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TÍTOL 0: ANTECEDENTS I HISTÒRIA DASOCRÀTICA 
DEL BOSC 

 
1 ÀMBIT LEGAL 

L’àmbit legal en torn al qual neix aquest projecte d’ordenació, està fonamentat 
en l'article 38 i 39 del Real Decret 1372/1986 del Reglament de Bens d’Entitats Locals i 
els articles 54 i 55 la Llei 6/1988 forestal de Catalunya, pel qual les entitats locals 
assumeixen la gestió de les seves forests, actuant l'administració forestal existent com a 
supervisora d'aquesta gestió. 

Així doncs, l'Ajuntament de Vall de Cardós es compromet a fer-se càrrec 
d'aquesta tasca mitjançant la redacció d'aquest projecte d'ordenació de la forest 
CUP 134 "Selva i Serqueda” de la seva titularitat. 

Per poder finançar aquest projecte, es va demanar la corresponent subvenció, 
del pla de desenvolupament rural (PDR) pel seu capítol 1, de planificació i foment de 
la gestió forestal conjunta, ordre d’ajuts a la gestió forestal sostenible de l’anualitat 
2008, del Departament de Medi Ambient, que estableix les bases reguladores a l’Ordre 
MAH/105/2008 de 6 de març, i fa pública la convocatòria per a l’any 2008 a la 
Resolució MAH/666/2008 de 18 de març.  

Atorgada aquesta demanda, i resolta aquesta subvenció per la directora general 
del Medi Natural en data del 4 de novembre de 2008, i a l’empara del que disposen 
els art. 88.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, el 279 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya i la disposició transitòria novena del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es va adjudicar la 
feina pel procediment negociat sense publicitat, juntament amb altres dos projectes 
d’ordenació forestal (les forests CUP 130 i no catalogada ”Costes i Calsius”). Per acord 
del ple de la Corporació en sessió de data 27 de novembre de 2008, s’aprovà el plec 
de clàusules administratives i tècniques per a l’adjudicació d’aquest projecte 
d’ordenació, que es van publicitar en data de l’11 de desembre de 2008 al BOP núm. 
173. La mateixa Corporació, reunida en sessió extraordinària 1/2009 de data de 16 de 
gener, va adjudicar provisionalment el contracte de serveis per a la redacció dels 
projectes d’ordenació forestals de les CUP 134, 130 i sense catalogar de Lladrós, al Sr. 
Xavier Ródenas Mayor d’Aixortà Gestió Responsable del Territori. Aquesta adjudicació 
es va fer definitiva mitjançant decret d’alcaldia núm 8/2009 de 13 de febrer, per que 
així quedi registrat, s’adjunta tota aquesta documentació a l’annex 1. 

 
 

2 PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES 

Al plec de clàusules que l’Ajuntament de Vall de Cardós va incloure en el 
contracte com a part del mateix, s’ha d’afegir l’esborrany que a l’any 2002 va crear la 
Generalitat de Catalunya, amb els continguts mínims que han de contemplar aquestes 
ordenacions. Aquest guió, és molt extens, i per tant no serà presentat en aquest 
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apartat, tot i haver sigut el principal document que ha marcat les pautes de realització 
d’aquest projecte juntament amb les clàusules de l’ajuntament i la experiència 
pràctica i els treballs que durant la etapa del LIFE Pirineu Viu, es van dur a terme. Tant 
l’esborrany de la Generalitat com els estudis i ordenacions fetes en la etapa LIFE, són 
part de la bibliografia consultada.  

D’igual forma, aquest projecte ha de complir amb les bases reguladores de l’ajut 
que ha rebut per ser realitzat. Aquestes bases reguladores estan detallades a l’Ordre 
MAH/42/2005 de 9 de febrer de 2005, ordre ampliada en la posterior  MAH/105/2008 de 
6 de març. 

A l’annex 1, s’adjunta el contracte signat amb la empresa Aixortà GRT, juntament 
amb el plec de clàusules que s’ha de complir. 

 
 

3 ORDENACIONS I REVISIONS ANTERIORS 

La forest CUP-134 “Selva i Serqueda”, no ha estat ordenada anteriorment, i no 
consta que s’hagi fet cap pla dasocràtic, ni planificació forestal. Es tracta d’una forest 
que ha tingut per una banda un ús productor a les parts més altes, on trobem masses 
intervingudes per últim cop fa més de 10 anys. I per l’altra banda havia tingut un ús 
fortament ramader (com tota la Vall d’Estaon) fins fa aproximadament 30-40 anys, des 
d’aleshores aquest ús ha anat minvant i actualment les zones de pastura més baixes i 
amb pitjors condicions s’estan  convertint en landes i boscos de caducifolis. També hi 
ha sectors utilitzats tradicionalment per llenyes.  

Així doncs, es realitza aquesta ordenació sense cap referent anterior, més que els 
plans d’aprofitament ramader dels últims anys, i el registre d’aprofitaments dels últims  
anys (Administració forestal comarcal), així com el coneixement dels veïns en torn als 
usos anteriors del bosc. 

 
 

4 ADMINISTRACIÓ FORESTAL COMARCAL 
 

El departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, amb seu 
administrativa al poble de Sort, és el representant de l’administració forestal comarcal, 
des de que el govern central va fer la transferència d’aquesta competència a la 
Generalitat. Per a realitzar aquesta tasca, el departament de Medi Ambient, està 
representat per l’enginyer forestal comarcal. En aquesta demarcació, actualment 
l’enginyer comarcal que coordina l’administració forestal a la comarca del Pallars 
Sobirà, és en Carles Fañanas Aguilera. Aquesta administració, és la supervisora de tota 
la gestió forestal que realitzen els ajuntaments, i per tant d’aquest projecte. Igualment 
aquesta administració forestal, té la possibilitat de gestionar per si sola, tot tipus 
d’ajudes i de promoure tot tipus d’actuacions a nivell comarcal, sempre respectant els 
límits de competències amb altres organismes del territori (Ajuntaments,  Parc Nacional 
d’Aigues Tortes, Reserva Nacional de Caça, Parc Natural de l’Alt Pirineu...).  

A l’Arxiu Comarcal de Sort, es troben tot un seguit de carpetes cadascuna amb 
una referència, que expliquen part dels treballs i aprofitaments forestals realitzats 
durant el segle XX a les forests del Pallars Sobirà. Són aquests els informes que expliquen 
el camí fet per l’administració forestal a la comarca del Pallars Sobirà durant l’últim 
segle. Aquest arxiu documental, també inclou alguna referència a la forest “Selva i 
Serqueda”, caldria actualitzar aquest arxiu i digitalitzar-ho perquè en ells s’amaga la 
història dels boscos del Pallars, i el rendiment i benefici que ha generat a la població. 
Actualment, estan ben ordenats per carpetes i per forests.  
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Figura 0.4.1. Logotip Departament de Medi Ambient. Font: Dep. Medi Ambient de Sort 

 
 
A més a més, d’aquests documents que permeten conèixer els tipus 

d’aprofitaments que es van realitzar, els adjudicataris, les quantitats, la referència 
arxivística,etc, durant diferents anys del segle passat, també des de l’administració 
forestal cormarcal, s’han facilitat les dades referents als ingresos proporcionats per la 
part asignada a millores. D’aquestes dades, només es té la informació referent a l’últim 
període del segle XX , dècades dels 80’ i 90’. S’adjunten a l’annex1 les taules 
detallades dels ingresos al fons de millora i dels conceptes en questió, a continuació es 
mostra una taula resum dels totals resultats pels anys que s’han trobat: 

 
   Taula 0.4.1.Ingresos referits al Pla de millores i balanç anual corresponent (en pessetes) 

                  Font: Dep. Medi Ambient a Sort i Arxiu Històric de Sort 

Any Fons de millora Despeses  Saldo 
Saldo 

Acumulat 

anterior      150.600 

1.987 2.025 203 1.822 152.422 
1.988 1.973 197 1.776 154.198 
1.989 1.973 197 1.776 155.974 
1.990 1.973 197 1.776 157.750 
1.991 2873 287 2.586 160.336 
1.992 3.551 355 3.196 163.532 
1.993 3.551 355 3.196 166.728 
1.994 3.551 355 3.196 169.924 
1.995 3.945 394 3.551 173.475 

1.996 3.570   3.570 177.045 

 
 
No es pot fer un anàlisi de les dades, ja que no es tenen totes, doncs no se sap 

quines quantitats acumulades hi ha des de l’any 1.996, ja que no s’ha trobat la 
informació dels anys més recents, principalment degut a que a l’any 2001 cesa el 
treball de l’oficina forestal de l’ADF Mig Pallars i a l’oficina comarcal no existeix cap 
relació ni referència al fons de millora. Tot i així es mostra una gràfica més clarificadora 
amb les dades expressades a la taula anterior: 

 
 



Forest CUP 134 ”Selva i Serqueda”                               Antecedents 

 

 4

Figura 0.4.2.Balanç dels succesius plans de millores. Font: Dep. Medi Ambient a Sort 
 
 
 

5 CONSELL COMARCAL DEL PALLARS SOBIRÀ 

El Consell Comarcal, ha dut a terme la recuperació d’una part de la xarxa de 
camins que recorren la comarca del Pallars Sobirà. Aquesta xarxa de camins, són una 
oferta ferma d’itineraris a seguir pels visitants, estan assenyalats amb senyalització 
indicativa (pintura i pals) i plànols de situació. Aquests itineraris estan recopilats a 
quatre edicions, dues antigues però encara vàlides (Piqué Jl, 1999), i dues editades els 
últims tres anys (Piqué JLl, Català X, Tutusaus J. 2003 i Piqué JLl, Català X,Tutusaus J. 
2004). A la forest de d’Estaon (“Selva i Serqueda”) es localitza un d’aquest itineraris, el 
qual correspon a un tram del GR-11. L’itinerari compleix la tipologia de senyalització 
adoptada pel GR-11, les marques de pintura són dues franges, una blanca i l’altra 
vermella. Entra a la forest des de la Guingueta, pel coll del Caubo fins a arribar al 
poble d’Estaon. D’allí baixa, creuant un altre cop la forets, fins a arribar al riu de 
Perafita.  

 
Des del Consell Comarcal, a part del manteniment d’aquest itinerari, no hi ha cap 

altre projecte pendent en aquesta forest, tot i que estan oberts a col·laborar en la 
realització de qualsevol iniciativa que millori l’oferta ecoturística i cultural de la 
comarca. 

 
Figures 0.5.1. Escut Consell Comarcal Pallars Sobirà i logo Itineraris. Font: Consell Comarcal Pallars Sobirà 
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6 OFICINA FORESTAL ADF MIG PALLARS 

A l’any 1994, els municipis de Llavorsí, Alins, Tírvia, Farrera, Vall de Cardós, Esterri de 
Cardós i Lladorre, a causa de la situació econòmica cada cop més desfavorable de 
les seves forests comunals i de l’ús pastoral d’aquestes, van decidir portar a terme 
mitjançant l'àmbit de l’ADF Mig Pallars, un estudi de la viabilitat de l’activitat forestal i 
ramadera. L'aportació principal d'aquest estudi va remarcar la conveniència de crear 
una oficina tècnica forestal a través de l'ADF Mig Pallars que estigués al servei de les 
entitats locals propietàries dels boscos comunals.  

Aquesta oficina, mitjançant convenis de col·laboració amb cada entitat local, va 
prestar des de l’any 1996 fins a l’any 2002 els serveis tècnics de redacció i gestió dels 
plans de millores i aprofitaments, tramitació i direcció de subvencions d'actuacions en 
l'àmbit del medi natural, promoció i creació d'activitats ecoturístiques a totes les 
entitats que conformaven l’ADF.  

L’activitat d’aquesta oficina, va crear tot un seguit de condicions 
socioeconòmiques que va facilitar la creació i l’aprovació del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu. Un cop es va crear aquest Parc Natural, l’activitat de l’ADF Mig Pallars, ha 
disminuit, degut a que els Ajuntaments que la formen, també formen part de la Junta 
Rectora del Parc Natural, i per tant, moltes de les coses que es plantejaven des 
d’aquesta oficina forestal, ara es demanen o gestionen mitjançant el Parc Natural. 
Alhora, moltes de les coses que feia l’oficina forestal de l’ADF (ús públic, recerca, 
ordenació...), són plantejades des de la Junta Rectora del Parc Natural o des dels 
propis ajuntaments per separat.  

 
Figura 0 .6.1. Logo ADF Mig Pallars 

 
 

7 PROJECTE LIFE “PIRINEU VIU” 

 
Des de l’any 1998 al 2001, l'EMD de Mig Pallars fou soci del projecte LIFE "Pirineu viu" 

impulsat per l'ADF Mig Pallars. A través d'aquest projecte es realitzaren una sèrie 
d'iniciatives dins de l'àmbit de la forest CUP 134 amb l'objectiu d'impulsar una gestió 
forestal adaptada als temps actuals, en els que es potencia la multifuncinalitat del 
bosc. Entre aquestes iniciatives cal destacar:  

• Fer compatible l’aprofitament del bosc amb la preservació del patrimoni 
forestal singular, mitjançant el respecte dels sectors de bosc madur i dels arbres 
singulars presents en els aprofitaments fusters duts a terme al bosc.  

• La participació de les administracions en la dotació de recursos i de la societat 
en la compensació de costos generats per la preservació dels boscos, a través 
de l’esponsorització privada de reserves forestals de boscos madurs i 
l’apadrinament d’arbres singulars. 

• La integració  d’iniciatives locals en el projecte i la implicació dels agents 
socials (administració forestal, entitats locals..) i econòmics (empreses fusteres, 
turístiques, hosteleria i comerç) de la comarca en la valorització d’aquest 
patrimoni, en la dotació d’infrastructures i la creació d’oferta didàctico-turística 
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conjunta. Entre aquestes iniciatives aquí cal destacar l'adequació del refugi de 
la Pega i de l’àrea recreativa que l’envolta. 

• L’aposta per part dels municipis gestors de certificar ecològicament la fusta, 
per a demostrar la gestió sostenible que d’ella s’en fa. Aquesta aposta inclou 
els dos tipus de certificació, tant la FSC com la PEFC. I l’aposta de recuperar les 
aclarides de millora amb les ajudes i la col·laboració de la Generalitat  així com 
la venda en carregador de la fusta classificada. 

 
 

Figura 0 .7.1. Logos projecte pirineu viu i LIFE 

 
El projecte LIFE Pirineu Viu, va generar tot un seguit d’estudis i projectes més petits, 

que cal tenir en compte per a la redacció del projecte d’ordenació forestal d’aquesta 
forest, i per a la posterior gestió que es realitzi sobre el territori. Alguns d’aquests estudis i 
projectes queden recollits en la següent taula: 

 
Taula 0.7.1.Ingresos referits al Pla de millores i balanç anual corresponent. Font: ADF Mig Pallars 

Títol antecedent Any Autor Estat 

Estudi de viabilitat de les activitats forestals i 
ramaderes dins l'àmbit territorial de l'AdF Mig 
Pallars 

1996 
ECAFIR 
Generalitat de 
Catalunya 

Disponible (Oficina PNAP) 

Projecte Life- Medi ambient " Pirineu Viu". 
Projecte de demostració dels valors del 
patrimoni forestal singular per l'implicació dels 
agents social i econòmics en la gestió forestal, 
sostenible i plurifuncional. AdF Mig 

1997 ADF Mig 
Pallars Disponible (Oficina PNAP) 

Bases per a la zonificació d'usos i l'inventari 
d'elements d'interès pel disseny del circuit 
forestal de demostració al Bosc de Virós (CUP 
115 i 116), al terme municipal d'Alins de 
Vallferrera 

2000 Montané, F 
Universitat de Lleida Disponible (Oficina PNAP) 

Catàleg de patrocini projecte LIFE “Pirineu Viu” 2001 ADF Mig Pallars Editat per la Comisión 
Europea 

Disseny i Maquetació dels Itineraris Forestals 
d'Interpretació de la Vall d’Estaon 2001 Ródenas, X 

ADF Mig Pallars Disponible (Oficina PNAP) 

Arbres Singulars del Mig Pallars: Inventari, 
Valoració i Conservació 
 

2002 Palau, J 
ADF Mig Pallars Disponible (Oficina PNAP) 

Títol antecedent Any Autor Estat 

Boscos madurs del Pirineu, un patrimoni a 
conservar. Reptes de conservació i aportacions 
des del projecte LIFE “Pirineu Viu”. 

2002 Garriga M,Palau, J. 
ADF MigPallars 

Editat per Fundació 
Territori i Paisatge 

Patologías Forestales en el Mig Pallars 2002 
Colinas, C 
Casamayor, MC 
CTF de Catalunya 

Disponible (Oficina PNAP) 

Projecte d’Ordenació Forestal Virós Araós 2002 
Ivars, A, Garriga, M, 
Palau, J, Pou, A 
Ródenas, X 

Disponible (Oficina PNAP) 

Projecte d’Ordenació Forestal Virós Ainet de 
Besan 2002 

Ivars, A, Garriga, M, 
Palau, J, Pou, A 
Ródenas, X 

Disponible (Oficina PNAP) 

Plan de Conservación y Mejora de la 
Biodiversidad Forestal del Mig Pallars (Pirineo de 
Lleida) 

2002 

Palau, J 
Martínez, R 
Pou, A 
MUGA 

Disponible (Oficina PNAP) 
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Itineraris Forestals “Pirineu Viu”, projecte- LIFE 
“Pirineu Viu”. 2003 Garriga M, Ródenas X. 

ADF MigPallars 
Editat per la Diputació de 
Lleida 

 
 
Dins de l’estudi “Disseny i Maquetació dels Itineraris Forestals d'Interpretació de la Vall 
d’Estaon” es varen dissenyar i habilitar diversos itineraris a la forest objecte d’estudi, els 
quals seran extensament comentats en el punt itineraris.  Cal remarcar que actualment 
la gestió d’aquets itineraris ha passat al PNAP (veure punt 8).  
 
 
 
 

8 PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU 

A l’any 2003 es va crear el parc natural de l’Alt Pirineu, que arreplega la herència  i 
el treball realitzat per tots aquests organismes descrits anteriorment, que han tingut una 
incidència molt important sobre el territori. Aquest parc, actualment, té un equip tècnic 
encarregat de la seva gestió, el seu director és En Jordi Palau Puigvert. El patronat del 
Parc està format pels ajuntaments i per representants dels sectors més actius sobre el 
territori. El president del patronat és En Martí Boada Junca. L’extensió del parc és de 
69.850 ha, és el parc natural més extens de tota Catalunya, i en les seves serralades, 
s’hi localitzen les alçades màximes del territori català i està format per un total de 15 
municipis de dos comarques diferents (Pallars Sobirà: Alins, Alt Àneu, Esterri d’Àneu, 
Esterri de Cardós, Farrera, la Guingueta d’Àneu, Lladorre, Montenartró, Rialp, Soriguera, 
Sort, Tírvia, Vall de Cardós. Alt Urgell: Montferrer i Castellbó, i les Valls de Valira). 
Actualment, està format per quatre àrees (patrimoni natural i cultural, millora rural, ús 
públic i administració) que tots plegats, s’encarreguen de portar endavant els 
objectius traçats pel projecte de creació del Parc Natural de l’Alt Pirineu a l’espera 
d’un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge i d’un pla rector d’ús i 
gestió. Cada any es concreten les actuacions a realitzar en un pla anual d’actuacions.  

El parc es va crear mitjançant el Decret 194/2003, d’1 d’agost, de declaració del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu (DOGC num. 3943 de 8/8/2003). L’organisme gestor 
d’aquest parc, és el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de  Catalunya, 
concretament, el Servei de Parcs de la Direcció General de Boscos i Biodiversitat. 

La complexitat orogràfica, l’extensió, la diversitat paisatgística i l’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 del Pirineu axial català. 

La doble condició d’espai d’alt valor natural i alhora escenari d’uns aprofitaments 
que tradicionalment han contribuït a modelar el paisatge i a crear i conservar aquests 
valors ha fet que es consideri que la figura de parc natural és la que millor pot garantir 
la protecció dels valors naturals i culturals inclosos  en el seu àmbit i l’establiment d’un 
règim d’ordenació i de gestió adreçat al desenvolupament sostenible d’aquest 
territori. 

La forest d’Estaon està inclosa gairebé en la seva totalitat dins els límits del PNAP.   
És per això que el parc promou accions i les realitza dins de la forest o en els espais 
immediats. Així doncs, aquesta ordenació haurà de ser revisada pels tècnics del PNAP 
per considerar totes les accions que en ella es plantegen i donar el seu vist i plau. 

Cal marcar també, que actualment el Parc ha adquirit la gestió de molts dels 
senders, camins i itineraris que es troben en el seu marc geogràfic. D’aquesta manera, 
els senders com el GR-11, o els “Itineraris Forestals d’Interpretació de la Vall d’Estaon”, 
estan essent gestionats per aquest organisme, millorant-ne la senyalització prèvia, i 
efectuant el seu manteniment. Per a més informació es pot consultar el “Pla de 
Senderisme del Parc Natural del l’Alt Pirineu”, que es troba a la seu del Parc a Llavorsí .  

Així mateix el PNAP ha dut a terme millores d’espais ramaders, accions de difusió i 
educació ambiental, publicació de guies i tríptics i accions de control i seguiment de la 
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fauna protegida, entre altres. Anualment, la Generalitat publica una ordre d’ajuts per 
espais naturals, de la qual, la forest CUP 134 “Selva i Serqueda”, es veu afavorida, ja 
que al trobar-se en part dins del PNAP pot demanar ajuts per la gestió ramadera i 
forestal tant per particulars com per a entitats locals. 

 
 

 

   Figura 0 .8.1. Logotip del PNAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 0.8.2. Vista general de la forest “Selva i Serqueda”. 
 
 


