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TÍTOL I : INVENTARI 

 

1. ESTAT LEGAL 

En aquest  apartat es realitza un anàlisis dels aspectes legals, ja que són molt 
importants no solament com a instrument per a la consolidació de la propietat forestal, 
sinó també per estudiar els possibles condicionants de la determinació dels usos, i per a 
dur a terme una correcta gestió de la forest, respectant els límits i els enclavats. 

1.1  Posició administrativa 

La forest CUP 134 “Selva i Serqueda” d’Estaon, queda inclosa dins del municipi de 
Vall de Cardós i és propietat del comú de veïns del poble d’Estaon. És des de 
l’ajuntament de Vall de Cardós (www.valldecardos.org), des d’on es realitzen tots els 
tràmits administratius referits a aquesta propietat. 

El terme municipal de Vall de Cardós es troba dins la comarca del Pallars Sobirà, 
província de Lleida.  

Actualment la major part de la forest de “Selva i Serqueda”, queda inclosa dins 
delParc Natural de l'Alt Pirineu. Està inclosa a la Reserva Nacional de Caça d’Alt 
Pallars-Vall d’Aran (veure mapa 1.3.). 

1.2 Pertinença. 

En total, la propietat es regeix per quatre tipologies diferents de registre: 

- Registre de la propietat 

- Catàleg d’utilitat pública 

- Cadastre 

- Inventari de Béns Municipals 

S’han consultat aquests quatre registres i en cadascun d’ells les dades registrals 
canvien: 

- Registre de la propietat 

La forest “Selva i Serqueda”, està registrada al Registre de la Propietat de Sort, com 
a comunal, propietat dels veïns de d’Estaon i gestionada per l’Ajuntament de Vall de 
Cardós.  

Està inscrita al tom 535, llibre 13, foli 51, finca 841.  El nom de la forest que apareix a 
aquest registre (identificació registral) és: “Selva i Serqueda”. Es tracta d’una forest que 
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està inclosa al Catàleg d’Utilitat Públic, amb el número 134. Com a titular apareix: 
Comú de veïns del poble d’Estaon.  

 

- Cadastre de rústica 

Al Cadastre de rústica actualitzat al 2002, la forest apareix partida en 15 parcel·les 
cadastrals. La identificació fiscal de la forest, és la de l’Ajuntament de Vall de Cardós 
(AYTO),amb una referència cadastral per cadascuna de les parcel·les. Les principals 
parcel·les que conformen la forest pertanyen al polígon 4: 416, 418, 424, 428, 433 i 
9010(s’adjunta  la fitxa cadastral de les parcel·les a l’annex 1). Hi ha altres parcel·les 
dels polígons 3,4 i 5, però els seus tamanys són inferiors a una ha (veure annex1).  

- Inventari de Béns Municipals 

A l’Inventari de Béns Municipals antic, la forest apareix a l’epígraf 1 element núm. 1 
com a “Selva i Cerqueda”, la pertinença és del “Comú de veïns del poble d’Estaon” i 
se li assigna una qualificació jurídica de “Be patrimonial comunal”. A l’annex 1 
s’adjunten les fotocòpies de l’inventari de Béns Municipals antic. 

El cens poblacional del poble de d’Estaon és actualment d’una població de dret 20 
persones, i una població de fet de 7 persones, que són les que hi viuen gairebé tot 
l’any. 

Foto I.1.1. Vista del poble d’Estaon, situat al sector sud de la forest.  
 

1.3 Límits. 

Primerament s’indicaran els límits del terme municipal de Vall de Cardós per a situar 
el marc general del projecte. Aquest municipi limita amb els termes municipals de: 

- Al nord; amb Lladorre. 

- A l’est; amb Alins i Esterri de Cardós. 

- A l’oest: amb la Guingueta d’Àneu. 
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- Al sud: amb Llavorsí i Tírvia. 

Posteriorment, s’indiquen els termes municipals en els quals llinda la forest en 
qüestió. Generalment, aquests límits sovint han estat motius de disputa o de 
problemes, existint conflictes encara no resolts fins al moment. Tot i així un cop 
s’han analitzat les fonts d’informació, que han estat vàries (cadastre, registre, veïns, 
enginyer comarcal...), s’han confrontat les diferents versions i en conseqüència han 
aparegut diferents cabudes . Així doncs, és importantíssim per la realització 
d’aquest estudi i per la gestió de la forest, aclarir aquestes versions i resoldre els 
possibles conflictes de forma que s’acorden els límits correctes i definitius. 

Per tal efecte, es van realitzar quatre reunions amb diferents tipus de fonts, on es 
van tractar tots els temes relatius a la forest, sobretot els límits de la forest. Aquestes 
reunions es van realitzar els dies 21/01/09, 15/02/09 i 11/08/09 (s’adjunten actes de 
les reunions en l’annex 3). Les reunions van ser amb les següents fonts:, Alcalde i 
secretària de l’Ajuntament de Vall de Cardós, veïns de d’Estaon, Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, i enginyer forestal comarcal, respectivament. 

 
Foto I.1.2. Cartell anunciant la reunió amb els veïns de Lladrós per a demanar assistència i col·laboració. 

 

Durant aquestes reunions,l’equip de treball va poder contrastar les diferents 
versions dels límits. Així mateix, es va repassar la història dasocràtica recent del bosc 
i es va indicar els noms de tots els indrets del bosc, molts d’ells no apareixen a la 
cartografia existent. Es va repassar els camins existents i els que han desaparegut.  

 La definició dels límits geogràfics és la següent: 

- Nord: Des del “Cap de la Rocagran” el límit baixa en línia recta amb la borda 
de dalt d’Entrerriues fins a trobar el “Barranc de la Selva”. Aquest límit és hi ha 
estat fruit de conflictes, i per tant serà més àmpliament comentant en l’apartat 
Conlictes. Segueix baixant pel barranc fins que aquest entre en finques 
particulars. Aquí el límit s’enfila un poc per la vessant, per on segueix fins a 
arribar al marge esquerra del  “Riu de Peracalç”, sense arribar a creuar-lo, uns 
130 metres aigües avall de l’aiguabarreig amb “Barranc de Campirme”.  

 

-  i seguint, aigües avall, uns metres per sobre del seu llit.  particulars  Des 
d’aquesta fita, segueix la carena fins al “Planell del Bago”. 
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- Est: el límit est de la forest s’inicia resseguint el “Riu de Peracalç”, a pocs metres 
del llit. En tres punts s’enfila uns metres a la vessant per salvar propietats privades 
contigües al riu. Després de la borda de Gori, el límit segueix per sobre de la 
pista forestal anomenada “Camí de Perafita” fins arribar a la “Borda de 
Calatxo”, on es torna a enfilar per salvar les propietats privades. Després d’una 
breu entrada cap pel riu de “Riu de Cardedo” recupera la pista i la resseguix fins 
poc abans d’arribar a la carretera, punt en que s’ensfila per la vessant i arriba al 
Poble d’Estaon.   

- Sud: Des del poble d’Estaon va resseguint la part baixa del “Solà del Caubo”, 
fins arribar al punt on es tanca el “Barranc de la Mata”, punt on canvia 
d’orientació i passa a resseguir la part baixa de les Obagues, passant per sobre 
de les propietats privades. Quan arriba al canvi de vessant s’enfila per la 
carena. 

- Est: segueix carenejant fins arribar al “Pui de la Misa”. A partir d’aquets put 
apereixen fites de “deslinde” de forests, les qual van marcant el límit (veure 
mapa 1.2 Parcel·les cadastrals i límits). D’aquí segueix per la “Serra Plana”, fins 
arribar a lo Caubo.  

 

A continuació es mostren unes imatges dels límits del bosc: 
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Foto I.1.3. Límit de la forest de “Selva i Serqueda” Límit de la forest de Selva i Serqueda                          Indicadors de límits 

Vista del bosc sobre 
el límit E de la forest, 
a l’alçada de al 
Borda de Camportó.  

 

 

 

 

 

A dalt, avetosa del Planell 
d’Aulitxe, límit SO. A sota, vista del 
Turó de la Foradada, límit S 

De detra a Ezquerra. Planeéis d’Anyís, límit O de la forets.  Motlló de deslinde de forest 
UP, sota el Pui de Missa.  A sota, vista del “Castells del Caubo”  amb vista de fons del 
“Cap de l‘Aubaga” i la “Roca Farta”.  
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Foto I.1.4. Límit N, NE i NO de la forest de “Selva i Serqueda” 

A l’esquerra una vista de la Mata de 
Nibrós, que arriba fins al límit NE de la 
forestv. A la dreta un motlló de deslinde 
de forest d’UP situata a Serra d’Anyís. 

 

Vista general de del sector NE de la 
forets, des del Camí al Coll de Jou.  

Vista del límit E de la forest, seguint el riu 
de Peracalç aigües avall, en el sector 
de l’Aubaga Colgosso, una roureda de 
Querus petraea  
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Els límits definitius es poden veure al mapa 1.2.  

Per altra banda els límits administratius  són: 

• Pel nord limita amb la forest CUP 195 “Campirme” (asterisc roig), dintre del 
terme municipal de la Vall de Cardós.  

• Per l’oest, limita amb el terme municipal de La Guingueta d’Àneu amb la 
foret CUP 200 “Roca gran”(asterisc rosa) , la CUP  201 “Obaga Madero Solà 
d’Escrita” (asterisc verd), la CUP 151 “Montgetó Canals i Costalada” (asterisc 
groc), i CUP 150 “Cosasany” (asterisc blau).  

• Pel sud, limita amb una forests del mateix terme municipal (Vall de Cardós) 
que són del comú de veïns d’Ainet d’Anàs”, CUP 133 “Selva i Serra” (asterisc 
negre).  

• Per l’est, limita amb la forest del seu propi municipi (Vall de Cardós) que és 
del comú de veïns d’Estaon CUP 132 i que s’anomena “Obaga de Peracals” 
(asterisc lila).  

 

Categoria (Forests)

Altres administracions públiqu

Entitats locals

Generalitat de Catalunya

Privats amb consorci/conveni

 
Figura I.1.1. Forests que limiten amb la forest de Lladrós. En blanc les propietats privades o forest no 

catalogades com és el cas. S’ha marcat amb una malla roja la situació de la forest de Lladrós. Font: CUPCAT 
 

En relació als límits hi ha alguna consideració, que es farà en l’apartat de conflictes.  

En aquest projecte s’han marcat cartogràficament els límits més consensuats (mapa 
1.2) i després de plantejar els conflictes i resoldre’ls (punt 1.6), juntament amb 
l’enginyer forestal comarcal, l’ajuntament de Vall de Cardós i els veïns de Lladrós.  

1.4 Enclavats 

 Segons les fonts documentals del cadastre actualitzat a l’any 2002, hi ha 160 
enclavats repartits per la forest. La titularitat dels quals varia entre particulars i l’estat 
com a nom de Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). La titularitat es pot 
consultar al cadastre digital a partir del la parcel·la i la subparcel·la, les quals es 
mostren en la taula contigua.  

* 

* 

* 
* * 

* 

* 
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A continuació es mostra un mapa de la forest amb la distribució de les propietats 

privades, dels cantons i dels rodals (també es presenta en format gran al mapa 1.2): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.2.Situació de les parcel·les privades de la forest (en taronja), en violeta la propietat comunal, els 
límits grossos negres són el límit de la forest i dels cantons i el prim els límits dels rodals. Font: Pròpia.  
 

El llistat dels enclavats i dels seus propietaris segons el cadastre, és el següent 
(s’afegeix la informació cadastral que es pot fer servir per localitzar la propietat als 
mapes del cadastre, que té l’ajuntament de Vall de Cardós o públicament a la web 
del ministeri d’economia: http://ovc.catastro.meh.es): 
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PARCELA SUBPARCE COD_CADA POLÍGON SUPER (ha) PARCELA SUBPARCE COD_CADA POLÍGON SUPER (ha) 
00174 b 2522700400174   b 004 0,132 00210 0 2522700400210   0 004 0,277 
00181 0 2522700400181   0 004 0,167 00214 0 2522700400214   0 004 0,246 
00182 a 2522700400182   a 004 0,067 00211 0 2522700400211   0 004 0,333 
00182 b 2522700400182   b 004 0,055 09003 0 2522700409003   0 004 0,063 
09003 0 2522700409003   0 004 0,391 00212 0 2522700400212   0 004 0,470 
00185 b 2522700400185   b 004 0,134 00213 0 2522700400213   0 004 0,125 
00188 b 2522700400188   b 004 0,117 00215 0 2522700400215   0 004 0,044 
00186 a 2522700400186   a 004 0,561 00216 a 2522700400216   a 004 0,407 
00186 b 2522700400186   b 004 0,201 00217 a 2522700400217   a 004 0,222 
00187 b 2522700400187   b 004 0,884 00216 b 2522700400216   b 004 0,074 
00187 c 2522700400187   c 004 0,127 00217 b 2522700400217   b 004 0,113 
00188 a 2522700400188   a 004 0,551 00218 0 2522700400218   0 004 0,317 
00188 c 2522700400188   c 004 0,050 00219 0 2522700400219   0 004 0,301 
09011 0 2522700409011   0 004 0,052 00170 c 2522700400170   c 004 0,464 
09009 0 2522700409009   0 004 0,026 09011 0 2522700409011   0 004 0,085 
00418 0 2522700400418   0 004 0,000 00173 a 2522700400173   a 004 0,510 
00418 0 2522700400418   0 004 0,001 00173 b 2522700400173   b 004 0,432 
00418 0 2522700400418   0 004 0,000 00174 a 2522700400174   a 004 0,083 
00418 0 2522700400418   0 004 0,000 00173 c 2522700400173   c 004 0,182 
00418 0 2522700400418   0 004 0,000 00175 0 2522700400175   0 004 0,211 
00190 0 2522700400190   0 004 0,379 00177 0 2522700400177   0 004 0,175 
00191 0 2522700400191   0 004 0,184 00176 0 2522700400176   0 004 0,187 
00185 a 2522700400185   a 004 1,587 00179 0 2522700400179   0 004 0,793 
00192 0 2522700400192   0 004 0,413 00180 a 2522700400180   a 004 0,618 
00196 b 2522700400196   b 004 0,204 00180 b 2522700400180   b 004 0,277 
00193 c 2522700400193   c 004 0,194 00184 0 2522700400184   0 004 0,087 
00193 b 2522700400193   b 004 1,198 00418 0 2522700400418   0 004 0,000 
00196 c 2522700400196   c 004 0,108 00418 0 2522700400418   0 004 0,000 
00197 0 2522700400197   0 004 0,248 00418 0 2522700400418   0 004 0,000 
00194 a 2522700400194   a 004 0,555 00418 0 2522700400418   0 004 0,000 
00194 b 2522700400194   b 004 0,092 00418 0 2522700400418   0 004 0,004 
00195 0 2522700400195   0 004 0,208 00418 0 2522700400418   0 004 0,000 
00418 0 2522700400418   0 004 0,000 00418 0 2522700400418   0 004 0,001 
00196 a 2522700400196   a 004 0,006 00418 0 2522700400418   0 004 0,001 
00204 0 2522700400204   0 004 0,438 00198 0 2522700400198   0 004 0,475 
00418 0 2522700400418   0 004 0,000 00199 0 2522700400199   0 004 1,067 
00418 0 2522700400418   0 004 0,000 00200 0 2522700400200   0 004 0,487 
00418 0 2522700400418   0 004 0,000 00203 b 2522700400203   b 004 0,666 
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00209 0 2522700400209   0 004 0,505 00201 a 2522700400201   a 004 0,289 
09003 0 2522700409003   0 004 0,045 00201 b 2522700400201   b 004 0,425 
00208 0 2522700400208   0 004 0,314 00433 a 2522700400433   a 004 0,0001102 
00167 0 2522700400167   0 004 0,218 00433 a 2522700400433   a 004 0,0000143 
00168 0 2522700400168   0 004 0,288 00433 a 2522700400433   a 004 0,0012095 
00170 a 2522700400170   a 004 0,304 00433 a 2522700400433   a 004 0,0017301 
00171 a 2522700400171   a 004 0,116 00433 d 2522700400433   d 004 0,000814 
00171 b 2522700400171   b 004 0,163 00433 d 2522700400433   d 004 0,0010704 
00170 b 2522700400170   b 004 0,511 00237 b 2522700400237   b 004 0,1608223 
00172 b 2522700400172   b 004 0,187 00433 d 2522700400433   d 004 0,0014801 
00172 a 2522700400172   a 004 0,318 00433 d 2522700400433   d 004 0,0000165 
00193 a 2522700400193   a 004 0,014 09009 0 2522700409009   0 004 0,0287825 
00187 a 2522700400187   a 004 0,009 09011 0 2522700409011   0 004 0,0368413 
00203 a 2522700400203   a 004 0,005 00183 0 2522700400183   0 004 0,3210443 
00242 0 2522700400242   0 004 0,128 00418 0 2522700400418   0 004 0,0004114 
00243 0 2522700400243   0 004 0,190 00418 0 2522700400418   0 004 0,0002884 
00244 0 2522700400244   0 004 0,254 00169 0 2522700400169   0 004 0,020341 
00246 0 2522700400246   0 004 0,422 00416 b 2522700400416   b 004 0,0006205 
00247 0 2522700400247   0 004 0,006 00416 b 2522700400416   b 004 0,0000208 
09006 0 2522700409006   0 004 0,071 00057 0 2522700400057   0 004 0,2384807 
00249 0 2522700400249   0 004 0,575 00058 0 2522700400058   0 004 0,2748935 
00433 a 2522700400433   a 004 0,000 09011 0 2522700409011   0 004 0,0396821 
00433 a 2522700400433   a 004 0,001 00049 0 2522700400049   0 004 0,9632777 
00433 a 2522700400433   a 004 0,000 00416 d 2522700400416   d 004 0,0026778 
00433 a 2522700400433   a 004 0,000 00416 d 2522700400416   d 004 0,0000005 
00433 a 2522700400433   a 004 0,001 00416 d 2522700400416   d 004 0,0004033 
00433 d 2522700400433   d 004 0,000 00416 d 2522700400416   d 004 0,0000046 
00433 d 2522700400433   d 004 0,000 00416 d 2522700400416   d 004 0,0001796 
00433 d 2522700400433   d 004 0,001 00416 d 2522700400416   d 004 0,0009259 
00235 a 2522700400235   a 004 1,269 00416 d 2522700400416   d 004 0,0002557 
00433 a 2522700400433   a 004 0,000 00416 d 2522700400416   d 004 0,0000123 
00433 a 2522700400433   a 004 0,000 00416 d 2522700400416   d 004 0,0005567 
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00433 a 2522700400433   a 004 0,001 00416 d 2522700400416   d 004 0,0003602 
00237 a 2522700400237   a 004 0,367 00416 d 2522700400416   d 004 0,0004601 
00235 b 2522700400235   b 004 0,214 00416 d 2522700400416   d 004 0,001185 
00236 0 2522700400236   0 004 0,539 00048 0 2522700400048   0 004 0,1227156 
00433 d 2522700400433   d 004 0,001 00416 d 2522700400416   d 004 0,0000191 
00433 d 2522700400433   d 004 0,006 00416 d 2522700400416   d 004 0,0000049 
00433 d 2522700400433   d 004 0,000 00416 d 2522700400416   d 004 0,0003956 
00433 a 2522700400433   a 004 0,000 00416 d 2522700400416   d 004 0,000021 
00433 a 2522700400433   a 004 0,001 00416 d 2522700400416   d 004 0,0000196 
00433 a 2522700400433   a 004 0,001 00416 d 2522700400416   d 004 0,0007294 

 
Taula I .1.1.Dades dels enclavats privats per propietari, existents a la forest de Lladrós. Font: Cadastre 
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1.4.1- Conflictes cadastrals 
La recerca feta fins aquest punt de l’estudi, el seu plantejament i la seu 

confrontació, han generat alguns conflictes, que s’han resolt, per poder continuar amb 
l’estudi, de la forma que a continuació es descriu. Algunes d’aquestes situacions s’hi 
poden entendre millor observant els fotomuntatges de les pàgines anteriors (foto I.1.3 i 
foto I.1.4 ). S’analitzaran els conflictes un a un: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura .I.1.3.Situació dels conflictes que s’han trobat.. Font: Pròpia a partir de cadastre 

 

 

• Conflicte 1. El límit nord de la forest CUP 134 amb la forest CUP 195 “Campirme”, és 
tracta d’un conflicte històric. Existeix un mape a mà alçada de la forest de 
“Campirme” de l’any 1894 (annex 1.-Documentació Administrativa). Però per a 
exposar aquest conflicte es tindrà en compte els treballs fets des de l’any 2003, ja 
que es considera que aquests recullen tota la informació anterior.  

L’any 2003 es va realitzar, per part de la Delegació Territorial de Medi Ambient de 
Lleida, les operacions de delimitació de la forest CUP 195, propietat de Burgo, Escalarre 
i Lladorre, i situada dintre del terme municipal de Vall de Cardós. D’aquest treball en 
destaquem el problema que la cartografia, al no estar georeferenciada, dificulta la 
precisió dels límits.  

Al maig del 2004 es va fer una reunió a l’Ajutament de Vall de Cardós, per tractar 
els límits de les forests CUP 197, CUP 198 i CUP 193, que envolten Campirme. En aquest 
els veïns més vells del nuclis de Bonestarre, Estaon i Anás marquen els límits d’aquestes 
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forests, però en cap moment es deixen constància del límit sud, que és el que entra en 
conflicte amb “Selva i Serqueda”.  

D’altra banda el cadastre del municipi de Vall de Cardós actualitzat al 2002, 
presenta la parcel·la 433-b la qual en realitat hauria d’estar dividida, ja que el límit de 
la forest proposat des dels Serveis Territorials de Lleida (any 2003) la travessa per la 
meitat des del cap de la “Roca Gran” (on existeix un motlló o fita de límit de la forest) 
fins a trobar el barranc de “La Selva”. Aquesta línia segueix una orientació 38-40º N, i 
en el seu traçat creua diverses vegades una antiga pista de treta de fusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.4: Conflicte de límits en funció de les fons consultades: Cupcat (blau fluix), cadastre de rútstica 
(rosa) i Estudi de la Delegació Territorial de Medi Ambient a Lleida (vermell). Sector de conflicte, cercle groc. 

 Es proposa aquest com el límit més real, ja que a la vegada el seu traçat s’apropa 
a l’antic camí que portava fins a les bordes d’Enterrius.  Així mateix, aquest ha estat el 
que ha proposat l’enginyer comarcal, fet que aporta un pes considerable a aquesta 
proposta. Cal fer notar que no s’ha trobat cap senyal o fita que el marqui, a excepció 
d’una marca groga en un pi vell, les coordenades de al qual coincideixen exactament 
amb el límit proposa.  
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Figura I.1.5: Proposta de traçat del límit nord de la forest CUP 134, en vermell, des del “Cap de la Roca” fins al 
“Barranc de la Selva”.   

Tota la informació complementària sobre aquest conflicte es troba a l’annex 1.-
Documentació Administrativa, complementada amb cartografia prèvia, i el mapa 1.2. 
Parcel·les cadastrals i límits, en el que consten també els motllons existents.   

 

 

• Conflicte 2. Des de la Collada de Burgo, passant per la “Serra de Cerdanyís”,  fins a 
arribar al Caubo, el límit mostra diferent representació en funció de la font 
consultada. El cadastre considera el límit molt per sota dels planells, gairebé al 
marge amb el sector de balegars, amb forta pendent, que existeix per sota. En 
canvi els motllons presentes al sector, marquen el límit per la zona més elevada de 
la vessant, recorrent els planells superior i creuant a intervals la pista forestal que 
arriba fins al Caubo. Així mateix esta registrat en el Cupcat.  

En el present treball s’ha pres l’opció d’incloure més superfície que la estrictament 
contemplada pel cadastre. Així doncs, el la parcel·la 836 del polígon 2 del cadastre de 
rústica ha estat objecte d’estudi.  
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Figura I.1.6: Límit oest de la forest CUP 134 a la Serra de Serdanyís. Límit del Cupcat i dels motllons, en blau 

suau, i límit el cadastre de rústica (en blau fort). 

 

1.5 Cabudes. 

Per a la realització del projecte d’ordenació forestal de la forest CUP 134 “Selva i 
Serqueda”, es va demanar un ajut a la Generalitat de Catalunya, del pla de 
desenvolupament rural (PDR), amb part del finançament europeu i part català. Per tal 
efecte, es van demanar les superfícies en base a la cartografia del cadastre digital 
actualitzat, de forma que es va demanar l’ajut per una superfície de 713,37 has, la 
mateixa quantitat per la qual es va atorgar l’ajut. 

Posteriorment s’han trobat diferències entre les fonts existents que determinen o han 
determinat anteriorment aquesta superfície. Per posar en comú totes les superfícies i 
solucionar les diferències, es van acudir a totes les fonts existents i es van concretar 
acords amb l’ajuntament i l’enginyer forestal comarcal, per definir la cabuda 
definitiva. El conjunt de les fonts consultades durant el procés, han sigut: 

1- Informació cadastral, actualitzada a l’any 2002 (superfícies, perímetres...). 

2- La cartografia digital del nou cadastre a escala 1: 5.000, actualitzat a l’any 2003. 

3- La cartografia de la Generalitat de Catalunya, relacionada amb les forests del 
catàleg d’utilitat pública (CUPCAT), a una escala 1:250.000. 

4- El cadastre antic, anterior al digital. 

5- El coneixement de la gent del poble de  Lladrós. 

6- Els treballs de camp i el coneixement del territori. 

Les diferents escales de les diferents fonts, han motivat, que durant els treballs 
d’ordenació, s’hagin digitalitzat més correctament els límits, ajustant carenes i 
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barrancs, així com els límits privats, que generalment, en la cartografia inicial, no 
encertaven en l’ajust.  

 
Foto I.1.5. El treball de camp dels tècnics ha servit per repassar els límits i actualitzar-los correctament. 

Finalment, s’han fet servir totes les fonts, i  s’han marcat sobre topografia digital, tots 
els canvis que, junt amb l’ajuntament, s’han acordat. 

Per determinar la cabuda definitiva, es repassaran  les cabudes que determinen 
cadascun dels registres existents, en relació a la forest estudiada.  

• A l’Inventari de Béns Municipal, es fa constar que la superfície de la forests de 
“Selva i Serqueda” és de 1840 ha.  

• La cartografia de la Generalitat de Catalunya, així  utilitzades des del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, detallen una superfície de 774 has (CupCat).  

• Segons el cadastre actualitzat (2002), que es troba disponible a l’Ajuntament de 
Vall de Cardós i a internet, la superfície total de la forest del comú de veïns de 
Lladrós , és de 713,37 ha. 

 
Taula I .1.3 Parcel·les cadastrals comunals de la forest amb la superfície. Font: Cadastre Vall de Cardós 

 

• Tal com s’hi pot comprovar, el sumatori de les parcel·les cadastrals comunals 
(propietat de Lladrós) no coincideix amb el resultat del sumatori de superfícies 
comunals després de la  modificació  d’alguns límits per resoldre els conflictes 
plantejats. Així doncs, la diferència entre aquesta dada i la que s’ha emprat, és la 
diferència que s’extrau de la resolució dels conflictes. 

• Segons les dades que s’han donat en aquest apartat, en base a la resolució de 
conflictes, en base als enclavats i a la digitalització acurada dels límits a una escala 
1:2000, la cabuda total de la forest CUP 134 “Selva i Serqueda” és de 739,9 ha.  

 

Finalment, la cabuda pública definitiva per a la gestió futura de la forest és 739,9 ha.  

Donada l’exactitud d’aquest mètode enfront dels anteriors per la seva modernitat, 
es dona com a vàlida aquesta darrera superfície 
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Per altra banda, la cabuda total de la forest, si sumem la part que correspon a propietats 
privades en forma d’enclavats (29,1 has) i la part comunal que correspon al comú de veïns 
de Lladrós (739,9 has),  és de 769 has.   

 

Públic 
96%

Privat
4%

 
Figura I .1.7.Relació i percentatge enclavats- comunal a la forest CUP 134 

 

Per a consultar informació sobre cabudes arbrades i no arbrades, en l’apartat Quarters 
d’Inventari, es troba detallada.  

1.6 Servituds 

Les servituds que hi ha registrades com a tals són les de pas pels camins de la forest, 
en benefici dels propietaris dels enclavats. Al registre de la propietat, apareix en 
l’apartat de “emprius” (el que equival a servituds): “No consta”  

A l’inventari de bens municipals, no  consta cap empriu. 

Consultats els veïns no es coneix cap empriu o servitud. 

1.7 Ocupacions  

Aquesta forest presenta diferents ocupacions: 

- Ocupació 1. Sistema d’Antenes de Lo Caubo, de radiotelevisió i telefonia.  

- Ocupació 2. Pressa d’aigua potable del poble d’Estaon.  

- Ocupació 3. Pista forestal del Caubo, que entra intermitentment dintre dels ímits 
de la forest al sector dels Plans d’Anyís. 

 

1.8 Usos i costums veïnals. 

D’entre els més importants hi ha la recollida de bolets a la tardor (setembre, 
octubre), o bé també en menor volum a la primavera, l’excursionisme a peu, sobretot 
durant els mesos d’estiu i a la ruta transpirinenca corresponent a la GR-11 que entra a 
la forest per la Collada del Clot de la Calba i passa pels cantons I, II, V i VI fins a arribar l 
poble d’Estaon. També s’hi realitzen passejos en vehicles tot terreny, ja siguin 
motocicletes o cotxes 4x4, ja que la pista del Caubo i la de XXXX que voreja la forest 
fins a l’inici del camí de les Bordes de Nibrós. Aquesta activitat, subjecte a la Llei 9/ 
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1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural; i el Decret 166/ 
1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, no s’ha vist 
controlada de moment.  

Durant l’any 2006 el PNAP va realitzar un pla d’ordenament de l’accés motoritzat 
(es pot consultar a internet www.parcsdecatalunya.net) que divideix les pistes forestals 
que hi ha dins del territori del parc, en diferents nivells d’ús i de restriccions. Aquesta 
metodologia s’utilitzarà més endavant en relació a la gestió de les pistes forestals. Així 
doncs, es pren com el document base per gestionar l’accés a la forest en qüestió. 
D’altre banda, l’activitat és més pròpia de públics no autòctons de la zona, molts d’ells 
francesos i andorrans. 

Als documents que s’han citat anteriorment en aquest capítol, s’ha trobat  
referència a la realització d’aprofitaments de tipus veïnal només de caràcter pastoral, , 
tot i que en el passat s’han realitzat molts tant de llenyes, fusta, bolets, plantes, com de 
ramat. 

També cal contemplar com a activitat pròpia dins les costums de la gent; l’activitat 
de la caça. Aquesta forest, és part de la Reserva Nacional de Caça, i per tant la gestió 
d’aquest aprofitament, depèn de l’administració d’aquesta Reserva.  Des d’ella es fa 
la planificació de l’aprofitament i les actuacions de protecció que calen fer. 

1.9 Figures legals presents a l’àmbit geogràfic del projecte. 
Legislació i situació geogràfica 

Totes les figures legals que a continuació es presenten tenen una relació, be 
directa, perquè la forest queda inclosa dins del seus límit, o be indirecta, per ser figures 
veïnes que poden tenir una influència sobre el projecte d’ordenació, amb la zona 
d’estudi. 

1.9.1 Prevenció d’incendis forestals 

 Àmbit territorial de l'ADF Mig Pallars: Alins, Esterri de 
Cardós, Farrera, Lladorre,  Montenartró, Tírvia i Vall de 
Cardós 
 Forests al Catàleg d’Utilitat Pública: 48 
 Espècies principals: Pi negre, Pi roig, Avet, Bedoll, 

Trèmol, Roure, Alzina, Freixe 

 Base legal: Llei de creació d’ADF’s 

 Més informació: www.gencat.net/mediamb/pn.htm 

Llegenda 

Verd: Comunal 

Taronja: Generalitat de Catalunya 

Violeta: Societat privada de veïns 

Groc: Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

Blanc: Sense catalogar 

Enmarcat amb roig: Zona d’estudi 
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1.9.2 Caça 

 Nom: Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars-

Aran 

 Superfície: 107.761 ha 

 Any de creació: 1966 

 Base legal: Llei 37/66, de 21 de maig de 1966, de 

Caça, i Ordre de 22 de juliol de 1996 

 Espècies d’interès cinegètic: Isard (Rupicapra 

pyrenaica), Cabirol (Capreolus capreolus) i Porc 

fer (Sus scrofa) i caça menor (Llebre, Perdiu roja, 

Perdiu xerra) 

 Municipis inclosos a la RNC: Naut Aran, Vall de 

Boí, Alins, Alt Àneu, Esterri d’Àneu, Esterri de 

Cardós, la Guingueta, Lladorre, Vall de Cardós i 

Valls de Valira 

 Òrgans de gestió: Junta Consultiva, Direcció 

tècnica, Guardes de fauna (14) 

 Més informació: 
www.gencat.net/mediamb/pn/caza/ccaza05.htm 
 
Enmarcat amb roig: Zona d’estudi 

 

1.9.3 Pesca 

• Aigües lliures: les que no tenen altra regulació, 

només cal tenir llicència 

• Aigües lliures de pesca sense mort: Barrancs de 

Noarre i del Port de Tavascan. No estan a la forest 

154 

• Zones de pesca controlada: poden ser normals, 

sense mort de salmònids o intensives 

• Espècies d'interès pesquer: Truita de riu (Salmo 

trutta fario) 

• Base legal: Llei de 20 de febrer de 1942, de Pesca, i 

Ordre de vedes de cada any 

 Més informació: 

www.gencat.net/mediamb/pn/pesca/cpesca04.ht

m 
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1.9.4 Espais d’interès natural 

 Noms:  

- Espai d’Interès Natural de les Capçaleres de la 

Noguera de Vallferrera, Noguera de Cardós i de 

la Vall de Santa Magdalena. 

 Any de creació: 1992 

 Base legal: Llei 12/85, de 13 de juny de 1985, 

d’Espais naturals, i Decret 328/92, de 14 de desembre 

de 1992, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès 

natural. 

 Límits modificats amb el decret de creació del 

PN de l’Alt Pirineu, 194/2003 d’1 d’agost. Incorporats 

al PN de l’Alt Pirineu 

 Més infomació: 

www.gencat.net/mediamb/pn/cpein.htm  

Llegenda 

Verd i Groc: EIN’s Capçaleres Noguera Vallferrea i 

Noguera de Cardós i Vall de Sta Magdalena 

Enmarcat amb roig: Zona d’estudi 

 

1.9.5 Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i zona 
perifèrica 

 Nom: 

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 

Sant Maurici 

 Any de creació: 1955 

 Superfície: 40.852 ha (14.119 ha de Parc 

Nacional i 26.733 ha de Zona Perifèrica) 

 Municipis implicats: Vall de Boí, Vilaller, 

Espot, Alt Àneu, Esterri d'Àneu, La Guingueta 

d'Àneu, Sort, La Torre de Cabdella, Naut 

Aran, Vielha e Mijaran. 

 Base legal: Llei 7/88, de 30 de març de 

1988, de reclassificació del Parc Nacional 

d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 

 Informació:  

 Roig: Parc Nacional d’Aigüestortes 

www.parcsdecatalunya.net  
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1.9.6 Parc Natural de l’Alt Pirineu 

 Nom: 

Parc Natural de l’Alt Pirineu 

 Data presentació: juny 2003 

 Superfície proposada: 69.850 ha 

 Municipis implicats:  Alt Àneu, Esterri 

d’Àneu, La Guingueta d’Àneu, Lladorre, Vall 

de Cardós, Esterri de Cardós, Alins,  

Montenartró, Tírvia, Farrera, Rialp, Soriguera, 

Sort, Valls de Valira i Montferrer i Castellbó. 

 Base legal: Llei 12/85, de 13 de juny de 

1985, d’Espais naturals 

 Decret 194/2003 d’1 d’Agost, de 

declaració del Parc Natural de l’Alt Pirineu 

Més informació: 

 www.parcsdecatalunya.net 

Enmarcat amb roig: Zona d’estudi 

 

1.9.7 Xarxa Natura 2000 

 Nom: 

 Xarxa Natura 2000-Alt Pallars (codi ES5130003) 

(LIC més ZEPA) 

LIC: Llocs d’interés comunitari 

ZEPA: Zones especials protecció pels ocells 

 Superfície de la xarxa Alt- Pallars: 43.313 ha  

 Superfície en el Mig Pallars: 23.233 ha  

 Base legal: Directiva 79/409/CEE, de 2 d'abril 

de 1979, relativa a la conservació de les aus 

silvestres; Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, 

relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 

la fauna i la flora silvestres; Reial decret 1997/1995, 

de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures 

per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant 

la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i 

flora silvestres; i normes de modificació de les 

anteriors. 

 Més informació: 

www.gencat.es/mediamb/pn/3xnatura.htm  

Enmarcat amb roig: Zona d’estudi 
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1.9.8 Reserves Forestals Pirineu Viu 

 Número de reserves proposades:  

 14 al Mig Pallars 

 Cap a la forest de Lladrós 

 Superfície: 112,75 ha (2003) 

 Any de creació: 1998 a 2003 

 Base legal: Acord de custòdia l’Entitat 

Municipal corresponent, l’entitat patrocinadora 

i l’ADF Mig Pallars relatiu a la compensació per 

la no tala del sector de bosc a protegir. De 

color vermell al mapa 

 Entitats impulsores: ADF Mig Pallars 

(Projecte LIFE “Pirineu viu”), Fundació Territori i 

Paisatge o Departament de Medi Ambient 

(patrocinador), Entitats municipals implicades 

 Més informació: 

www.pirineuviu.com/municipios.php 

 La foto adjunta mostra la reserva forestal 

de la Selva de Nibrós, a la forest veïna de Selva i 

Cerqueda. 

 

 

Taula I.1.2. Reserves forestals del Mig Pallarsd. En verd la única reserva existent al municipi de Vall de Cardós, 
a la forest de Selva i Cerqueda, amb un acord de custòdia del territori i una compensació per la no tala de 
l’Obra Social de Caixa Catalunya.  Font: www.pirineuviu.com 

Nom Reserva Forestal Municipi Superfície Tipus de bosc 

Puiador de la Pica Araós 2,6 ha Pineda pi roig i faig 

Obaga de Buscallado Ainet de Besan 10,7 ha Pineda de pi negre 

Bosc de Costiseca Alins 4,3 ha Pineda de pi negre 

Bosc de Font-Tallada Àreu 27,5 ha Avetosa 

Mata dels Mollassos Esterri de Cardós 7,7 ha Pineda de pi negre 

Bosc de Tufello Esterri de Cardós 4,7 ha Pineda de pi negre 

Bosc d’Aurera Esterri de Cardós 3 ha Pineda de pi negre 

Barranc de Balsirroi Farrera 3 ha Pineda de pi negre 

Obaga de Castellarnau Farrera i Tírvia 19 ha Pineda de pi roig 

La Poleda Baiasca 11,2 ha Avetosa 

Bosc Gran Baiasca 4 ha Pineda de pi negre 

Clot de l’Óssa Arestui 6,5 ha Pineda de pi negre 

Barranc de la Pega Montenatró 3 ha Pineda de pi roig 

Selva de Nibrós Vall de Cardós 4 ha Avetosa 
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Foto I.1.6. Fita de la reserva forestal de la Selva de Nibrós (Vall de Cardós). L’acord de custòdia va estar 
signat per l’Obra Social de Caixa de Catalunya i l’ajuntament de Vall de Cardós per 25 anys, amb una 
compensació econòmica corresponent per la no tala. 

 

1.10  Altres aspectes legals 
Des d’altres ajuntaments del Mig Pallars, s’han generat iniciatives, en torn a la creació 

d’un vedat de bolets i de fruits silvestres (són els casos dels ajuntaments d’Araós, d’Ainet de 
Besan i d’Esterri de Cardós). Alguns d’aquests vedats ja estan funcionant, i s’han dut a 
terme a través d’una ordenança municipal, i que apareix al BOP (Butlletí Oficial Provincial). 
En relació a aquest fenomen, en aquesta ordenació es presenta una proposta 
d’ordenança relacionada amb aquests aspectes. 

L’objectiu és el de poder regular l’execució d’aprofitaments de fongs comestibles no 
hipogeus i de fruits silvestres, a la forest. Aquest fitxa que tota persona que no sigui veí de 
d’Estaon i que vulgui recollir bolets a la forest, haurà de pagar una quota diària de 6 € amb 
la que podrà recollir un màxim de 15 kg de bolets diaris. A part d’això, haurà de complir 
unes normes que s’explicaran a l’apartat corresponent. El funcionament d’aquesta 
ordenança dependrà de la voluntat del municipi de  Vall de Cardós per instaurar-la. 


