi negre. Traça una línia més o menys sinuosa fins arribar a la Noguera
de Tor, continua cap a ponent per aquesta vall resseguint el límit dels antics prats.

S’endinsa cap a la vall del riu de Sàlics i travessa la Noguera de Tor, aleshores
ressegueix la vall cap a llevant a uns 50 m d’alçada sobre el riu, fins que, després
del barranc del port de Bernat, traça una línia recta vers el roc de la Meda, des
d’on s’endinsa vers el solell del barranc de Peguera i altre cop, describint una
ziga-zaga, retorna cap el barranc de Vall Peguera i passa a llevant del poble de
Tor, des d’on, de manera sinuosa, retorna al punt d’origen.

Dins d’aquest buit intern queda isolada una petita superfície inclosa al Pla
especial. Concretament es tracta del Prat de Peri, l’aiguabarreig del barranc de
Port Negre i del barranc de la Rabassa, i dels trams d’uns 750 m aigües amunt
d’aquest punt.

Nucli de Norís

Prenent com a punt d’inici l’UTM X=363941 Y=4714148, ressegueix la cota 1325
m vers llevant, al tercer barranc perd alçada per aquest curs d’aigua interpretat
fins a trobar la pista, per on continua fins a l’UTM X=363965 Y=4713764, des d’on
traça una línia recta fins al punt d’inici.
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Nucli de les bordes de Boixedo, Alins i Ainet

Començant a l’UTM X=365607 Y=4711803, segueix la cota 1675 fins a trobar un
barranc a l’UTM X=366092 Y=4711276, per on guanya alçada fins als 1750 m,
corba de nivell que segueix fins a encreuar-se amb el barranc de Boixedo a l’UTM
X=366126 Y=4710764. Continua uns 10 metres aigües amunt fins a agafar un
barranc vers el sud, que prové del bosc de les bordes d’Alins. Pren aquest curs
d’aigua interpretat fins a trobar-se amb una pista, per la qual continua en sentit
descendent fins a la cota 1.725 m, per la que segueix vers ponent fins a enllaçar
amb la carretera de Ribaleris.

Perd alçada per aquesta carretera fins arribar al primer barranc, per on segueix
aigües avall. En desembocar en el barranc de Boixedo, continua per aquest curs
d’aigua fins a l’UTM X=365147 Y=4712179, des d’on traça una línia recta vers
l’UTM X=365414 Y=4712109, situat a la cota 1.500 m de la canal del Pilar. Agafa
aquesta corba de nivell en direcció sud fins a l’UTM X=365379 Y=4711758, on
traça una recta fins al punt d’inici (UTM X=365607 Y=4711803).

Nucli de Ribaleris

Comença a la cota 1.725 m del barranc provinent del bosc de la Muntanya,
continua per aquesta corba de nivell fins a contactar amb la carretera de Ribaleris
(inclosa al Pla especial), la qual ressegueix en sentit descendent fins a l’UTM
X=363153 Y=4711489, on descriu una línia recta fins a la cota 1.575 m, a l’UTM
X=363362 Y=4711767.

Segueix per aquesta corba de nivell fins a trobar un barranc que prové del pic de
Jordana, per on ascendeix fins a la cota 1.725 m. Corba de nivell que serveix per
tancar aquest buit.

Nucli de les bordes d’Ison, bordes d’Artamont i bordes de Cavallera

Prenent com a punt d’inici el pont situat aigües amunt de la presa de Montalto, el
límit pren la pista que porta a la borda de Montalto fins a la canal de Becero, per
on descendeix fins a trobar la Noguera de Vallferrera. Des d’aquest punt fins a
contactar amb el riu d’Ison, el límit segueix el riu de Lladorre.

Des de la confluència entre la Noguera de Vallferrera i el riu d’Ison, es traça una
línia recta fins a l’UTM X=360493 Y=4725744, segueix la cota 1.450 m fins a
l’UTM X=360067 Y=4725533, on es connecta amb l’UTM X=359907 Y=4725722,
situat al llindar d’un prat, i, altre cop, en línia recta contacta amb la carretera d’Ison
(UTM X=358054 Y=4725845). Segueix per aquesta pista en sentit ascendent fins
al proper revolt (UTM X=360359 Y=4726000), des d’on, mitjançant una línia recta
fins a l’UTM X=360805 Y=4726317 puja a la cota 1.650 m, la qual segueix fins a
l’UTM X=360976 Y=4726091 i descendeix fins a trobar la carretera d’Ison (UTM
X=360995 Y=4725782).
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Segueix perdent alçada fins a trobar la carretera del Pla de Boavi, on trenca a mà
esquerra per anar a trobar un pont sobre el riu de Lladorre, uns 25 m després de
la presa de Montalto.

Terme municipal d’Esterri de Cardós

Ginestarre

Exclou el nucli urbà de Ginestarre tal i com esta definit a la delimitació de sòl urbà
vigent.
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ANNEX 2

Àmbit de la Bonaigua

Terme municipal d’Alt Àneu

Des del Cap del Muntanyó d’Àrreu segueix el límit del PNAP, un petit tram en
direcció nordest i en direcció sudest despres, fins el barranc del Monar, a la cota
1.500. Continua per aquesta corba en direcció sudest i sud durant uns metres fins
a trobar la carena principal que baixa del pic del Muntanyó, entre la solana de
Sorpe i el solà de Boscàs. Remunta aquesta carena de Les Roies en direcció oest
fins la corba de nivell 2.200 m. Segueix aquesta corba de nivell en direcció oest,
primer, i nord-oest, creua el paratge de lo Boscàs i s’enfila per la carena que baixa
del Tuc de la Cigalera, baixa la carena pel vessant nord i s’enfila ara per la carena
que baixa del Cap del Muntanyó d’Àrreu fins dalt el cim.

Àmbit de la Pleta del Prat

Terme municipal de Lladorre.

El límit d’aquest àmbit segueix en quasi tot el perímetre el límit de la forest d’UP-
160, d’Estobarres i la forest 162 de Les Obagues.

Des de l’UTM X=353653 Y=4723244, punt coincident amb el límit de terme
municipal entre Lladorre i Vall de Cardós, segueix en direcció nord, nordoest, el
límit del PNAP i de terme municipal entre Lladorre i Esterri de Cardós, resseguint
la carena de la Serra Plana i passant pel Pic de Tovarres fins al vèrtex entre els
termes de Lladorre, Esterri de Cardós i la Guingueta d’Àneu. Continua pel límit
entre els termes de Lladorre i la Guingueta d’Àneu, passa pel pic de la Coma del
Forn i arriba fins el coll del Forn. Continua pel límit del PNAP en direcció est fins
arribar, prop el fons de vall i la carretera d’accés a la Pleta del Prat, a l’UTM X=
355053 Y= 4726806. Des d’aquest punt traça una línia recta fins a l’UTM
X=355466 Y= 4726278, per anar a trobar la carretera de Quanca, la qual no
deixarà fins a creuar la cota 1300 m. Aleshores continua per la cota 1300 fins a la
UTM X=356264 Y= 4724027. Alguns d’aquests trams descrits en la delimitació del
sector del riu de Tavascan, Quanca i Graus, coincideixen amb els límits entre els
MUP 166, 162 i les propietats del fons de vall. Des del darrer punt traça una línia
fins l’UTM X= 355947 Y= 4723563 i segueix per la cota 1.800 m fins el riu Piuloro,
per on ascendeix, desviant-se pel barranc de Tobarres i perllongant aquest curs
d’aigua interpretat, fins a la carena, a l’UTM X=353653 Y=4723244, punt
coincident amb el límit de terme municipal entre Lladorre i Vall de Cardós.


