DECRET 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals parcials
per a la protecció d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya. (DOGC
núm. 833, 12.03.1987) (Correcció d'errades en el DOGC núm. 859, p. 2693, de
3.7.1987).
NOTA. En aquest text s'han introduït les
correccions d'errada publicades en el DOGC.
L'article 4 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'Espais
Naturals, especifica que l'Administració haurà d'adequar
les seves disposicions per protegir la fauna salvatge
evitant la destrucció del medi físic on habita. Dins la
política de conservació de la natura que està duent a terme
la Generalitat de Catalunya, un aspecte important és la
protecció d'espècies d'animals
vertebrats
que
tenen
poblacions molt reduïdes.
Per altra banda, el conveni de Berna, de 19 de setembre
de 1979, relatiu a la conservació de la vida salvatge i del
medi rural a Europa, ratificat per l'Estat espanyol l'1 de
setembre de 1986, especifica al seu capítol II que els
poders
públics
adoptaran les mesures legislatives i
reglamentàries que siguin apropiades i necessàries per
protegir els hàbitats de les espècies salvatges de la flora
i la fauna entre les quals es troben les espècies objecte
de protecció mitjançant el present Decret;
Vista la proposta del
Departament
d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca, en la qual es concreta la situació a
Catalunya de les poblacions d'ós bru (Ursus arctos),
llúdriga (Lutra lutra), les espècies de la fauna forestal
pirinenca mussol pirinenc (Aegolius funereus), pigot negre
(Dryocopus martius), gall fer (Tetrao urogallus), cabirol
(Caprolus capreolus), marta (Martes martes), els ocells
estèpics com el sisó (Otis tetrax), ganga (Pterocles
alchata), xurra (Pterocles orientalis), torlit (Burhinus
oedicnemus) i esparver cendrós (Circus pygargus) i la
tortuga mediterrània (Testudo hermani);
Atès que l'article 24.3 de la Llei 12/1985, de 13 de
juny, diu que les reserves naturals parcials tenen per
objectiu protegir d'una
manera
absoluta
determinats
biòtops, espècies, hàbitats i comunitats;
Atès el que especifica l'article 10.1, segons el qual
el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca delimitarà
les superfícies forestals amb presència notable d'espècies
d'àrea reduïda dins el territori de Catalunya i adoptarà
les determinacions necessàries per assegurar el manteniment
del grau de presència d'aquestes espècies;
A proposta dels Consellers de Política Territorial i
Obres Públiques i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i
d'acord amb el Consell Executiu,
Decreto:
Article 1
1.1
Amb la finalitat de protegir l'ós bru i les espècies
de la fauna forestal pirinenca, es declaren Reserves
Naturals Parcials la del Baish Aran i Alt Àneu, els límits

de les quals s'especifiquen a l'Annex 1.
1.2 Els aprofitaments forestals i l'obertura de nous
camins o vies de desembosc en les zones delimitades com a
Reserves Naturals Parcials es regularan de manera que no
puguin
representar una influència negativa sobre les
poblacions que es protegeixen.
1.3
En
aquestes
zones
quedaran
prohibits
els
aprofitaments cinegètics, així com qualsevol activitat que
comporti una alteració irreversible de l'hàbitat.
Article 2
2.1 Amb la finalitat de garantir la supervivència de les
darreres poblacions de llúdriga a Catalunya, es declaren
Reserves Naturals Parcials les de Merlès-Lluçanès, Riera
d'Arbúcies-Hostalric, Illa de Caramany, La Muga-Albanyà,
Segre-Isòvol,
Segre-Prullans,
La
Llosa,
Noguera
Pallaresa-Bonaigua, Noguera Pallaresa-Collegats, Noguera
Ribagorçana-Mont-rebei i Algars, situades als trams de riu
que s'indiquen a l'Annex 2.
2.2
La delimitació de l'amplada dels trams declarats de
reserva natural serà la que ve definida com d'ús públic a
l'article 6 de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües, o
bé la zona de riberes en el cas que aquestes estiguin
estimades.
2.3 Els aprofitaments hidràulics en les zones delimitades
es regularan de manera que no puguin representar una
influència
negativa
sobre
les
poblacions
que
es
protegeixen.
2.4
En aquests trams de riu queden prohibides les
activitats següents: eliminació i modificació
de
la
vegetació de ribera, abocament de deixalles, enderrocs i
productes contaminants, així com qualsevol activitat que,
afectant el llit del riu o la vegetació que l'envolta,
suposi una alteració negativa irreversible de l'hàbitat de
l'espècie protegida.
2.5 L'aprofitament piscícola en aquests trams de riu serà
regulat
per les disposicions generals sobre vedes i
períodes hàbils de pesca del Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca.
Article 3
3.1
Amb la finalitat de protegir l'única zona d'hàbitat
estèpic extens existent a Catalunya per garantir
la
supervivència de les espècies d'ocells estèpics sisó,
ganga, xurra, torlit i esparver cendrós, es declara Reserva
Natural Parcial el Mas de Melons, els límits de la qual
s'especifiquen a l'Annex 3.
3.2
En aquesta zona no es podrà modificar l'ús del sòl
que es realitza actualment. Es mantindran intactes les
zones de brolles i garrigues existents, així com les
superfícies destinades a conreu, les quals podran ser
aprofitades
exclusivament
com
a
terrenys de secà,
mitjançant el sistema de guarets.
3.3 L'aprofitament cinegètic, que ha fet que es conservi
l'hàbitat, podrà continuar realitzant-se. Els titulars de
les àrees
de
caça
abastades
presentaran
un
pla
d'aprofitament cinegètic, el qual serà aprovat per la
Direcció General de Política Forestal.
Article 4
4.1 Amb la finalitat de garantir la conservació de la
darrera població de tortuga mediterrània a Catalunya, es
declara Reserva Natural Parcial Sant Quirze de Colera, els

límits de la qual s'especifiquen a l'Annex 4.
4.2
En aquesta zona no es podrà modificar l'ús del sòl
que es realitza actualment i es mantindran intactes les
zones de brolles i garrigues existents, excepte quan per
motius de prevenció d'incendis forestals sigui necessari
aquest canvi. Les explotacions forestals queden limitades
als aprofitaments tradicionals.
4.3 La Direcció General de Política Forestal elaborarà un
pla de prevenció d'incendis que inclourà els terrenys
d'aquestes Reserves.
Article 5
5.1
Els Ajuntaments i les entitats locals menors en el
territori dels quals es trobi situada la totalitat o alguna
part d'una reserva natural de les declarades per aquest
Decret, així com les agrupacions agràries i els propietaris
de finques rústiques integrades en aquestes àrees, podran
gaudir dels ajuts establerts a la Secció III del capítol I
del Decret 49/1987, de 29 de gener, sobre mesures de foment
de l'agricultura, la ramaderia i la pesca marítima.
5.2
Les limitacions de la propietat privada o de drets o
interessos patrimonials legítims que es produeixin com a
conseqüència de l'aplicació d'aquest Decret podran ser
indemnitzades d'acord amb els barems que a aquest efecte
estableix el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
per a cada tipus de situació.
Disposicions finals
- 1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, si
l'evolució de les poblacions que es protegeixen ho permet i
amb els informes previs corresponents, podrà excloure
determinades àrees de les Reserves declarades quan s'hagin
de realitzar en aquestes zones obres o actuacions d'interès
general.
- 2 Es faculta els Departaments de Política Territorial i
Obres Públiques i d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per
dictar les disposicions necessàries per al desplegament
d'aquest Decret.
Barcelona, 12 de març de 1987
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Xavier Bigatà i Ribé
Conseller de Política Territorial
i Obres Públiques
Josep Miró i Ardèvol
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Annex 1
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Reserva Natural Parcial: Baish Aran

Comarca: Val d'Aran.
Termes municipals: es Bòrdes i Vilamòs.
Límits
Oest: des del Pic de Poilané a la frontera amb França
seguint la mateixa frontera amb França en direcció nord

fins al terme municipal d'es Bòrdes.
Nord: límit de terme municipal entre es Bòrdes i Vilamòs
fins a trobar a 1.380 m d'altitud la pista forestal.
Continua la mateixa pista forestal en direcció sud-est fins
al revolt de canvi de sentit situat a 1.220 m d'altitud.
Sud: revolt del camí forestal seguint la carena fins al
pic de l'Entecada. Pic de l'Entecada seguint la carena fins
al pic de Poilané.
Superfície: 389 ha.
- 2

Reserva Natural Parcial: Alt Àneu

Comarca: Pallars Sobirà.
Termes municipals: Alt Àneu.
Límits
Nord: pista forestal a Montgarri des del Barranc de
Marimanya fins al Barranc de Roca Blanca o Llançanés.
Est: Barranc de Roca Blanca o Llançanés fins a la cota
2.100 m.
Sud: Cota 2.100 m, que coincideix aproximadament amb el
límit del bosc fins al barranc de Marimanya.
Oest: Barranc de Marimanya des de la cota 2.100 m fins a
la pista forestal a Montgarri.
Superfície: 346 ha.
Annex 2
Els trams que
aigües amunt.
- 3

es

detallen

Reserva Natural Parcial:

es delimiten seguint el riu
Merlès-Lluçanès

Comarques: Berguedà i Osona.
Termes municipals: Santa Maria de Merlès,
Prats
de
Lluçanès, Sagàs, Lluçà, la Quar, Borredà i Palmerola.
Límits
Des del pont de la carretera de Gironella a Prats de
Lluçanès fins al pont de la carretera de Borredà a Alpens.
Longitud: 19,5 km.
- 4

Reserva Natural Parcial: Riera d'Arbúcies-Hostalric

Comarca: la Selva.
Termes municipals: Hostalric i Sant Feliu de Buixalleu.
Límits
Riera d'Arbúcies des de la seva confluència amb el riu
Tordera fins a la confluència amb la riera de can Horta.
Longitud: 10 km.
- 5

Reserva Natural Parcial: Illa de Caramany

Comarca: Alt Empordà.
Terme municipal: Sant Pere Pescador.
Límits
Nord: el marge nord-est de l'illa de Caramany situada al
riu Fluvià a uns 2.000 m aigües amunt de la desembocadura
d'aquest.
Est: des de l'extrem nord-est de l'illa de Caramany
travessa el riu Fluvià en línia recta fins al final del
tram del camí (camí de les Botigues) que voreja el riu.
Sud: el marge dret del riu Fluvià des del final del tram
del camí que voreja el riu fins a la desembocadura del rec

del Molí.
Oest: des de la desembocadura del rec del Molí travessa el
riu Fluvià en línia recta fins a l'extrem sud-oest de
l'illa de Caramany.
Superfície: 19 ha.
Aquesta Reserva Natural Parcial inclou dintre del seu
àmbit la Reserva Integral III dels Aiguamolls de l'Empordà.
- 6

Reserva Natural Parcial: la Muga-Albanyà

Comarca: Alt Empordà.
Termes municipals: Sant Llorenç de la Muga i Albanyà.
Limits
El riu de la Muga des de l'Ermita de Sant Antoni fins al
naixement del riu.
Longitud: 22 km.
- 7

Reserva Natural Parcial: Segre-Isòvol

Comarca: Cerdanya.
Termes municipals: Isòvol, Das i Ger.
Límits
El riu Segre des de la confluència amb el rec d'All (terme
municipal d'Isòvol) fins al límit del terme municipal de
Ger.
Longitud: 2 km.
- 8

Reserva Natural Parcial: Segre-Prullans

Comarca: Cerdanya.
Termes municipals: Montellà i Martinet, Prullans i Bellver
de Cerdanya.
Límits
El riu Segre des de la confluència amb el riu de la Llosa
(terme
municipal de Montellà i Martinet) fins a la
confluència amb el torrent de Prats de Codines (terme
municipal de Bellver de Cerdanya).
Longitud: 7,5 km.
- 9

Reserva Natural Parcial: la Llosa

Comarca: Cerdanya.
Termes municipals: Lles i Prullans.
Límits
El riu de la Llosa des del límit del terme municipal de
Montellà i Martinet amb els de Prullans i Lles, fins al seu
naixement.
Longitud: 17 km.
- 10

Reserva Natural Parcial: Noguera Pallaresa-Bonaigua

Comarca: Pallars Sobirà i Val d'Aran.
Termes municipals: Alt Àneu i Val d'Aran.
Límits
Els rius Noguera Pallaresa i Bonaigua
des
de
la
confluència d'ambdós rius a la localitat d'Esterri d'Àneu
fins al naixement d'ambdós rius.
Longitud: 45 km.
- 11

Reserva Natural Parcial: Noguera Pallaresa-Collegats

Comarca: Pallars Jussà i Pallars Sobirà.
Termes municipals: Pallars Jussà, la Pobla de Segur i

Baix

Pallars.
Límits
El riu Noguera Pallaresa des de la presa de Sosis fins a
la confluència amb el barranc de Morreres.
Longitud: 5 km.
12
Reserva
Ribargorçana-Mont-rebei

Natural

Parcial:

Noguera

Comarca: Pallars Jussà.
Termes municipals: Àger, Sant Esteve de la Sarga i Tremp.
Límits
El riu Noguera Ribagorçana des de la confluència amb el
barranc de Pardina fins al pont del Pont de Montanyana.
Longitud: 11 km.
- 13

Reserva Natural Parcial: Algars

Comarca: Terra Alta.
Termes municipals: Arnes, Horta de Sant Joan i Casserres.
Límits
El riu Algars des del pont de Casserres fins al pont
d'Arnes.
Longitud: 23,5 km.
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Reserva Natural Parcial: Mas de Melons

Comarca: les Garrigues.
Municipi: Castelldans.
Límits
Est: Autopista A-2 km 151 en el límit dels termes
municipals de Castelldans i Puigverd de Lleida.
Des
d'aquest punt continua una línia recta d'1,1 km de longitud
en direcció S-SW fins al pujol Michaute (cota 333). Des
d'aquesta cota, una línia recta d'1,7 km en direcció S-SE
fins a la cota 335 sobre la riera de Matxerri. Des
d'aquesta cota segueix una línia recta de 2 km en direcció
S fins al punt d'unió de les carreteres de Castelldans a
Albagés (comarcal 233) i de Castelldans al Cogul.
Sud: des del punt d'unió d'ambdues carreteres, segueix la
carretera de Castelldans al Cogul fins al límit de terme
municipal de Castelldans amb el Cogul. Segueix el límit
d'ambdós termes municipals fins al punt on es troben els
límits dels termes municipals del Cogul, Castelldans i
Aspa.
Oest: continua els límits dels termes municipals entre
Castelldans i Aspa, i entre Castelldans i Artesa de Segre
fins al punt on es troben els límits dels termes municipals
de Castelldans, Artesa de Segre i Puigverd de Lleida.
Nord: segueix els límits dels termes municipals entre
Castelldans i Aspa fins a trobar l'autopista A-2 en el km
151.
Superfície: 1.140 ha.
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Reserva Natural Parcial: Sant Quirze de Colera

Comarca: Alt Empordà.

Terme municipal: Rabós d'Empordà.
Límits:
Nord: des del puig Gisbert (cota 443) continua la carena
en direcció S-SE fins al puig Abreu. Des d'aquest punt
baixa cap a la riera de Sant Quirze creuant la riera a 200
m al SO de l'antic monestir de Sant Quirze de Colera, i
s'enfila des d'aquest punt seguint la carena fins al pic
d'Escarders (cota 577). Aquest límit nord coincideix amb el
límit sud del Paratge Natural d'Interès Nacional del massís
de l'Albera-Vall de Sant Quirze.
Est: des del pic d'Escarders continua el mateix límit est
del Paratge Natural d'Interès Nacional del massís de
l'Albera - Vall de Sant Quirze- fins al turó de Trauc (cota
387), seguint la carena en direcció sud i passant pel coll
de Dofines i el pla de les Bruixes. Des del turó de Trauc
continua la mateixa carena en direcció sud i seguint el
límit de termes municipals entre Rabós
d'Empordà
i
Vilamaniscle fins a la cota 321 del Pla de les Guilles
passant pel coll de Trauc.
Sud: des de la cota 321 del Pla de les Guilles segueix una
línia recta de 700 m de direcció N-NO fins al puig de les
Guilles (cota 213). Des d'aquest puig segueix una línia
recta de 1.400 m en direcció E-NE fins al puig de les
Monges (cota 206).
Oest: des del puig de les Monges continua la carena en
direcció N-NO fins la cota 400 m i des d'aquest punt
continua la mateixa carena de la Serra dels Gisbert en
direcció NE fins a assolir el punt inicial -puig Gisbert-.
Superfície: 680 ha.

