CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE UN PROJECTE DE NOVA ORDENANÇA
REGULADORA PER A LA PROTECCIÓ DE L’ESPAI DE L’EMBASSAMENT DE CANELLES

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de
millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb
caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança, es duu a terme una consulta
pública, a través del portal web de l’Ajuntament d’Àger, amb l’objectiu de recollir
l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectats per
la futura norma i sobre:
a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.
En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el
següent:

a) PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA
L’embassament de Canelles i el Congost de Mont-rebei constitueixen un espai natural
de gran valor ambiental que possibilita la pràctica d'un ampli ventall d'esports, tant és
així que en els últims anys s'ha convertit en una destinació de primer ordre al
Prepirineu, arribant fins i tot als 150.000 visitants anuals.
Des de l'any 2018, aquest embassament està patint força massificació com a
conseqüència, entre d’altres, de la inauguració a l’any 2013 del Camí Natural de
Montfalcó al Congost de Mont-rebei. Cal indicar, que el Congost de Mont-rebei és un
congost a l'embassament de Canelles on en alguns punts l'amplada màxima no arriba
als 20 metres.
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Aquest congost resulta molt atractiu per als amants del kayak. Les empreses turístiques
de la zona lloguen kayaks, amb o sense guia, i a més ofereixen passejades per
l'embassament i el congost en embarcacions motores.
L'aglomeració de kayaks i d'embarcacions motores en aquesta zona tan estreta de
l'embassament en els mesos d'estiu, unit al fet que el camí que transcorre per la riba
catalana, al marge esquerra del congost, és especialment perillós (és estret, està molt
massificat), fan que la pràctica de la navegació i el bany al congost no siguin el
suficientment segurs, la qual cosa condiciona el desenvolupament de les activitats
lúdiques.
A causa d'aquesta situació de sobreexplotació i de risc de l’espai, a l’estiu de 2019 es va
constituir la "Comissió per a la coordinació i seguiment de l'ordenació de l'ús públic i
les activitats turístiques en el congost de Mont-rebei”, formada per representants de la
Generalitat de Catalunya, el Govern d’Aragó, les diputacions provincials de Lleida i
Osca, les Comarques de la Noguera i la Ribagorça, i els ajuntaments de Sant Esteve de
la Sarga i de Viacamp.

Sense perjudici de la normativa que es contindrà en el Pla Director promogut per la
Comissió per a la coordinació i seguiment de l'ordenació de l'ús públic i les activitats
turístiques en el congost de Mont-rebei, l’Ajuntament d’Àger, sempre en el marc de les
seves competències, i davant la falta de regulació de les activitats i la gran afluència de
públic per gaudir dels serveis i activitats de lleure a l'embassament de Canelles,
considera necessària l'elaboració d'una Ordenança municipal reguladora per a la
protecció de l’espai de l’embassament de Canelles, que estableixi el marc regulador de
les activitats turístiques i d'oci a desenvolupar en l'embassament.
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L'objectiu d'aquesta Comissió és l'elaboració i aprovació d'un Pla Director de Ordenació
territorial de l'embassament, que redactaran els governs autonòmics i finançaran les
diputacions, el qual efectuarà una regulació d’usos i haurà d'incloure una regulació
eficaç del trànsit fluvial al congost de Mont-rebei, que els Ajuntaments hauran
d’incorporar a la seva normativa.

b) NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
Davant la falta de regulació de les activitats i la gran afluència de públic per gaudir dels
serveis i activitats de lleure a l'embassament de Canelles, es considera necessària i
oportuna l'elaboració d'una Ordenança municipal, que estableixi el marc regulador de
les activitats turístiques i d'oci a desenvolupar en l'embassament.
Sense modificar les disposicions de les vigents normes subsidiàries, ni constituir en si
un pla especial, resulta molt necessari l’establiment de normes per a la protecció de
l'espai, evitant l'alteració o degradació d’aquest, i fixar les directrius aplicables als usos
que s’hi desenvolupen.

c) OBJECTIUS DE LA NORMA
Amb l’aprovació d’aquesta nova ordenança es busca conjugar el dret que tots tenen a
gaudir d’aquest espai, amb el deure que aquest Ajuntament té, en el marc de les seves
competències, de vetllar per la seva preservació i ús racional, garantint el seu llegat a
futures generacions.

d) POSSIBLES ACTUACIONS ALTERNATIVES REGULATÒRIES O NO REGULATÒRIES
S’ha de partir de la premissa que la forma idònia de regulació municipal de les
activitats turístiques i d’oci a desenvolupar en l'embassament de Canelles és a través
d’una ordenança municipal. Per tant, serà en el marc d’aquesta normativa que s’hauran
de plantejar les alternatives de regulació i de mesures d’execució.
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Així doncs, l’ordenança tindrà com a objectiu establir el marc regulador de les activitats
turístiques i d’oci a desenvolupar en l'embassament de Canelles, incloure la limitació a
l’atorgament de noves llicències per exercir-hi activitats, així com les condicions de
neteja, higiene, salubritat que permetin la conservació de l'entorn i els seus
ecosistemes i fomentin un turisme sostenible a l’embassament.

La ciutadania i les organitzacions que ho considerin adient, poden remetre les seves
opinions sobre els aspectes plantejats en aquesta consulta, durant el termini de 10
dies hàbils a comptar des de l’endemà al dia de publicació del present anunci a la
pàgina web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats
en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

Àger, a data de la signatura electrònica.
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L’alcaldessa,

