
Diem,

Que, vist el Decret del Govern del 19 d’octubre del 2005 de declaració de la vall del
Madriu-Perafita-Claror, patrimoni mundial, com a bé immoble d’interès cultural en la
classificació de paisatge cultural, publicat al BOPA en data 28 d’octubre del 2005, en el
que es proposa una delimitació de l’entorn de protecció per a la vall i per al que s’obre
un període d’informació publica d’un mes a comptar de la seva publicació,

Que, tenint en compte que la vall del Madriu-Perafita-Claror és un bé rellevant del
patrimoni cultural d’Andorra, fet que ha justificat la seva declaració com a bé d’interès
cultural i que, tal com presentava l’exposició de motius que va acompanyar en el seu
moment la publicació al BOPA de la Llei 9/2003 del patrimoni cultural d’Andorra, és un
deure essencial de la societat i dels poders públics preservar aquesta riquesa
col·lectiva i trametre-la en les millors condicions a les generacions futures,

Que, vist l’article 4.4 de la Llei 9/2003 del patrimoni cultural d’Andorra que diu:…
qualsevol persona física o jurídica està legitimada per exigir el compliment d’aquesta
Llei davant l’Administració publica i els tribunals de justícia,

Que les associacions que representem, cada una amb els seus objectius específics i
particulars, coincidim en el reconeixement del rol indiscutible que té la preservació del
patrimoni cultural per al desenvolupament de la nostra societat, com a portador de la
nostra memòria col·lectiva, i assumim plenament el nostre rol en el deure de
preservació del patrimoni cultural presentant les al·legacions que s’exposen en aquest
document,

Atenent

Que el Conveni per a la protecció del patrimoni mundial, cultural i natural de la
UNESCO en vigor al Principat d’Andorra des del dia 3 d’abril de 1997 aplicable a la vall
del Madriu-Perafita-Claror a partir de la seva inscripció feta per aquest organisme el dia
7 de juliol del 2004 a la Llista del patrimoni mundial i que com bé esmenta el Decret
comporta, per se, determinades obligacions i engatjaments de l’Estat andorrà,

Que aquest mateix Conveni esmenta, entre altres, l’esforç que han de fer els estats part
en el Conveni, per assegurar una protecció i una conservació eficaces amb l’aplicació
de les mesures jurídiques, científiques, tècniques, administratives i financeres que
siguin necessàries, 

Que la Llei 9/2003 del 12 de juny del 2003, del patrimoni cultural d’Andorra especifica
que el decret de declaració d’un bé immoble com a bé d’interès cultural ha de contenir,
entre altres, la delimitació del seu entorn de protecció i que, la mateixa Llei defineix en
l’article 13.1 l’entorn de protecció d’un bé d’interès cultural essent l’espai edificat o no
que dona suport ambiental al bé i que si és alterat pot afectar-ne els valors, les
perspectives, la contemplació i l’estudi i, per altra banda, en l’article 15.2 que en els
paisatges culturals cal conservar l’aspecte exterior de l’àrea protegida i que només es



poden autoritzar les intervencions que siguin compatibles amb la preservació dels
valors estètics, culturals i naturals de l’espai, 

Que en l’estudi del 30 de setembre del 2005 sobre la vall del Madriu-Perafita-Claror,
com a patrimoni mundial, i proposta d’entorn de protecció de la vall que forma part de
l’expedient de declaració de la vall s’analitzen de forma científica i tècnica els diferents
valors culturals i naturals del paisatge cultural i del seu entorn immediat a partir dels
quals es proposa un entorn de protecció fonamentat i justificat que embolcalla la
totalitat del bé d’interès cultural assegurant-ne la seva protecció,

Havent constatat

Que la proposta de delimitació de l’entorn de protecció de la vall del Madriu-Perafita-
Claror que acompanya el decret de declaració de 19 d’octubre de 2005 deixa sense
entorn de protecció unes determinades zones del perímetre del paisatge cultural com
son la part baixa de la vall tocant al riu Madriu fins a la seva confluència amb el riu
Valira d’Orient, així com la zona oest de la vall que confronta amb el territori de la
parròquia de Sant Julià de Lòria,

Considerant

Que aquest fet representa una mancança greu en el procediment de delimitació de
l’entorn de protecció entenent que la protecció dels béns culturals no es pot fer de
forma parcial,

Que els límits de l’entorn de protecció proposats pel Govern en el decret de 19
d’octubre del 2005, impossibiliten de forma absoluta i indiscutible, la garantia d’una
protecció coherent, total i efectiva del bé d’interès cultural, 

Que aquesta proposta d’entorn de protecció obvia de forma injustificada les
recomanacions fetes per la UNESCO a l’Estat andorrà, en data 11 d’agost del 2004,
seguint aquelles que consten en l’informe que ICOMOS va presentar al Comitè del
patrimoni mundial sobre la candidatura de la vall del Madriu-Perafita-Claror per a la
seva inscripció a la Llista del patrimoni mundial, en les que, entre altres, recomanava
l’ampliació de la zona tampó al Camp de Claror i que, per tant, s’estan incomplint els
deures i compromisos internacionals, 

Que amb la delimitació d’un entorn de protecció parcial s’incompleix, també, la Llei
9/2003 del patrimoni cultural d’Andorra ja que es deixa sense protecció unes
determinades zones del perímetre del bé immoble declarat d’interès cultural que com
diu la Llei formen part de l’espai, edificat o no, que dona suport ambiental al bé i que si
és alterat pot afectar-ne els valors, les perspectives, la contemplació o l’estudi,

Que l’entorn de protecció presentat, per les seves mancances, es contradiu abastament
amb bona part dels arguments presentats en la part expositiva del Decret i que, val a
dir, han inspirat la redacció d’aquestes al·legacions,



Demanem

Que el Govern vulgui admetre aquest escrit i que, per tot el que hem exposat, la
delimitació de l’entorn de protecció de la vall del Madriu-Perafita-Claror sigui
completada de manera a cobrir les zones perifèriques que de forma injustificada han
quedat sense cap tipus de protecció com son els trams de riu Madriu a la part baixa del
bé d’interès cultural, i la zona oest de la vall que confronta amb la parròquia de Sant
Julià, no deixant cap tram del perímetre del bé d’interès cultural sense el corresponent
entorn de protecció, de manera a assegurar una protecció integral del bé i dels seus
valors acomplint, així, amb els preceptes de la Llei 9/2003 del patrimoni cultural
d’Andorra i respectant els compromisos i engatjaments internacionals, especialment els
contrets amb la UNESCO.


