Ordinació del parc natural de la vall de Sorteny
Exposició de motius: L'article 80 de la Constitució disposa que són competència
dels comuns els recursos naturals, i més específicament l'article 4.8 de la Llei
qualificada de delimitació de competències dels comuns, disposa que és
competència seva la definició de les condicions d'instal.lació i conservació de
parcs naturals en el terme de la parròquia respectiva. Dins d'aquest marc jurídic
-competencial-, i atesa l'excepcional diversitat biològica de la vall de Sorteny i
els seus extraordinaris valors geològics i paisatgístics, així com la necessitat de
reforçar la protecció d'aquesta àrea, s'ha considerat oportú elaborar una
normativa que pugui compaginar les activitats humanes amb la protecció del
seu medi natural, sens perjudici de les competències que puguin correspondre
al Govern, i el desig d'homologació amb la normativa de la Unió Europea.
Article I
Es crea el Parc natural de la vall de Sorteny per tal de protegir la singularitat i la
integritat dels valors naturals -geològics, de vegetació, fauna, aigües, atmosfera
i paisatge- que es contenen en el seu territori, així com per mantenir l'estructura
funcional dels seus ecosistemes, i promoure la investigació i la utilització en
ordre de l'ensenyança i gaudiment del Parc
natural per raó del seu interès educatiu, científic, cultural, recreatiu, turístic i
socioeconòmic, amb respecte a la ramaderia tradicional.
Article II
El Parc natural de la vall de Sorteny comprèn els territoris de propietat comunal
que es troben dins dels límits que van des del pont de la Rabassa, puja pel roc
del Quer (inclou el planell del Quer), i segueix la línia
de la cresta passant pel turó del Forn, fins a la serra del Forn, frontera amb
França (serra de la Cebollera) fins al pic de la Serrera; a partir del pic de la
Serrera segueix el límit de la parròquia amb la parròquia de Canillo, passant
pels pics de la Cabaneta i de l'Estanyó, fins a creuar la serra de la Coma Obaga;
baixa serra avall, passant per la collada de Ferreroles, fins al pont
de Puntal i segueix el riu Rialb fins al pont de la Rabassa.
Els territoris descrits són els interiors als grafiats en el plànol annex.
Article III
a) El Pla rector definirà les activitats que es puguin portar a terme dins
del territori de Parc natural.
b) En particular, el Pla rector del Parc natural estableix dins del seu
període de vigència:
Un Pla d'ordenació dels recursos naturals en el qual es regulen diferents
nivells de protecció per zones, establint si es tracta de zona de reserva,
zona d'ús restringit, zona d'ús moderat, zona d'ús especial.
Un Pla d'ús i gestió que regula per a cada zona els objectius, les
actuacions i la planificació.
c) El Pla rector és aprovat per l'òrgan rector del Parc natural, assessorat a
l'efecte pel Comitè Consultiu.

d) El Pla rector aprovat té vigència fins a la finalització del mandat
comunal, llevat que amb anterioritat a dita finalització es derogui.
Article IV
L'òrgan rector del Parc natural és l'òrgan encarregat de la direcció, la supervisió
i la tutela de la gestió del Parc.
L'òrgan rector es compon de cinc membres, que són els següents:
El cònsol d'Ordino
Dos membres escollits pel Comú d'Ordino
El ministre encarregat del medi ambient
Un membre escollit pel ministre encarregat del medi ambient
Els membres escollits pel Comú d'Ordino i pel ministre encarregat del medi
ambient són nomenats i revocats del seu càrrec discrecionalment per aquests
respectivament.
Són funcions de l'òrgan rector, en particular, aprovar el pressupost i el Pla
rector del Parc.
El pressupost i el Pla rector, com tota altra decisió, són acordats per majoria
simple dels membres de l'òrgan rector, llevat de qualsevol decisió que afecti la
caça, pesca, o introducció de fauna i flora, casos en els quals es requerirà la
unanimitat de tots els membres de l'òrgan rector.
En cas que no hi hagi unanimitat en els àmbits que es requereixen, el Pla rector
pot ser aprovat parcialment pel que fa a aquelles decisions que es poden
acordar per majoria.
En cas que no hi hagi unanimitat pel que fa a la caça i a la pesca s'aplicarà a
l'interior del Parc el què disposa la llei.
L'òrgan rector nomena d'entre els seus membres un/a secretari/a que aixeca
acta de les sessions. Les reunions d'aquest òrgan són convocades i dirigides pel
cònsol d'Ordino, o per la persona en què aquest delegui aquestes funcions.
Article V
La gestió del Parc Natural correspon al Departament Forestal i d'Espais
Naturals del Comú d'Ordino, d'acord amb les directrius de l'òrgan rector.
Són funcions d'aquest òrgan de gestió del Parc natural, en particular:
- Redactar i tramitar plans, projectes i estudis necessaris per assolir els
objectius del Parc;
- Proposar el pressupost;
- Vetllar pel compliment a l'interior del Parc de les normes establertes en
les presents ordinacions i el Pla rector;
- Executar el pressupost.
Article VI
Es crea el Comitè Consultiu que, a part de la funció definida a l'article III c,
assessora els òrgans rector i de gestió a quan ho requereixin d'aquestes per
qualsevol qüestió que se sotmeti al seu criteri, i almenys una vegada a l'any.
Són membres del Comitè Consultiu:
a) El president de la Comissió de Medi Ambient i Forestal del Comú
d'Ordino

b) Un representant de l'òrgan de gestió
c) Un representant del ministeri responsable del medi ambient
d) El president de la Federació de Caça i Pesca
e) Un representant del sector de la pagesia i ramaderia de la parròquia
d'Ordino
f) Un representant de les associacions de protecció de la natura
g) Un representant dels caçadors de la parròquia d'Ordino
h) Un representant d'Iniciatives Turístiques d'Ordino
i) Un o diversos assessors científics
Article VII
Dins del Parc són d'aplicació les normes de protecció següents:
a) Estan prohibides les actuacions que contravinguin el que disposa el
Pla rector del Parc natural.
b) A l'interior del Parc s'han d'autoritzar els usos culturals, pedagògics i
científics, en congruència amb les finalitats i la naturalesa del Parc
natural. Dita autorització correspon a l'òrgan de gestió, i ha d'anar
d'acord amb el que en aquest sentit s'estableixi en el Pla Rector.
c) Es prohibeix:
La instal.lació d'elements visuals que limitin el camp visual, trenquin
l'harmonia del paisatge o desfigurin les seves perspectives, i en particular
els rètols publicitaris;
La circulació en moto o moto de neu a les zones no autoritzades per
l'òrgan de gestió, així com l'estacionament de vehicles fora de les zones
autoritzades pel mateix òrgan;
L'heliesquí;
La talla d'arbres i arbusts, excepte per l'aplicació del Pla d'ordenació
forestal i sota la direcció de l'òrgan de gestió;
Els abocaments sòlids;
Encendre foc o acampar en els llocs no autoritzats per l'òrgan de gestió.
d) L'òrgan rector, i complementàriament l'òrgan de gestió, poden establir
les normes a les quals hauran de subjectar-se els visitants per tal de no
pertorbar els valors naturals del Parc. Es prohibeix tota actuació al Parc
que no respecti aquestes normes;
e) Es prohibeix la realització de noves construccions i/o infraestructures
de caràcter permanent dins del Parc, excepte que així es requereixi per a
la millora de la seva gestió.
Article VIII
Cada infracció de les normes establertes a l'article VII serà sancionada amb
multa d'un import màxim de 200.000 pessetes. En cas que la infracció es cometi
amb ànim de lucre, amb resultat d'un impacte especial en el medi
ambient la multa es podrà imposar fins a 1.000.000 de pessetes. Aquesta
mateixa sanció es pot imposar en cas de reincidència si es produeix dins el
termini de quatre anys des que s'ha comès la primera infracció.

Aquestes sancions s'estableixen sense perjudici d'altres sancions que en virtut
d'una altra normativa es puguin imposar, i de les indemnitzacions que hi pugui
haver per danys i perjudicis.
Disposicions finals
Primera
La present ordinació deroga les anteriors normes d'igual o inferior rang
en què li sigui contrari a la mateixa.
Segona
Mentre no es prevegi d'altra forma, el Comú d'Ordino nomenarà els
membres del Comitè Consultiu previstos a l'article VI e), f), g), h), i).
Tercera
En el termini màxim de sis mesos es portarà a terme la votació sobre el
primer Pla rector. El primer Pla rector haurà de ser aprovat, després de
l'aprovació per l'òrgan rector, pel Comú d'Ordino.
Quarta
En el termini màxim de sis mesos s'aprovarà un reglament de
funcionament del Comitè Consultiu.
Cinquena
La present Ordinació entrarà en vigor al cap de 15 dies de la seva
publicació.

