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EMD D’ISIL I ALÒS

Modificació ordenança accés motoritzat al medi natural

EDICTE

Havent estat sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant anunci publicat en el BOP número 111 de data
10  de  juny  l’acord  pel  qual  s’aprovà  inicialment  la  modificació  de  l’ordenança  reguladora  de  l’accés
motoritzat  al  medi  natural  en  el  territori  de  l’Entitat  Municipal  Descentralitzada  d’Isil  i  Alós.  i  havent
esdevingut  definitiu  l’acord  esmentat  es  publica íntegrament  el  text  de les  modificacions  acordades  en
compliment del que estableix l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’art 196.2 del ROF, entrant en vigor als quinze dies
de la seva publicació d’acord amb el que preveu l’art 70 de la LBRL.

Article 2. Àmbit territorial d’aplicació
2.6. Preus per a l’accés i/o aparcament de vehicles,

Les zones d’aparcament del Fornet i Marimaya seran gratuïtes, i per la resta: Perosa, punts de Coma de
Perosa i bordes d’isil, així com l’accés motoritzat entre el Refugi del Fornet i Marimanya s’establiran les
tarifes fixades per l’ ordre TES/79/2018 de preus públics, per a la prestació de serveis en espais naturals de
protecció especial en el cas del Parc Natural de l’Alt Pirineu:

- 5 €/dia, per a turismes

- 10€/dia per a vehicles de transport de passatgers amb capacitat màxima de 17 persones

- 25€/dia per a vehicles de transport de passatgers amb capacitat superior a 17 persones

Aquestes tarifes s’aplicaran en el període de màxima afluència de vehicles i es decidirà de mutu acord entre
l’EMD d’Isil i Alós i el Parc Natural de l’Alt Pirineu el període d’aplicació cada any en funció de la freqüència
de visitants, que en general serà del 23 de juny al 11 de setembre.

El Parc Natural de l’Alt Pirineu, mitjançant conveni amb l’EMD, assumirà el control i cobrament del pas de
vehicles,  i  la  reinversió  dels  ingressos  generats  en  el  manteniment  dels  equipaments,  accessos  i
ecosistemes de les forests de l’EMD d’Isil i Alós.

Aquestes tarifes no s’aplicaran a les excepcions indicades en l’article 8è de la ordenança.

Article 5. Normes generals de circulació motoritzada o de tracció animal per vials
5.4 En compliment de les mesures de restricció d’activitats i de pas de vehicles sorollosos adoptades pel
Parc Natural  per  a  la  declaració  de zona d’especial  protecció  i  de la  qualitat  acústica  (ZEPQA) per  a
determinats municipis, entre ells Alt Aneu, es prohibeix la circulació entre el refugi del Fornet i Marimanya de
motos, quads, ATV buggies a excepció dels que funcionin amb motor elèctric, o els que s’utilitzen amb
finalitats agrícoles i ramaderes.

També resta  prohibida  la  circulació  de  vehicles  de  transport  de  materials  qualificats  com a  perillosos,
molestos o insalubres i la maquinària destinada a prospeccions i instal·lacions mineres.
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Article 8. Excepcions a les limitacions i prohibicions
8.1.  Tret  que la normativa pròpia d’un espai natural  protegit  les inclogui  expressament, les limitacions i
prohibicions a que es refereixen els articles anteriors no són aplicables a:

- Els propietaris, de finques rústiques i/o urbanes dels nuclis d’Isil i Alós i els seus conjugues o parelles de
fet o descendents de primer grau. El titulars de contractes de lloguer d’habitatge amb una durada mínima
d’un any

-  Els titulars de vehicles que figurin al padró de l’Impost de Vehicles de tracció mecànica de l’Ajuntament
d’Alt Aneu

- Les persones empadronades dins l’àmbit territorial de l’EMD.

- Els titulars de llicències de taxi del municipi d’Alt Aneu.

- La circulació amb vehicles elèctrics.

-  Els  serveis  públics  de la  Generalitat  de  Catalunya  (Parc,  Reserva  Nacional  de caça,  Agents  Rurals,
Mossos, Bombers ...).

Les  autoritzacions  que  s’emetin,  excepte  la  darrera  tindran  una  validesa  de  5  anys,  sempre  que  es
mantinguin les condicions per a les quals s’han atorgat.

L’autorització per serveis públics s’entendrà atorgada per la duració del servei que es tracti.

8.2 Es podran concedir permisos especials prèvia sol·licitud que haurà de ser aprovada per la Junta veïnal
en els següents casos:

- Els guies acreditats pel Parc Natural de l’Alt Pirineu

- La Circulació motoritzada relacionada amb:
a) el desenvolupament de les activitats i usos de caràcter agrícola, forestal. Cinegètic, piscícola o ramader.
b) el manteniment dels equipaments i dels avituallaments de refugis de muntanya

- Els titulars d’activitats econòmiques ubicades dins de l’àmbit protegit (Borda Ignasia)

Tanmateix el titular de l’activitat haurà de comunicar a la EMD i als punts de control de l’accés a pista, amb
la deguda antelació, la relació detallada dels usuaris per dia.

-  Les  persones  que  justifiquin  l’accés  per  dur  a  terme activitats  de  recerca,  de  promoció  del  territori,
conservació  i  sostenibilitat  del  medi  ambient  i  activitats  relacionades  amb  el  Pla  de  desenvolupament
sostenible de la EMD d’Isil i Alós.

- Els propietaris de finques rústiques podran sol·licitar l’autorització d’accés per a les persones que hagin de
realitzar activitats agrícoles, forestals o de manteniment en les finques de la seva propietat, per la durada
mínima imprescindible per a l’execució de dites tasques.

- Persones amb mobilitat reduïda acreditada

8.3 Les autoritzacions s’hauran de col·locar en un lloc visible dins del vehicle durant tot el trajecte, per tal de
facilitar l’activitat de control
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Article 11. Obertura de nous vials en terrenys forestals
11.3 La construcció de camins i pistes forestals a les forests de propietat pública haurà de ser aprovada i
supervisada pels tècnics forestals. L’elaboració del  projecte de traçat  és preceptiva, llevat  que es tracti
d’actuacions  de  millora  i  conservació.  En  tot  cas,  aquest  ha  d’observar  els  requisits  establerts  per  la
normativa del Parc Natural de l’Alt Pirineu i en matèria de seguretat contra els incendis forestals, assegurar
la integració de la via en el seu entorn i el compliment de les mesures correctores establertes.

Article 14. Circulació motoritzada en grup no organitzada
14.2 Es prohibeix la circulació motoritzada en grup, no organitzada, de més de quatre automòbils o similars,
en els terrenys forestals, espais naturals i espais naturals declarats de protecció especial.

Article 17. Soroll
Les emissions de soroll es regeixen pel que estableix el Reial decret legislatiu 339/90, de 2 de març, sobre
tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial; el Reial decret 13/92, de 17 de gener, pel qual s’aprova
el seu Reglament i la Zona d’Especial Protecció de la Qualitat Acústica del Parc Natural de l’Alt Pirineu

Article 26. Procediment Sancionador i Competència
26.3 Són competents per a la imposició de les sancions, els òrgans següents:

c) El Titular del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per a les molt greus.

Isil, 25 de juliol de 2022
El president, Guillem Esteban Isus
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