
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/416/2017, de 20 de febrer, per la qual es declaren sotmesos al règim cinegètic de caça
controlada part dels terrenys cinegètics d'aprofitament comú dels termes municipals del Pont de Suert i
Tremp.

Mitjançant la Resolució AAM/36/2015, de 13 de gener, sobre la declaració de terreny sotmès a règim cinegètic
de caça controlada dels terrenys cinegètics d'aprofitament comú del Pont de Suert, es va declarar la zona de
caça controlada del Pont de Suert, per un termini de deu anys.

El Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 270/2013, de 23 de desembre, de
reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, estableixen
l'òrgan competent per dictar aquesta Resolució.

L'Ajuntament del Pont de Suert ha demanat l'ampliació de la zona de caça controlada per incloure-hi terrenys
de la seva propietat. Així mateix, també s'han mantingut converses amb propietaris per incloure-hi els terrenys
classificats com a zones d'aprofitament comú confrontants a la zona de caça controlada a fi de millorar-ne la
gestió.

L'expedient ha estat sotmès a tràmit d'exposició pública pels ajuntaments del Pont de Suert i de Tremp. També
s'ha complert el tràmit d'informació pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per un termini de 20
dies. A més, s'ha sotmès a audiència dels titulars de les àrees privades de caça veïnes i dels propietaris amb
terrenys de gran superfície que s'han proposat incloure a l'ampliació per un termini de 15 dies.

S'han rebut quatre al·legacions dins el període d'exposició pública i tres escrits fora d'aquest període, que han
estat valorats per la direcció tècnica.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 1/1970, de caça, de 4 d'abril, i l'article 16 del seu Reglament, que
estableixen les condicions, la regulació, els requisits i la tramitació dels terrenys sotmesos a règim de caça
controlada;

D'acord amb l'informe favorable de la direcció tècnica de la zona de caça controlada del Pont de Suert;

A proposta de l'Àrea d'Activitats Cinegètiques de la Direcció General de Forests;

Resolc:

1. Deixar sense efectes la Resolució AAM/36/2015, de 13 de gener, sobre la declaració de terreny sotmès a
règim cinegètic de caça controlada dels terrenys cinegètics d'aprofitament comú del Pont de Suert, que passen
a ser d'aprofitament comú.

2. Declarar terrenys sotmesos a règim cinegètic de caça controlada els terrenys cinegètics d'aprofitament comú
dels termes municipals del Pont de Suert i Tremp inclosos dins dels límits que especifiquen els annexos 1 i 2
d'aquesta Resolució:

- Zona de caça controlada del Pont de Suert, amb una superfície total de 6.939 hectàrees, als termes
municipals del Pont de Suert i Tremp.

- Zona de caça controlada de Camporan, amb una superfície total de 785 hectàrees, al terme municipal del
Pont de Suert.
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3. La durada d'aquest règim cinegètic de caça controlada és de deu anys, comptats a partir de l'endemà de la
data de publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense perjudici de la
possibilitat que la direcció general competent en matèria cinegètica prorrogui aquest termini.

4. La gestió administrativa i tècnica d'aquests terrenys correspon a la direcció general competent en matèria
cinegètica, que elaborarà anualment el pla tècnic de gestió cinegètica per a aquests terrenys i vetllarà per al
seu compliment.

5. La incorporació o l'exclusió de terrenys a la zona de caça controlada es podrà fer sempre que es tramitin
seguint el pertinent procediment administratiu i d'acord amb la normativa vigent que hi és aplicable. La
direcció general competent en matèria cinegètica, una vegada finalitzats els pertinents expedients, si s'escau, i
mitjançant resolució, publicarà l'aprovació d'incorporació o d'exclusió dels terrenys afectats, la superfície
d'aquests terrenys i els nous límits.

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant de la
consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 121 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Barcelona, 20 de febrer de 2017

Montserrat Barniol i Carcasona

Directora general de Forests

Annex 1

Delimitació de l'àrea de caça controlada del Pont de Suert

Nord: des de la confluència de la Noguera de Tor amb la Noguera Ribagorçana, el límit de la zona de caça
controlada es dirigeix cap al nord-est resseguint la Noguera de Tor fins a trobar el límit del terme municipal de
la Vall de Boí; segueix fins a la confluència amb el barranc d'Iran on torça cap al sud-est per anar a buscar la
forest en consorci núm. 3046. Segueix cap a l'est seguint els límits de la forest en consorci núm. 3049
(comunals d'Irgo), i la forest en consorci núm. 3046 (comunals d'Iran), la qual queda íntegrament fora dels
límits de la zona de caça controlada. El límit segueix pujant pel límit d'ambdues forests fins a arribar al paratge
de les Planes d'Iran. Des d'aquest punt, el límit continua en direcció est fins a trobar el barranc adjacent al
barranc d'Iran, per on continua aigües amunt fins a arribar al pic de Tartera (2.310 m), en què coincideixen el
límit municipal del Pont de Suert amb el de la Vall de Boí.

 

Est: del pic de Tartera (2.310 m) es dirigeix cap al sud-oest per la carena del serrat del Rinconco fins al pic
Redó (2.051 m), on torça cap al sud pel cap de Conques (2.001 m) i després continua baixant per la divisòria
d'aigües del serrat de la Canal de les Tallades fins a buscar el barranc d'Esperan. Continua aigües avall per
aquest barranc fins a trobar la confluència amb el barranc del Món, es dirigeix cap al sud pujant cap al pla del
Món per l'antic límit del terme de Malpàs, que continua resseguint fins al riuet del Convent (riu Viu de Llevata).
A partir d'aquest punt, remunta les aigües d'aquest riu fins més amunt de la confluència amb el barranc de
Massivert (riu del Port d'Erta), on, també seguint sobre l'antic límit del terme de Malpàs, puja cap al tossal del
Solà (1.409 m) i el coll de Massivert (1.331 m) fins a trobar el límit municipal del Pont de Suert entre els
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tossals de Pago i Tous. A continuació, segueix pel límit municipal cap al sud-est, i travessa el barranc de
Salenques i el de Monevui fins a trobar-se amb la font de Mates, on gira en direcció sud seguint la pista i
passant per sobre el coll d'Art, fins al barranc de Baixirí, on davalla per la línia de màxim pendent. Pren la
direcció sud-sud-oest fins a travessar un collet des d'on pren la direcció sud-sud-est a l'alçada de la capçalera
del barranquet de Fenet, en què torna a prendre la direcció sud-sud-oest passant pels Fenars, des d'on
aproximadament a la cota 1.260 m voreja el serrat de Broculús seguint el límit de la forest d'UP núm. 247
(inclosa en la seva totalitat dins els límits de la ZCC) fins a la carretera de la Pobla de Segur al Pont de Suert,
la qual segueix en direcció est-oest fins a l'alçada del barranc de Todó. Baixa pel barranc i, a l'alçada del Mas
del Gras, baixa seguint una petita pista fins a trobar el límit de la forest d'UP núm. 250 (Comunals i Prat).
Continua baixant en direcció Abella d'Adons fins al coll de Sant Roc d'Adons, des d'on canvia de direcció cap a
l'est fins a trobar les Obacs. En aquest punt, el límit gira bruscament i pren la direcció sud per anar a buscar
en línia recta les Planelletes de Castellveire, tot passant pel serrat de Fontinova i la Socarrada. Des de les
Planelletes de Castellveire, el límit segueix en línia recta fins al pic de Castellveire (1.728 m), a la vegada límit
de terme municipal entre el Pont de Suert i Tremp.

 

Sud: des del pic de Castellveire (1.728 m), el límit pren la direcció oest tot resseguint el límit de terme entre
els municipis del Pont de Suert i Tremp fins a trobar el pantà d'Escales, on coincideix amb el límit provincial
d'Osca.

 

Oest: des d'aquest punt, on coincideixen els termes municipals de Tremp i el Pont de Suert amb el límit
provincial amb Osca, el límit de la ZCC segueix el límit provincial cap al nord fins a trobar l'inici de la descripció
d'aquests límits (confluència de la Noguera de Tor amb la Noguera Ribagorçana).

 

Superfície total de la zona de caça controlada distribuïda per municipis:

El Pont de Suert: 6.100 ha

Tremp: 839 ha

Total: 6.939 ha

 

 

Annex 2

Delimitació de l'àrea de caça controlada de Camporan

 

Sud: des del pic de la Capcera (1.695 m), punt on coincideixen els temes municipals del Pont de Suert,
Senterada i Conca de Dalt, el límit pren la direcció sud-oest seguint el límit entre els termes municipals del
Pont de Suert i Conca de Dalt fins a trobar el punt més septentrional de la serra de l'Estall (1.695 m), punt de
confluència dels termes municipals del Pont de Suert, Conca de Dalt i Tremp. Des d'aquest punt, el límit
segueix en direcció nord-oest resseguint el límit de terme municipal entre el Pont de Suert i Tremp fins al punt
de la Creu de Ferri (1.600 m).

Oest: des d'aquest punt, el límit va a buscar el barranc del Clot de la Creu de Ferri i continua aigües avall per
aquest barranc fins a trobar la pista forestal que va del nucli d'Adons al nucli de Cérvoles.

Nord: a continuació, el límit gira bruscament a l'est fins a trobar el barranc del Bosc o de Comallonga; el límit
ressegueix aquest barranc, aigües avall, fins a l'alçada del nucli de Pinyana. En aquest punt, el límit continua
pel barranc aigües avall fins a trobar el límit de terme municipal entre el Pont de Suert i Senterada.

Est: en aquest punt de confluència, el límit de la ZCC pren la direcció sud tot resseguint el límit municipal entre
el Pont de Suert i Senterada fins a trobar de nou el pic de la Capcera (1.695 m).
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Superfície total de la zona de caça controlada distribuïda per municipis:

El Pont de Suert: 785 ha

Total: 785 ha

(17.066.037)
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