
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/476/2017, de 6 de març, sobre modificació dels límits de la zona de caça controlada de
Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort.

Mitjançant la Resolució MAH/3347/2010, de 8 d'octubre, la Direcció General del Medi Natural va declarar
terreny sotmès al règim cinegètic de zona de caça controlada part dels termes municipals de Sort, Soriguera i
Rialp i l'entitat municipal descentralitzada de Tornafort (DOGC núm. 5742, de 26.10.2010), per un termini de
nou anys.

Mitjançant la Resolució AAM/2947/2011, de 19 de desembre, sobre modificació dels límits de la zona de caça
controlada de Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort (DOGC núm. 6032, de 27.12.2011), es va modificar la
delimitació oest de la zona de caça controlada.

L'Ajuntament de Rialp ha demanat l'ampliació de la zona de caça controlada per incloure-hi els terrenys
d'aprofitament comú de l'antiga APC L-10650 i la forest d'utilitat pública núm. 171 anomenada La Mata i la
Pleta. A més, l'Ajuntament de Baix Pallars sol·licita incorporar els terrenys d'aprofitament comú de la forest L-
1042, anomenada Muntanya de Peramea, a l'esmentada zona de caça controlada.

L'expedient ha estat sotmès a informació pública per un termini de vint dies als ajuntaments de Sort,
Soriguera, Rialp i Baix Pallars, sense que s'hi hagin presentat al·legacions. Així mateix, s'ha atorgat tràmit
d'audiència als titulars de les societats de caçadors de les àrees de caça veïnes per un període de 15 dies, i
s'ha presentat una al·legació que ha estat valorada per la Direcció General de Forests. A més, s'ha publicat
aquest tràmit d'informació pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per un termini de 20 dies,
sense que s'hi hagin presentat al·legacions.

El 20 d'octubre de 2016, el Consell de Caça de Catalunya ha emès informe favorable sobre l'ampliació de la
zona de caça controlada.

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.

Vist el punt 5 de la Resolució MAH/3347/2010, de 8 d'octubre, que preveu la incorporació o exclusió de
terrenys sempre que es tramitin seguint el procediment administratiu pertinent;

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;

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

 

Resolc:

 

1. Modificar les delimitacions nord i sud de la zona de caça controlada de Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort. La
descripció dels nous límits es publica a l'annex d'aquesta Resolució.

 

2. La zona de caça controlada té una superfície de 22.948 ha, arran de l'actualització cartogràfica dels límits.

 

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant 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.
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Barcelona, 6 de març de 2017

 

Montserrat Barniol i Carcasona

Directora general de Forests

 

 

Annex 1

Noves delimitacions de les zones nord i sud de la zona de caça controlada de Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort.

 

Nord: la descripció del límit comença a la confluència entre els termes municipals de Sort, Espot i Rialp, al coll
de la Portella de Dalt. Continua seguint el límit de terme entre Rialp i Espot, en direcció nord-est, baixa fins al
torrent de Sendes, on el creua un camí (1.890 m), i torna a pujar a la serra dels Estanyets (2.080 m). Després
continua pel límit entre els termes de Rialp i la Guingueta, baixa pel serrat del Tou fins al torrent de Sendes
(1.760 m) i el segueix fins a la part superior de la cascada (1.655 m). D'aquí segueix un camí cap a la canal
ramadera que limita per on la solana de la Qüestió fa un canvi brusc de pendent. Puja per la carena que
delimita el planell de Campmaior, que queda dins la zona de caça controlada, i arriba al límit de terme entre
Rialp i Llavorsí, al Cap de Campmaior a 2.045 m. A continuació, el límit entre els termes passa per la divisòria
d'aigües entre els rius de Baiasca i de Caregue, en direcció sud-est, passa per les pantalles de Piflorit (2.095
m) i continua cap a l'est, sempre per la divisòria d'aigües, fins al tossal de Fontfreda (2.042 m). D'aquí, baixa
pel serrat, i continua pel serrat de Jaume i de Cabanerto en direcció sud-est fins a trobar el riu Noguera
Pallaresa a una cota de 750 m, vora la cruïlla de la pista a Montenartró. Continua pel mateix límit municipal
seguint el riu Noguera Pallaresa aigües amunt fins a la confluència amb el riu Santa Magdalena, continua pel
límit municipal cadastral paral·lel al riu Santa Magdalena, aigües amunt, fins a l'alçada de les bordes de
Vallespir, on continua cap al nord, aigües amunt, pel límit municipal cadastral paral·lel al riu Santa Magdalena,
fins a aproximadament la cota 1.027 m. Des d'aquest punt, el límit de la zona de caça controlada gira
bruscament cap al sud, coincidint amb el límit municipal cadastral, i el ressegueix fins a la lloma del Forn. El
límit a partir d'aquí és entre els termes de Soriguera i Llavorsí. Segueix aquesta pista en direcció est fins a la
collada del Raset (2.030 m), on el límit de Soriguera fa una forma de punxa estreta cap al nord, i segueix un
serrat fins a la carretera de Montenartró a Sant Joan de l'Erm (1.680 m).

 

Sud: des del Bony del Fener Gran segueix el límit municipal entre Soriguera i Baix Pallars, que discorre per la
carena o divisòria d'aigües passant per les pantalles de Tornafort (1.870 m), serra de Bovet i Sant Mauri
(1.515 m) fins a l'ermita d'Arboló, on arriba al riu (600 m). Aquí, el límit ressegueix el riu Noguera Pallaresa
cap al sud fins a la pista del Compte a Balestui. Segueix la pista passant per la Vinya del Salat i Balestui, i la
feixa fins al riu Llau de la Sea, ressegueix el riu aigües amunt, cap al nord-est, fins a trobar la coma de Tor,
passa per la collada de Banyades, fins al límit municipal de Soriguera, i sempre seguint el límit municipal de
Soriguera continua per la collada dels Maquis (1.460 m) i la collada del Salzet (1.470 m), per on passa una
pista.

 

 

Annex 2

Nova superfície de la zona de caça controlada de Sort, Soriguera, Rialp i Tornafort distribuïda per municipis.

 

Sort: 6.911 ha

Soriguera: 8.092,6 ha

Rialp: 6.456 ha

Tornafort: 858,4 ha
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Baix Pallars: 630 ha

Total: 22.948 ha

 

(17.072.043)
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