REGULACIO DE LA CIRCULACIO MOTORITZADA ALS ESPAIS D'INTERES NATURAL DEL
MUNICIPI D'ISÒVOL

Normativa
La modificació de la Llei 09/1995, de 27 de juliol, sobre la "Regulació de l'accés motoritzat al
medi natural", estableix el següent:
ARTICLE 14. MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 6
Es modifica l'apartat 2 de l'article 6 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, que resta de la manera
següent:
2. En els espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural no declarats de protecció especial i
en els terrenys forestals, s'autoritza la circulació per les pistes i els camins forestals
pavimentats o d'amplada igual o superior a 4 metres, i també pels vials pavimentats i pels
camins autoritzats d'una manera expressa. Aquestes autoritzacions han de ser degudament
justificades i incorporades a l'inventari comarcal de camins i pistes forestals corresponent.
Aquesta normativa exclou de prohibicions l'ús ramader i forestal.

Objectius
Des de l'Ajuntament d'Isòvol es promou el compliment de la llei esmentada dins el municipi,
sense cap regulació específica que la modifiqui. S'han instal·lat les senyalitzacions adequades i
s'ha sol·licitat a les autoritats corresponents el control del compliment d'aquesta llei (acord
aprovat per la Junta de Govern en data 27 de Febrer de 2014). En especial i com a objectiu
prioritari, tenim els tres senders recuperats dins de zones protegides, que, a causa de les
seves característiques, es considera que el seu ús ha d’ésser només per gaudir del paisatge i la
natura mitjançant la pràctica del senderisme.

Característiques d'aquests senders
- Es troben dins espais protegits.
- Tenen una amplada inferior a 2 metres en un 90% del seu recorregut i no excedeixen mai els
3m.
- Són senders d'alt valor natural i paisatgístic, el que fa que sigui ideal destinar-los a l'ús de
senderistes i naturalistes.

Descripció dels senders

- Volta circular del Tossal d'Isòvol:
Grau de protecció de la zona: EIN Tossal d'Isòvol.
Numeració dins la Xarxa Senders de Cerdanya: 148 + 165 + 136 + 147.
Longitud: 6'5km.
Amplada del sender: Sender inferior a 2 metres menys 2km inferiors a 3m.
Tram del sender afectat: Tot el recorregut.

- Camí circular del Molí d'Olopte:
Grau de protecció de la zona: Xarxa Natura 2000.
Numeració dins la Xarxa Senders de Cerdanya: 133 + 133b.
Longitud: 3km.
Amplada del sender: Sender inferior a 2 metres.
Tram del sender al que afecta: Tot el recorregut.

- Volta de l'Ermita de Quadres:
Grau de protecció de la zona: EIN Riberes del Segre.
Numeració dins la Xarxa Senders de Cerdanya: 153b.
Longitud: Sender de 3km.
Amplada del sender: Sender inferior a 2 metres.
Tram del sender afectat: Tram 153b, que transcórrer per la ribera del Segre, des de la
carrerada d'Olopte (151) fins a la carrerada d'All (158). Recorregut de 1'5km.
Autoritats que controlen el compliment de la llei que ho regula:
Agents Rurals
Mossos d'Esquadra
SEPRONA

