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El conseller Santi Vila avança que la 
proposta d’ampliació del Parc Natural de 
l’Alt Pirineu arriba a la fase final 
 

• El document és fruit del consens amb el territori i  comportarà 
ampliar prop d’un 10% la superfície del parc, fins a les més de 
76.000 hectàrees 

 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha avançat avui a Sort 
(Pallars Sobirà) que la proposta d’ampliació del Parc Natural de l’Alt Pirineu ja 
és a punt per sortir a informació pública. Aquesta proposta inclourà una 
memòria tècnica, una cartografia dels àmbits d’ampliació, una proposta de 
Decret d’ampliació, una memòria jurídica general i una d’avaluació d’impacte. 
El document preveu una ampliació de 6.521 hectàrees, xifra que representa 
prop del 10% de la superfície del parc actual , i quedarà definit amb una 
superfície final de 76.371 hectàrees.  
 
 
Municipi  Superfície de 

PNAP vigent 
(ha) 

Superfície 
d’ampliació 
(ha) 

Superfície 
resultant total 
de PNAP (ha) 

Alins 17.283,3  170,4 17.453,7 
Alt Àneu 10.556,8  1.457,8 12.014,6 
Esterri d’Àneu 15,8  0 15,8 
Esterri de Cardós 1.299,8  0 1.299,8 
Farrera 2.976,3  2.585,9 5.562,2 
La Guingueta d'Àneu 3.558,8  0 3.558,8 
Lladorre 11.765,8  0 11.765,8 
Llavorsí 4.384,6  0 4.384,6 
Montferrer i Castellbó 3.095,4  0 3.095,4 
Rialp 420,9  0 420,9 
Soriguera 5.389,6  262,3 5.651,9 
Sort 956,7  0 956,7 
Tírvia 53,4  0 53,4 
Vall de Cardós 2.878,7  0 2.878,7 
Les Valls de Valira 5.214,4  2.044,9 7.259,3 
Total  69.850,3 6.521,3 76.371,6 
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L’ampliació s’ha definit per millorar l’ajust dels límits d’enclavaments a l’Alt 
Àneu i Alins i per diferents sectors. 
 

 
 
 
 

Nom del sector  Superfície 
d’ampliació (ha) 

% 

1- Solana de la Ribera d'Isil 837,7 12,8 
2- Obaga de la Ribera d'Isil 593,7 9,1 
3- Solana i bosc de Burg 956,1 14,7 
4- Obaga de la coma de Burg-
Cabrils-Romadriu 

1.629,8 
25,0 

5- Malmercat 262,3 4,0 
6- Ars i Asnurri 991,4 15,2 
7- Civís 1.053,5 16,2 
Millora de l’ajustament dels 
enclavats d’Alt Àneu i d’Alins 

196,8 
3,0 

Total ampliació  6.521,3 100,0 
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Aquesta proposta s’ha elaborat amb el consens dels municipis de la zona i en 
termes municipals ja inclosos en el parc (Les Valls de Valira, Farrera, 
Soriguera, Alins i Alt Àneu). Els sectors ampliats són adjacents al parc i 
inclosos a la xarxa Natura 2000 o el PEIN, han estat proposats pels 
ajuntaments i EMDs, contenen valors naturals i/o paisatgístic d’interès, o bé es 
tracta de sectors de reduïda dimensió que havien quedat exclosos del parc. 
 
El procés d’ampliació del Parc Natural de l’Alt Pirineu, el més gran de 
Catalunya, situat entre el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, es va iniciar a proposta de 
diversos municipis de la zona, després d’haver obtingut el vistiplau de la Junta 
Rectora del Parc. A través d’un procés participatiu, els diferents ens locals han 
anat traslladant les propostes al Departament de Territori i Sostenibilitat, que ha 
elaborat un estudi tècnic, posteriorment analitzat pels ajuntaments. Els criteris 
tècnics que s’han tingut en compte per fer la proposta han estat els valors 
naturals (diversitat, representativitat, singularitat, fragilitat), la coherència 
geogràfica i la claredat dels límits, la millora de la connectivitat entre espais 
naturals protegits veïns, o la coincidència amb límits administratius. 
 
Aquesta ampliació segueix i dóna compliment a la planificació estratègica de la 
Generalitat sobre Espais Protegits presentada pel conseller Vila el febrer de 
2013 al Parlament de Catalunya. Fruit d’aquesta planificació, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat treballa també en l’ampliació dels parcs naturals del 
Montseny, dels Ports, i el Parc Nacional d’Aigüestortes, i en la propera 
declaració del nou Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, al 
Ripollès. 
 
 
 
25 de febrer de 2015 
 


