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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’Ajuntament d’Esterri de Cardós, ha vingut mantenint una actitud de respecte i 
conservació envers els seus terrenys de propietat comunal, per tal de garantir el seu estat 
i preservar les seves riqueses, comptant amb la presència, col·laboració i aportació de 
l'Administració Forestal. 
 
No solament això, sinó que també ha vingut demostrant un interès per la conservació 
del medi natural que, en la zona que ens ocupa, es mostra amb tota la seva grandiositat i 
bellesa, per la qual cosa qualsevol actuació que garanteixi la seva pervivença és una 
obligació de tots els veïns del poble, com a  veïns i com a propietaris beneficiaris 
d'aquest comunal. 
 
Els terrenys de propietat comunal, tenen una característica específica que ha estat 
reconeguda pel corpus legal de l'Estat, constant fins i tot en la Constitució Espanyola, la 
garantia de les seves prerrogatives i la obligació de tots els ciutadans de respectar-los i 
garantir-ne la conservació. 
 
Aquesta entitat, conscient de tots els aspectes esmentats i també conscient de la gran 
transformació que estan patint les estructures socials i econòmiques del Pirineu, entén 
que ha d'actuar amb fermesa per tal que, els beneficis que representen per la muntanya 
els canvis que s'estan produint, no representin al mateix temps perjudicis, com podria 
ser la destrucció del patrimoni natural immemorial dels pobles, que si bé petits, tenen 
tota la voluntat de mantenir-lo vigent i en bon estat de conservació. 
 
En aquest sentit, el municipi d’Esterri de Cardós ha decidir controlar i regular l’accés de 
persones al bosc i als terrenys comunals, que practiquen la recollida de fongs 
comestibles, no amb la intenció d'impedir-hi l'accés, sinó amb la finalitat d'establir unes 
normes de comportament que garanteixin la pràctica d'aquesta activitat d'una manera 
harmònica amb la conservació del medi on es practica. S’ha optat realitzar aquesta 
regulació per la via dels procediments establerts en la vigent Legislació de Règim Local, 
mitjançant la creació d'una ordenança reguladora de l'aprofitament de fongs comestibles 
a la forest CUP 141 "Sarredo-Manyanero". 
 
 
 
 
 
 



Article 1. Fonament, naturalesa i fet imposable 
 
A l’empara del previst als articles 20.1.a), i 58 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15  a 19 
d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització privativa o 
l'aprofitament especial que suposa la recollida de fongs comestibles en els boscos 
comunals d'Esterri de Cardós i Ginestarre, CUP núm. 140 i 141 i per determinat tipus de 
circulació en vehicles motoritzats per les pistes forestals d'aquests boscos que es regirà per 
la present Ordenança fiscal. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 79.3 i 80.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local,  i el 185 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim 
local de Catalunya, es consideren béns de domini públic local els destinats a un ús o servei 
públic i també els béns comunals, exceptuant-se en qualsevol cas els anomenats béns 
patrimonials. 
 
Article 2. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius les persones físiques, a favor de les quals s’atorguin les llicències 
per a la recollida de fongs en els boscos esmentats i els conductors dels vehicles 
motoritzats que transitin per les seves pistes forestals. 
 
Article 3. Responsabilitats 
 
6. Quan aquestes utilitzacions privatives o aprofitaments especials portin aparellades la 
destrucció o deteriorament dels boscos i les seves infrastructures, el beneficiari, sense 
perjudici del pagament de la taxa, estarà obligat al reintegrament del cost total de les 
respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import. 
 
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia igual al valor 
dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danyats. 
 
L’Ajuntament no podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament 
a què es refereix el present apartat 
 
Article 4. Beneficis fiscals 
 
1. Atesa la qualificació jurídica de béns comunals d'aquests boscos, els veïns beneficiaris 

dels béns comunals del municipi d'Esterri de Cardós no estaran obligats al pagament 
d'aquesta taxa. 

 
2.    Tampoc s’aplicarà la taxa per la recollida de fongs comestibles als nens menors de 10 
anys. 
 
Article 5. Quota tributaria  
 
Epígraf 1: Llicència per la recollida de fongs comestibles als boscos CUP 140 i 141: 



TARIFES: 

- Tiquet diari per a la recollida de fongs comestibles determinats en l'àmbit de la 
present ordenança, 3 €/persona i dia, amb un màxim de 10 kg/persona i dia de 
fongs.  

- Tiquet de temporada a 30€/persona i dia amb un màxim de 10 kg/persona i dia. 
 
  (La recollida de fongs comestibles es podrà dur a terme al llarg de l'any dins la 
temporada pròpia de cada espècie) 
 
Epígraf 2. Llicència per a l'accés de vehicles de servei públic fora de les zones d'accés 
lliure (pista de Tudela, veure art. 11.6): 
 
TARIFES: 
 
- Tiquet de trànsit: 6 € per cada viatge de vehicle de servei públic  
 
- Tiquet de temporada: 120 € per tot l’any per cada vehicle de servei públic 
 
Resta prohibit el trànsit de vehicle pesats i autobusos. 
 
Article 6. Acreditament 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï  la utilització privativa o l’aprofitament especial, 
moment que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, 
si la mateixa fou sol·licitada. 
 
2. Quan s’ha produït l’ús privatiu o aprofitament especial regulat en aquesta Ordenança 
sense sol·licitar llicència, l’acreditament de la taxa té lloc en el moment  de l’inici d’aquest 
aprofitament. 
 
3. Quan no s’autoritzi l’aprofitament especial o per causes no imputables al subjecte 
passiu, no es pugui dur a terme el mateix , procedirà la devolució de l’import satisfet. 
 
Article 7. Règim de declaració i ingrés  
 
La taxa es farà efectiva en metàl·lic al moment d'obtenir la respectiva llicència. 
 
Article 8.  Normes per a la recol·lecció dels fongs comestibles. 
 
8.1. Només podran recol·lectar-se aquells fongs comestibles que durant l'època de 
realització de l'aprofitament ultrapassin la fullaraca o capa de matèria orgànica del sòl. 
Han de ser visibles, per tant a l'ull de les persones. 
8.2. No podrà utilitzar-se cap eina o instrument auxiliar per a la seva localització, tal 
com rasclets, bastons, etc. 
8.3. Els fongs no s'arrencaran, sinó que es tallaran pel seu peu arran de terra, utilitzant 
només eines o instruments tallants de fulla estreta, tal com ganivets o navalles. 



8.4. El recol·lector dipositarà i transportarà els fongs, mentre transiti a peu per la forest, 
en cistells de vímets o en contenidors similars que permetin el pas a través de les seves 
parets de les espores o llavors. És prohibit, per tant, d'utilitzar bosses de plàstic. 
8.5. Sempre que l'estructura anatòmica dels fongs ho permeti, aquests es dipositaran en 
el cistell o contenidors similars, amb l'himeni o part inferior del bolet cara avall. 
8.6. Cada persona que disposi de llicència per a la recollida de fongs, solament podrà 
recollir un màxim de 10 kg diaris. 
8.7. Per a l'extracció dels fongs es podran utilitzar les vies de la forest que d'acord amb 
aquesta ordenança reguladora estiguin obertes al trànsit de vehicles general, acomplint 
amb les normes de circulació determinades. Per a la utilització de les altres vies caldrà 
el permís del propietari. 
8.8. L'extracció es realitzarà de forma que l'alteració del medi sigui mínima. 
8.9. En tot cas, la persona que realitzi l'aprofitament, total o parcial, serà responsable 
dels danys i perjudicis que es produeixin a les persones, animals o coses amb motiu 
d'aquestes operacions, independentment de les sancions que fixa la present ordenança 
per l'incompliment de les seves condicions. 
 
Article 9    
 
Les persones que efectuïn l'aprofitament hauran de posar a disposició dels encarregats 
de la vigilància, el tiquet o document acreditatiu conforme estan autoritzats a efectuar la 
recollida, sempre que aquests ho sol·licitin. 
 
Article 10 
 
 La normativa general de la regulació dels accessos als vehicles motoritzats queda 
supeditada al que dictamina el decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés 
motoritzat al medi natural i les seves posteriors modificacions i la normativa específica 
de regulació de l'accés motoritzat es dictamina a través d'aquesta ordenança. 

 
Article 11. Normes de la circulació motoritzada. 
 
11.1. La pista fins al Pla de Nègua és d'accés lliure als vehicles motoritzats durant tot 
l'any. 
11.2. La resta de les pistes forestals queden restringits els accessos als vehicles 
motoritzats a excepció dels veïns, els vehicles dels serveis de gestió, vigilància i 
seguretat de l'administració local, comarcal, autonòmica i estatal, els treballadors 
forestals i els vehicles autoritzats per l’Ajuntament. 
11.3. Els raids organitzats de motocicletes i de quads tenen l'accés restringit en tot 
l'àmbit de les forests CUP 140 i 141, a excepció dels que siguin autoritzats pels 
responsables del municipi d’Esterri de Cardós. 
11.4. Les motocicletes i quads a nivell particular tenen lliure accés per la pista principal, 
amb les mateixes condicions que els vehicles. 
11.5. Les bicicletes i els cavalls tenen l'accés lliure a les pistes forestals i als senders 
senyalitzats de l'àmbit de les forests CUP 140 i 141. 
11.6. Es permet el pas de taxis en la pista del Pla de Nègua al Pla de Tudela previ 
pagament per temporada a l’Äjuntament d’Esterri de Cardós segons la present 
ordenança fiscal. 
 
 



Article 12. 
 
Les autoritzacions d'accés requerides per poder accedir a les pistes forestals que tinguin 
restricció d'accés es sol·licitaran als representants de l’Ajuntament. En cas de que 
l'autorització sigui afirmativa, es lliurarà a cada vehicle un document acreditatiu 
d'aquesta autorització on es farà constar l'àmbit de cobertura de l'autorització. Aquest 
document haurà d'estar a disposició dels encarregats de la vigilància. Aquesta entitats es 
reserva el dret d'aplicar tarifes econòmiques a aquestes autoritzacions en funció del 
tipus de vehicle i el recorregut previst a realitzar. 

 
Article 13. Infraccions  
 
 Es consideraran infraccions a la regulació de la recollida de fongs comestibles i dels 
accessos motoritzats a les forests CUP 140 i 141: 
13.1. Els incompliments de les normes de recollida establertes en l'article 6 i 7 d'aquesta 
ordenança 
13.2. Els incompliments de les normes de regulació de l'accés motoritzat establertes en 
l'article 9 d'aquesta ordenança. 
13.3. Efectuar la recollida o accedir per pistes forestals d'accés restringit sense disposar 
del document acreditatiu d'haver sol·licitat l'autorització o no haver pagat les tarifes 
establertes per a efectuar l'aprofitament o l'accés amb vehicle pertinent. 
13.4. Causar danys a la forest. 
13.5. Encendre foc sense autorització prèvia. 
13.6. Llençar deixalles inorgàniques a la forest fora dels contenidors autoritzats. 
 
Article 14. Sancions 
 
Per a la determinació de les sancions d'ordre pecuniari, aquesta Ordenança es remet allò 
que es disposa en el Capítol 6 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, a la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment 
administratiu comú, al reial decret 1398/93, de 4 d'agost pel qual s'aprova el reglament 
per a l'exercici de la potestat sancionadora i Decret 278/93, de 9 de novembre, sobre el 
procediment sancionador als àmbits de competència de la Generalitat, en tot allò que 
sigui d'aplicació a les corporacions locals. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en 
sessió celebrada el 8 d’octubre de 2003 i que ha quedat definitivament aprovada de 
forma automàtica en no presentar-se cap reclamació durant l’exposició pública 
preceptiva de 30 dies, regirà a partir de la seva publicació íntegra en el BOP i es 
mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa 
 
Vist i Plau                                                          El secretari 
L’alcalde 
 
 
 
Josep Orteu Soldevila                                       Jordi Viñas Barceló 


