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INTRODUCCIÓ
La sobremassificació dels espais naturals de Catalunya és una problemàtica en augment,
especialment en gorgs. A causa de la manca de regulació, al llarg del temps els usuaris
han estat visitant aquests espais sense una normativa d’usos recreatius concreta ni un
model de gestió d’ús públic que tingui en compte la perspectiva ambiental. Això suposa
un elevat impacte als espais naturals amb l’efecte consegüent en la biodiversitat i
l’entorn, així com conflictes socials a causa del malestar dels habitants d’aquests
municipis que no estan preparats per a aquesta massificació.
Alguns d’aquests espais contenen hàbitats d’interès prioritari i espècies de fauna i flora
protegides, i l’impacte que la manca de regulació genera en l’ecosistema (deixalles,
contaminació acústica, erosió, eutrofització de l’aigua, espècies invasores...) provoca el
desplaçament o la desaparició de les espècies més fràgils, i consegüentment una pèrdua
de riquesa d’espècies i biodiversitat, a més de l’alteració de les dinàmiques naturals dels
ecosistemes, que acaben perjudicant-ne l’estat de conservació. A les comarques
gironines s’han detectat diversos espais que pateixen aquesta pressió, problemàtica que
no sembla que tendeixi a disminuir.
A més, la globalització i la disseminació d’informació, imatges i localitzacions d’aquests
espais naturals a Internet i a les xarxes socials fan que aquesta problemàtica tendeixi a
augmentar. L’ecosistema de mitjans digitals i el pas dels usuaris de receptors a creadors
de contingut fan que allò publicat a la xarxa sigui impredictible, amb un augment de
continguts d’espais a visitar que els usuaris afegeixen a la seva bucket list de llocs
imprescindibles per visitar, on els espais naturals tenen un elevat atractiu degut a la seva
singularitat paisatgística.
A causa de la pandèmia de la COVID-19, l’estiu de 2020 hi ha hagut una massificació molt
més elevada d’aquests espais, ja que una gran part de la població ha evitat el turisme
internacional i ha apostat pel turisme d’interior. Alguns dels espais naturals de Catalunya
han duplicat i triplicat els usuaris visitants respecte a temporades estivals d’anys
anteriors. Aquest fet ha augmentat encara més les problemàtiques esmentades
anteriorment i ha portat alguns municipis a voler assumir una gestió activa de la situació.
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Darrerament, en alguns dels municipis afectats s’han implementat regulacions d’ús i
accés al medi natural per tal de pal·liar aquesta situació. A causa de la falta de regulació
esmentada anteriorment i de la disparitat de mesures adoptades per part dels
consistoris afectats, no s’ha unificat un model de gestió d’ús públic amb perspectiva
ambiental en aquests espais naturals, i això ha resultat en el traspàs de pressions d’un
municipi a un altre, de manera que els usuaris que han evitat la visita als rius i gorgs amb
normatives més restrictives acaben accedint a uns altres amb mesures més laxes o sense
implementar.
Es presenta, així, la necessitat d’assumir la creació d’un model de gestió d’ús públic que
tingui en compte la gestió activa de la sobrefreqüentació a la qual es veuen exposats
aquests espais tan fràgils. A més, es requereix enfocar la problemàtica no només des de
la perspectiva ambiental, sinó també des de la comunicació i l’educació ambiental, d’una
banda, per socialitzar un model per a aquests espais naturals que compatibilitzi la visita
amb la conservació de l’entorn i, de l’altra, per estimular canvis d’actitud dels visitants
en accedir al medi natural per minimitzar-ne l’impacte.
El model que es planteja a continuació és, per tant, l’eina que es proposa per realitzar la
diagnosi d’aquests espais naturals. Utilitza metodologies genèriques extretes de la
literatura publicada i altres mètodes d’anàlisi i diagnosi propis que creen un projecte
executiu per aplicar i reproduir en els espais que pateixin aquestes pressions i que
vulguin afrontar de manera activa la gestió de l’ús públic.
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CONTEXT I MARC TEÒRIC
SOBREFREQÜENTACIÓ I TURISME DE MASSES
El turisme de masses o overtourism és el fenomen d’excés de turistes en destinacions
concretes que pot generar impactes negatius des de diferents perspectives: socials,
ambientals i de massificació. És un paradigma emergent per descriure aquesta situació
i aquest tipus de turisme que, com exposarem a continuació, representa una amenaça
per als ecosistemes naturals, la convivència social i la satisfacció del visitant. Alguns
autors atribueixen aquest fenomen a l’augment de població mundial, amb el consegüent
augment en les activitats econòmiques i, per tant, també les turístiques. En diferents
recerques s’exposa l’evident augment de turisme en les últimes dècades, sobretot en
espais naturals, concretament en parcs nacionals (PN) i espais naturals protegits (ENP)
amb figures de protecció menors.
La pressió que això suposa per a aquests espais i les connotacions negatives que pot
implicar per a la conservació de la natura posen en relleu la importància d’aplicar models
de turisme sostenible i mètodes per mitigar aquests impactes. A més, no sols no es
preveu una disminució orgànica del turisme internacional, sinó que s’estima un
creixement del turisme de natura fins a arribar a un 25 % del total de turisme global,
sobretot pel que fa al turisme local i/o regional, que és el més estès. En aquest context,
es presenta la necessitat de gestionar activament el turisme per poder harmonitzar la
conservació de la natura, el benestar social i el turisme sostenible. Així doncs, mentre
no existeixi un consens respecte al turisme de masses i la seva gestió, ni es limiti el
turisme a un nivell acceptable, la situació pot continuar empitjorant.
A Catalunya, ja a la dècada dels noranta, SERRAT (1993) caracteritzava la problemàtica de
la freqüentació dels parcs naturals catalans. En aquest treball, exposava com l’elevada
freqüentació en alguns parcs naturals generava problemàtiques importants, com la
circulació de vehicles privats a l’interior o la degradació dels ecosistemes naturals a
causa de l’activitat dels visitants. L’autor ja proposava que una de les possibles solucions
per evitar els impactes negatius de l’alta freqüentació en aquests espais és afavorir tots
els mecanismes possibles per a un millor coneixement de l’espai natural millorant la
informació del visitant, com veurem més endavant.
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MALLARCH (2018), en la seva anàlisi de les polítiques de conservació dels ENP de
Catalunya, exposa com la gran majoria reben moltes pressions de visitants que han anat
augmentant fins al punt de ser molt importants, i estima el volum de visita als ENP a
Catalunya en més d’11 milions anuals. Podem veure com la problemàtica de la
sobrefreqüentació d’espais naturals amb diferents figures de protecció té un llarg
recorregut i ara el context actual no pot passar per alt, ja que la COVID-19 ha tingut un
paper molt rellevant pel que fa al turisme de masses i als comportaments de les
persones després de períodes de confinament.
La recerca de MCGINLAY ET AL. (2020) il·lustra els reptes principals que planteja aquesta
situació de pandèmia en la gestió dels ENP d’Europa. En aquesta recerca es van
seleccionar 14 ENP amb diferents figures de protecció de la IUCN (Unió Internacional
per a la Conservació de la Natura) i es van realitzar tallers amb autoritats d’aquests
espais centrades en els impactes de la COVID-19 i els principals reptes que han
d’afrontar els ENP de resultes de la pandèmia. En aquesta recerca es van caracteritzar
les principals pressions causades per la COVID-19 als ENP, i la principal pressió detectada
va ser el turisme de masses o la massificació, degut al fet que durant l’estiu de 2020 es
va registrar un augment de visitants comparat amb els mateixos períodes d’anys
anteriors, en alguns casos fins a un 100 % superior.
A més, aquest augment d’afluència es veu combinat amb comportaments inadequats
per part dels visitants, de manera que ha entrat en conflicte amb la conservació dels ENP
i, fins i tot, ha generat conflictes socials amb els habitants de zones immediates
d’aquests ENP. També es van detectar altres pressions, com ara problemes en el trànsit
i l’aparcament, conflictes, cancel·lació d’activitats educatives i culturals, o canvis
necessaris per garantir el distanciament social. Els participants de la recerca de MCGINLAY
coincidien amb la idea que aquests comportaments inadequats es poden deure a un nou
perfil de visitant, diferent de la tipologia de visitant que rebien abans de la pandèmia,
que no és conscient de les regulacions existents ni de les normes socials acceptades en
els ENP.
Aquesta nova tipologia de visitant prové d’àrees urbanes, té menys sentit de connexió
amb la naturalesa i pot no haver desenvolupat normes de comportament ambiental,
com tampoc consciència dels usos adequats en aquests ENP. En el document es descriu
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aquesta nova tipologia de visitant com un usuari que ha redescobert la naturalesa com
a espai recreatiu per al seu benestar físic i emocional, i com un repte per a la gestió del
turisme en ENP, ja que no realitzar una gestió activa en aquest nou paradigma pot
suposar un augment de pressions tant de tipus ambiental com social per a aquests
espais.
La recerca de MCGINLAY ET AL. (2020) evidencia la necessitat de fer aquesta gestió en dues
línies diferents: el nombre de visitants i el seu comportament. L’augment de visitants
durant la pandèmia ve com a advertiment del seu creixement al llarg del temps en els
ENP. Aquest augment genera nous conflictes i agreuja les tensions existents a causa de
la sobremassificació i els comportaments problemàtics dels visitants, a banda de suposar
un augment en l’impacte dels visitants als ecosistemes naturals d’aquests ENP.
A més, la sobrefreqüentació no sols deriva en pressions cap a la natura i conflictes socials
en els municipis que alberguen aquests ENP, sinó que des de la perspectiva del turisme
pot ser un motiu de baixa satisfacció de les persones visitants. La satisfacció del visitant
es relaciona amb el potencial del producte turístic —en aquest cas els ENP— de
respondre a les necessitats, desitjos i expectatives del visitant. Alguns estudis ens
mostren que les persones visiten espais naturals per veure la naturalesa verge i viure
una experiència amb un cert grau de solitud. Per tant, la sobrefreqüentació pot
esdevenir un dels factors que provoquin insatisfacció en els visitants d’aquests espais.
Alguns autors proposen mesures concretes per mitigar la sobrefreqüentació, com per
exemple regular-la a través de la limitació del nombre de visitants, controlar les
activitats i els allotjaments sense llicència, persuadir els visitants per desestacionalitzar
el turisme o millorar les instal·lacions i serveis per generar experiències que beneficiïn
els visitants però també els residents de la destinació turística. Una de les solucions més
rellevants que proposen els autors és la sensibilització i educació ambiental d’aquesta
nova tipologia de visitant. Hi ha evidències de la dificultat de generar canvis de
comportament en els visitants, però també pot ser una oportunitat per als gestors d’ENP
per arribar a nous públics i promoure noves formes de gestió sostenible d’aquests espais
protegits.
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EFECTES DE LA SOBREFREQÜENTACIÓ EN ELS ECOSISTEMES

Com s’ha comentat a l’apartat anterior, la sobrefreqüentació és un element present a
Catalunya, que s’ha anat incrementant durant els darrers anys. El medi natural on
succeeix aquesta sobrefreqüentació no és independent, i les pressions que pateix s’han
anat incrementant de la mateixa manera. A més a més, molts cops és difícil quantificar
l’efecte sobre el medi, i a vegades el resultat dels impactes només és detectable al cap
d’un temps de rebre les pressions.
La resposta que pot donar el sistema natural a la pressió és molt variable, en funció
d’elements com el grau de pressió, el tipus de comportament del visitant a l’espai,
l’ecosistema/espai que la rep, les espècies que l’habiten o la història (recent o no) de
l’espai, entre molts altres. La conseqüència d’aquesta pressió també pot resultar en un
gradient molt ampli, des d’aspectes fàcilment observables a escala de paisatge (per
exemple, alteracions) fins a canvis en l’àmbit funcional, que requereixen un seguiment
molt extens al llarg del temps i l’espai per ser detectats (per exemple, la pèrdua d’un
comportament determinat d’una espècie). Tot i això, a continuació es comenten algunes
de les conseqüències principals de la sobrefreqüentació en l’ecosistema.

Fauna i flora
Els impactes ecològics més estudiats solen ser els referents a la fauna i la flora, que, tot
i la seva gran diversitat, poden ser més comprensibles i atractius (de corregir) per al gran
públic.
Pel que fa a la fauna, es pot observar la pèrdua d’espècies, l’afectació a patrons
d’activitat, una disminució en la disponibilitat d’aliments i zones de refugi i cria, i la
destrucció de postes. Al mateix temps, poden augmentar els atropellaments, el
col·leccionisme, l’alimentació de la fauna salvatge o la introducció d’espècies exòtiques
invasores.
Pel que fa a la flora, s’adverteix l’alteració de la seva estructura (emergida i submergida),
les taxes de creixement, la disminució de la coberta vegetal, l’alteració en la composició
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específica i en la dispersió de llavors, la pèrdua d’espècies més selectives, desperfectes
als troncs dels arbres i incendis. Al mateix temps, l’espai pot patir un augment de les
espècies exòtiques invasores o espècies menys sensibles a les pertorbacions, ruderals…
i augmentar així l’homogeneïtzació de l’entorn, amb l’alteració del microclima i la
disminució de la biodiversitat de la coberta vegetal.

Xarxes tròfiques
Els impactes no són sempre tan evidents i poden tenir una major afectació que la
desaparició local d’una espècie. Per exemple, la nostra presència pot provocar canvis a
les xarxes tròfiques des de diversos àmbits: desaparició d’una espècie (que serveix
d’aliment o és depredadora), desaparició d’una interacció que no té lloc a causa de la
nostra presència, introducció de nous elements (per exemple, espècies exòtiques o
espècies no pròpies de l’entorn), disminució de la densitat d’una presa fent que els
depredadors hagin de buscar-ne altres, o bé disminució de depredadors i consegüent
augment de la densitat de les preses i introducció de malalties o paràsits, entre d’altres.

Funcions i processos ecològics
Aquests canvis en les xarxes tròfiques, o altres factors de pressió, poden tenir un
impacte en les funcions i els processos que realitza l’ecosistema; per exemple, una
disminució del nombre d’insectes podria reduir la pol·linització i, per tant, tindria un
impacte molt important en la vegetació. O la recol·lecció de flors pot fer disminuir el
banc de llavors del sòl de certes espècies. Al mateix temps, l’erosió (explicada més
endavant) causaria un increment del transport sedimentari, que en alguns contextos pot
ser negatiu per l’estat del sistema, o un canvi en el comportament d’algunes espècies
per culpa de la presència humana, que pot causar que aquestes espècies no realitzin una
determinada acció.
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Àmbit geològic
Els impactes en l’àmbit geològic no se solen prendre en consideració; a tall d’exemple,
cal esmentar que les principals figures de protecció del medi natural en l’àmbit europeu
(Xarxa Natura, directiva sobre hàbitats, directiva sobre aus...) no l’inclouen, però també
reben aquestes pressions. Vandalisme, pintades, erosió o recol·lecció són només
algunes de les conseqüències de la sobrefreqüentació en aquests entorns.

Sòl
Més concretament, un dels elements del conjunt geològic que més rep els impactes d’un
increment desmesurat del nombre de visitants és el sòl. Entre d’altres, cal destacar la
seva compactació i erosió, que tenen una conseqüència directa en tot l’ecosistema
(canvis en la càrrega de nutrients en rius, reducció de la infiltració als aqüífers, pèrdua
d’hàbitat per a espècies dels marges...). De la mateixa manera, se’n degrada la
composició, l’estructura i el grau d’humitat, i això també té un efecte en la comunitat
biològica associada.

Fisicoquímics
Un altre impacte, que pot aparèixer per conseqüències directes (erosió, pèrdua de
biodiversitat) o indirectes (contaminació) de la sobrefreqüentació, és la pèrdua de
qualitat fisicoquímica de l’entorn. Per exemple, en el cas dels gorgs, es tradueix en un
increment de la terbolesa, l’eutrofització i l’augment de la tensió superficial de l’aigua.

Paisatge
També val la pena esmentar la modificació de l’entorn associada a la sobrefreqüentació.
La construcció de les infraestructures associades a la visita, la pèrdua de coberta vegetal
i processos ecològics o la contaminació són alguns dels agents que poden modificar el
paisatge i causar-hi una pèrdua de qualitat generalitzada i, per tant, també disminuir-ne
el valor ecològic.

15

Alguns autors també han proposat mesures per mitigar l’efecte de la sobrefreqüentació
en l’entorn. A més de les descrites en l’apartat anterior, cal considerar la prohibició
d’accés a certes zones (o moments de l’any) sensibles, la compatibilització d’activitats
en funció de la fenologia de les espècies, l’establiment d’itineraris únics o el
desenvolupament d’activitats a partir de voluntariat o ciència ciutadana per donar a
conèixer els valors naturals de l’entorn. En resum, cercant una canalització de la
freqüentació en els entorns menys degradats o menys sensibles. Cal remarcar que les
estratègies més rigoroses, és a dir, la prohibició d’accés, tenen poc recorregut a
Catalunya, i on s’han aplicat no hi ha hagut un seguiment gaire estricte del compliment.
Tot i això, durant els últims anys estan sorgint iniciatives pioneres, com la dels gorgs de
la Garrotxa o la de la desembocadura de la Tordera.
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DEFINICIÓ DE PRESSIONS I IMPACTES

Com hem pogut veure, el turisme de masses o sobrefreqüentació presenta un llarg
recorregut. Aquest model vol ser una eina de gestió per avaluar les pressions que reben
aquests espais derivades de la sobrefreqüentació i proposar accions concretes per
minimitzar-ne els impactes i poder equilibrar-hi la visita amb la conservació de la natura
i la convivència ciutadana.
Actualment, els ecosistemes mediterranis pateixen diferents pressions que afecten la
biodiversitat que hi habita. En aquesta primera secció es caracteritzaran les principals
problemàtiques que impacten de forma continuada en la biodiversitat. La pressió
principal, i l’objecte d’aquest model, és la sobrefreqüentació, definida com l’afluència
massiva de visitants que afecta greument els ecosistemes i destorba el cicle vital de la
fauna i la flora, que acaba desapareixent de l’espai i reduint la seva àrea de distribució.
De la sobrefreqüentació d’espais naturals en deriven altres impactes i pressions que
descriurem a continuació, classificades segons la seva naturalesa:

IMPACTES AMBIENTALS
Són aquells que reben directament espècies, hàbitats, factors geològics o meteorològics
o que recauen de forma més directa sobre un d’aquests elements. Els anomenem
impactes ambientals perquè qui rep directament l’impacte és un element natural, però
l’origen d’aquest impacte és realment antròpic. Un exemple pot ser la presència
d’espècies invasores o de barreres en el curs d’un riu.

FIGURA 1. Les rescloses són un exemple d’impacte ambiental, ja que actuen com a barrera a la mobilitat de
la fauna.
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PRESSIONS DE GESTIÓ
Són aquelles pressions que es deriven directament d’una mesura de gestió o de la manca
d’aquesta mesura en l’espai natural. Un exemple de pressió derivada d’una mesura de
gestió seria que els itineraris d’un espai natural passin tots per un punt ecològicament
vulnerable. En canvi, un exemple de pressió derivada d’una manca de gestió seria la falta
de cartelleria informativa sobre les normes de l’espai natural.

FIGURA 2. Imatge de l’aparcament i l’entrada als gorgs de l’espai natural protegit del Brugent. La regulació
dels accessos i la instal·lació de cartelleria informativa són exemples de solucions davant les pressions de
gestió.

PRESSIONS SOCIALS
S’anomenen pressions socials aquelles que impliquen un conflicte entre diferents
persones, comunitats, institucions o organitzacions, que s’origina pels usos que es fan
de l’espai natural. Aquests conflictes poden dificultar la bona gestió de l’espai natural i,
en definitiva, afectar-ne la conservació.

FIGURA 3. Imatge de la fase del procés participatiu dut a terme a les Planes d’Hostoles per mitigar les
pressions socials.
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COMPORTAMENT DEL VISITANT
Són pressions pel comportament del visitant aquelles que es deriven del comportament
que tenen els usuaris dins l’espai natural a causa de la seva visita, així com de la seva
manera d’actuar i de relacionar-se amb l’espai. Un exemple d’aquesta pressió seria
l’aparcament de cotxes en espais no habilitats, com veiem a la FIGURA 4.

FIGURA 4. Imatge de cotxes estacionats als vorals de la carretera, fet que impedeix l’entrada de serveis
d’emergència a la carretera d’accés a Sadernes, a l’espai d’interès natural de l’Alta Garrotxa.

PRESSIONS DE COMUNICACIÓ
Són aquelles que es deriven de la comunicació controlada o incontrolada al voltant
d’aquest espai, és a dir, les accions de comunicació per donar-lo a conèixer o per fer
difusió d’un aspecte concret. Un exemple d’aquestes pressions són les publicacions a
xarxes socials que fan influenciadors, pàgines o usuaris amb molts seguidors que
incentiven que més gent visiti l’espai.

FIGURA 5. Imatge publicada per la influenciadora Aida Domènech (Dulceida) d’un dels gorgs de l’espai
natural protegit del Brugent, a les Planes d’Hostoles.
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La TAULA 1 descriu cada un dels impactes ambientals que pot generar la
sobrefreqüentació.
TAULA 1. Descripció dels diferents tipus d’impactes ambientals.

Categoria

Tipus d’impacte

Presència
d’espècies
invasores

Erosió del sòl i
camins

Contaminació de
l’aigua i el sòl

Impactes
ambientals

Eutrofització

Pèrdua de
biodiversitat

Pèrdua de
qualitat de
l’hàbitat
Canvis en
funcions i
processos del
sistema
Compactació del
sòl i camins

Definició
La
presència
d’espècies
al·lòctones
introduïdes pels humans en els ecosistemes
genera un impacte negatiu en les espècies
autòctones, ja que poden transmetre’ls noves
malalties, patir depredació o generar competència pels mateixos recursos limitats (alimentació, zones de cria o refugi).
La pèrdua de sòl i de camins per la creació de
cultius, el pas freqüent de visitants o altres
causes són una amenaça per a les espècies
que es nodreixen d’aquest sòl o hi habiten.
Les activitats industrials, la ramaderia, l’agricultura o les aigües residuals urbanes que introdueixen substàncies o energia als sòls o a
l’aigua són un risc per al medi aquàtic i
terrestre. També ho són els productes cosmètics, com les cremes solars, que contenen
químics.
L’increment de l’activitat als punts d’aigua,
així com l’erosió i la contaminació, poden
provocar un augment de la concentració de
nutrients i fomentar la seva eutrofització.
La pressió a la qual se sotmeten els entorns
naturals genera una disminució de la biodiversitat, ja sigui per mortalitat directa
(atropellaments) o perquè busquen zones
amb més tranquil·litat on reproduir-se.
La gestió d’un espai natural estrictament pels
seus valors turístics i l’impacte directe de la
sobrefreqüentació solen provocar una simplificació de les comunitats naturals i disminuir-ne notablement el potencial.
La degradació generalitzada de la biodiversitat
i del sistema natural té una estricta relació
amb la desaparició, o pèrdua d’eficiència, de
les funcions i els processos que realitza el sistema natural.
L’ús recurrent d’un mateix camí provoca la
seva compactació per trepig. Aquest fet comporta una pèrdua de les propietats del sòl
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(composició, estructura i grau d’humitat) i de
la biodiversitat associada.

La taula 2 descriu cada una de les pressions específiques de cada categoria.
TAULA 2. Descripció dels diferents tipus de pressions que es detecten als espais naturals.

Categoria

Tipus de pressió

Aparcaments
saturats

Pressions de
gestió

Camins oberts
Manca de
senyalització o
informació per al
visitant

Definició
La saturació dels aparcaments habilitats o la
falta d’espais d’aparcament habilitat prop
d’espais naturals sobrefreqüentats pot comportar que els vehicles estacionin en espais on
dificulten el pas dels serveis d’emergència, les
entrades i sortides de propietats privades o
sobre marges de camins, i provoquin així una
degradació de la biodiversitat present.
L’obertura de múltiples camins per manca de
senyalització dels camins habilitats a aquest
efecte implica la pèrdua de cobertura forestal
i perjudica l’estructura del bosc.
La manca o la dispersió de senyalització pot
induir a comportaments inadequats dels
usuaris per desconeixement de la normativa.

La manca d’infraestructures per als visitants
(punts d’informació, espais habilitats per a
Manca
pícnic, lavabos...) pot comportar que el visid’infraestructures
tant cerqui alternatives per cobrir les seves
necessitats i faci usos inadequats de l’espai.
La sobrefreqüentació o els usos inadequats
Conflictes amb els per part dels visitants ocasionen conflictes
veïns
amb els veïns que, a la vegada, poden dificultar la gestió de l’espai.
La falta de complicitat en la gestió de l’ús
Pressions socials
públic per part de les persones que viuen a
Manca de
l’entorn immediat de l’espai natural pot
complicitat
generar una pressió, ja que sense la comcomunitària
plicitat comunitària és més difícil que aquests
projectes tinguin èxit.
La presència d’actes vandàlics o fins i tot
delictuosos en els espais naturals pot ocaComportament
sionar conflictes socials que en dificultin la
Vandalisme
del visitant
gestió o comportar pèrdues quan són actes
que afecten infraestructures de l’espai
natural.
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Un espai poc senyalitzat o el descuit dels
visitants buscant un lloc on accedir o amb
Intrusió en
menys freqüentació, faciliten que entrin a
propietats
propietats privades, cosa que pot comportar
privades
conflictes amb les persones que habiten a
prop o dins l’espai natural.
Un espai poc senyalitzat o el descuit del
visitant en moments de sobrefreqüentació,
Intrusió en
buscant un lloc on vol accedir o altres llocs
activitats
amb menys freqüentació, faciliten l’accés a
econòmiques
espais on s’executen activitats econòmiques
agrícoles i
agrícoles i ramaderes en zones rurals, i això
ramaderes
pot comportar conflictes amb les persones
que depenen d’aquestes activitats.
La presència de residus sòlids deixats pels
visitants o els veïns pot posar en perill la fauna
i la flora, ja sigui perquè els ingereixen, perquè
provoquen un efecte trampa o perquè
Residus
generen contaminació, entre d’altres. A més,
l’ús de cremes solars i cosmètiques en els
gorgs té una afectació directa en els
ecosistemes fluvials per la introducció de
productes químics a l’aigua.
La sobrefreqüentació pot comportar que els
visitants estacionin els vehicles en espais on
Aparcaments fora dificulten el pas dels serveis d’emergència o
d’espais habilitats l’entrada i la sortida de propietats privades
per accedir a l’espai.
L’acampada lliure freqüent en llocs no autoAcampada en
ritzats comporta una amenaça per als ecoespais no
sistemes en tant que els campistes poden
autoritzats
deixar residus o destorbar la fauna.
La presència de sorolls estridents a l’espai
provocada per la presència de visitants, la
circulació de vehicles o l’ús d’aparells de
Soroll
música poden causar molèsties a les espècies
que hi habiten i pertorbar els ecosistemes dels
espais naturals.
L’encesa de fogueres fora dels espais habiEncesa de
litats amb aquesta finalitat pot comportar un
fogueres
perill per a l’espai, sobretot en èpoques de risc
d’incendi.
La presència d’animals domèstics deslligats en
Animals
aquest espai pot comportar afectacions en els
domèstics
ecosistemes de l’espai, i en particular a la
deslligats
biodiversitat. També pot ser especialment
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Activitats
lúdiques,
recreatives o
esportives

Sobreexposició a
la xarxa
Pressions de
comunicació

Manca
d’informació
oficial sobre
l’espai

problemàtica si l’animal és a prop de propietats privades, especialment en zones de
pastura amb presència de ramats.
Les activitats lúdiques, recreatives o esportives que tinguin lloc en aquests espais, sense
la certificació corresponent de responsabilitat
o el permís requerit, poden tenir un gran impacte en l’espai natural, així com suposar un
risc per als visitants que les exerceixen sense
tenir les habilitats corresponents.
L’exposició i la difusió excessiva de l’espai
natural, sobretot quan es fa difusió dels usos
recreatius o de l’explotació d’algun recurs
natural, pot derivar en pressions de sobrefreqüentació que afectin l’ecosistema.
La manca d’informació disponible provoca
que els visitants no coneguin les normatives i
regulacions vigents. Quan aquesta informació
no la dona l’òrgan gestor oficial, els usuaris la
busquen en altres fonts, on pot ser errònia o
desactualitzada.
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GESTIÓ DE LES PRESSIONS
Aquest model se centra a mitigar o erradicar les pressions que tenen a veure amb el
comportament dels usuaris de l’espai natural; per això, es proposa una classificació de
les problemàtiques i les pressions segons quin àmbit de gestió pot ser més efectiu per
minimitzar-les. Conèixer la naturalesa de les pressions és el primer pas per determinar
quines accions de gestió estaran destinades a minimitzar-les. Pel que fa als àmbits de
gestió que es tenen en compte en aquest model, els classifiquem en les categories
següents.

MESURES DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL
Són aquelles mesures destinades a protegir el medi principalment dels comportaments
inevitables dels visitants, ja que són impactes que no es poden abolir amb la presència
de persones a l’espai. Alguns exemples d’aquest tipus de mesures són accions de
conservació o restauració d’espais naturals, zonificació de l’espai per determinar quins
són els punts d’ús públic o accions de sensibilització i comunicació. Aquestes propostes
sorgeixen principalment de la diagnosi ambiental.

FIGURA 6. Imatge prèvia a la revegetació amb bosc de ribera. És un exemple de les possibles accions per
minimitzar les pressions ambientals.
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REGULACIÓ D’USOS
Es tracta de mesures destinades a regular els usos de l’espai, principalment quan trobem
comportaments (com els il·legals, inexperts o descuidats) que poden afectar
directament l’entorn. Per fer efectiva aquesta regulació, es poden aplicar sancions a
conductes que s’estableixin com a il·legals en una ordenança o mitjançant la legislació
pertinent. Un exemple d’aquesta mesura seria prohibir portar els gossos deslligats,
llençar deixalles a terra o practicar certs esports d’aventura. Aquestes propostes
sorgeixen principalment dels comportaments que queden regulats en els usos de l’espai
segons els comportaments que no es poden reconduir des de cap altre dels àmbits de
gestió.

FIGURA 7. Imatge de la cartelleria sobre la regulació d’usos aplicada a l’espai natural protegit del Brugent.
L’aplicació de sancions és una de les possibles solucions per mitigar algunes pressions de gestió a l’espai
natural.

ORDENACIÓ DE L’ESPAI
Són aquelles mesures que tenen per objectiu reduir la quantitat de persones que
accedeixen a l’espai segons el que aquesta àrea protegida pot tolerar. A la vegada,
també busquen ordenar l’espai públic afectat per la sobrefreqüentació. Algunes
d’aquestes mesures podrien ser la creació d’un aparcament i d’un sistema de reserva
prèvia, la senyalització dels camins i els accessos, o la presència d’informadors o guardes
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ambientals. Aquestes propostes poden sorgir durant qualsevol de les fases del procés,
sobretot en les fases del procés participatiu amb òrgans gestors i institucions.

FIGURA 8. Una exemple de solució de gestió de l’espai és la senyalització dels itineraris, que evita l’obertura
de camins nous. Aquesta senyalització es va instal·lar a la via verda de les Planes d’Hostoles, a l’ENP del
Brugent.

PROPOSTES SOCIALS
Es tracta de mesures que fan referència a la mediació de conflictes socials entre els
agents clau per a la gestió de l’espai, com per exemple conflictes entre veïns, amb
l’òrgan gestor o amb els visitants. També s’hi poden incloure les mesures que promouen
la custòdia de l’espai per part dels veïns o que incentiven que la seva relació amb l’espai
sigui més sostenible. Aquestes propostes sorgeixen principalment del procés
participatiu.

FIGURA 9. La instal·lació d’una barrera i la limitació de pas al veïnat va ser una de les propostes dels veïns i
propietaris sorgida en el procés participatiu de l’ENP del Brugent que es va implementar.
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ACCIONS DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Es tracta de mesures per millorar la comunicació controlada de l’espai, és a dir, la que
es fa des de l’òrgan gestor. Pretenen que el missatge i les vies de comunicació que
s’utilitzen per informar de l’espai natural afavoreixin actuacions dels visitants que ajudin
a preservar-lo. Aquestes mesures poden concretar-se en cartells interpretatius dins
l’espai per sensibilitzar els visitants, en la creació d’una pàgina web, en campanyes a
través de les xarxes socials o en accions de sensibilització in situ. Aquestes propostes
sorgeixen principalment de la diagnosi comunicativa. També s’hi pot recollir alguna
mesura relacionada amb la comunicació incontrolada, com ara garantir que les pàgines
que promocionen l’espai enllacin el web oficial i n’expliquin la normativa.

FIGURA 10. Un exemple d’acció de comunicació és la creació d’una pàgina web oficial de l’espai natural des
d’on es pugui oferir als visitants la informació correcta per preparar la visita. En aquesta imatge veiem
l’apartat de «Bones pràctiques» de la pàgina web de l’ENP del Brugent.

A continuació, s’especifiquen quins àmbits de gestió estan destinats a minimitzar les
pressions segons la seva categoria.
Categoria

Àmbit de gestió

Impactes ambientals

Mesures de protecció del medi natural

Pressions de gestió

Gestió de l’espai

Pressions socials

Propostes socials

Comportament del visitant

A determinar*

Pressions de comunicació

Accions de comunicació i sensibilització
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*L’àmbit de gestió per minimitzar les pressions derivades del comportament del visitant no és una
tasca senzilla. Primer de tot, cal conèixer com es comporta el visitant de l’espai natural concret per
determinar des de quin àmbit de gestió serà més eficaç estimular un comportament alternatiu.
Concretant quin tipus de comportament causa la problemàtica esdevé més senzill determinar quines
propostes i accions seran necessàries per fomentar un altre comportament i minimitzar la pressió.

CATEGORITZACIÓ DELS COMPORTAMENTS DELS VISITANTS

Per classificar el tipus de comportaments dels visitants, s’utilitza la clau dicotòmica de la
FIGURA 11, que permet categoritzar-ne els diferents tipus i determinar quin àmbit de gestió

és més susceptible de tenir èxit en fomentar comportaments alternatius. Aquesta clau
dicotòmica és una adaptació de la classificació de DAWSON & HENDEE (2009) a la qual s’han
afegit els comportaments per manca de gestió. Els comportaments es classifiquen en:


Comportaments il·legals: Són comportaments no permesos per la normativa i, per
tant, susceptibles de rebre sancions. En el cas que es vulguin regular comportaments
del visitant que no siguin il·legals en la normativa vigent per motius de protecció i
gestió de l’espai, caldrà crear el marc jurídic corresponent a través d’una ordenança
(vegeu l’apartat «Proposta d’ordenança de protecció del medi natural»). Els
comportaments il·legals no requereixen accions de gestió concretes perquè ja estan
prohibits, però, en el cas que es detecti desinformació del visitant respecte a aquests
comportaments, es recomana reforçar les accions de gestió de l’espai i de
comunicació i sensibilització, a més d’un règim de sancions que complementi la
normativa vigent.



Comportaments inevitables: Són aquells que, com indica el seu nom, no es poden
evitar perquè estan relacionats amb la presència de persones en un espai natural.
Un exemple seria l’erosió o el trepig en els espais on hi ha concurrència de visitants.
Aquests comportaments es poden reduir a través d’accions de gestió o una regulació
d’usos per mitigar les pressions que se’n puguin derivar.



Comportaments inexperts: Són aquells que es donen quan el visitant no té la
capacitat de tenir un comportament alternatiu per manca d’habilitats. Un exemple
seria la realització d’activitats d’esports d’aventura sense tenir en compte els espais
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d’especial protecció. Caldrà que els visitants que tinguin aquests comportaments, en
el cas que estiguin permesos a l’espai natural, obtinguin certificacions o
comprovants amb els quals l’òrgan gestor pugui determinar que disposen de la
informació i les habilitats necessàries per executar-los.


Comportaments per manca de gestió: Són aquells que el visitant duu a terme
perquè l’òrgan gestor no ha posat a disposició seva la logística i les infraestructures
necessàries per tal que no tinguin lloc. Un exemple seria l’obertura de senders
alternatius deguda a la manca de senyalització de les rutes oficials. Aquests
comportaments requereixen una planificació i gestió actives per part de l’òrgan
gestor, la instal·lació d’equipaments i l’ordenació de l’espai.



Comportaments desinformats: Són aquells que el visitant du a terme per manca
d’informació suficient abans i durant la visita a l’espai. En seria un exemple un
visitant que porta el gos deslligat sense haver-lo informat enlloc de la prohibició de
fer-ho. Aquests comportaments requereixen una planificació i gestió actives per part
de l’òrgan gestor a través de la comunicació, la sensibilització, l’emplaçament
d’interpretació a l’espai o altres formes de comunicació. Si a l’espai hi ha informació
però és insuficient, caldrà fer un reforç.



Comportaments descuidats: Són comportaments que el visitant fa de manera
descuidada tot i disposar d’informació i ser adequades la gestió i les infraestructures.
En seria un exemple un visitant que decideix portar el gos deslligat malgrat conèixer
prèviament la informació que ho prohibeix. En el cas que es vulguin minimitzar
aquests comportaments, caldrà valorar si es regula l’ús a través de la normativa o
s’emprenen accions per facilitar al visitant la realització d’un comportament
alternatiu durant la visita.
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La clau dicotòmica de la FIGURA 11 permet identificar els tipus de comportaments.

FIGURA 11. Clau dicotòmica per identificar el tipus concret de comportament del visitant que causa la
pressió.
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OBJECTIUS DEL MODEL I FUNCIONAMENT DE LES PARTS
OBJECTIUS DEL MODEL

Objectiu general (OG):
Elaborar un model de gestió de l’ús públic per als gorgs que pateixen sobrefreqüentació,
des de la perspectiva ambiental, de gestió, social, de regulació i de comunicació i
sensibilització.

Objectius específics (OE):
1. Analitzar les pressions que reben els espais naturals fluvials que pateixen
sobrefreqüentació des de la perspectiva ambiental per determinar accions de gestió que
permetin mantenir-ne l’estat de conservació i, fins i tot, millorar-lo.
2. Analitzar les pressions que reben els espais naturals fluvials que pateixen
sobrefreqüentació des de la perspectiva comunicativa, tenint en compte l’exposició que
aquests espais tenen a la xarxa i la comunicació que es genera des dels òrgans
responsables.
3. Fomentar la participació ciutadana en la gestió dels espais naturals de les comarques
gironines com a part imprescindible per generar consens de territori i aconseguir que
les persones de l’entorn immediat secundin les accions de gestió de l’espai.
4. Establir un marc regulador per als espais naturals que pateixen pressions de
sobrefreqüentació que doti l’òrgan gestor de la base jurídica per regular els usos
d’aquests espais.
5. Crear un model que sigui reproduïble i se n’extreguin propostes de gestió concretes
que permetin minimitzar les pressions que afecten aquests espais naturals.
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FUNCIONAMENT DE LES PARTS: COM APLICAR EL MODEL
Aquest model està pensat per ser implementat i reproduït en gorgs que pateixin
pressions de sobrefreqüentació. Per aplicar-lo, cal seguir els passos que es proposen a
continuació a través de la metodologia i, finalment, fer una anàlisi dels resultats per tal
de poder elaborar propostes de regulació, gestió i comunicació que ajudin a
descongestionar aquests espais i, fins i tot, a mantenir-ne o millorar-ne l’estat de
conservació.
A continuació, s’exposa la metodologia utilitzada per a la diagnosi i la gestió de la
sobrefreqüentació en gorgs, acompanyada d’exemples aplicats per facilitar-ne la
comprensió. L’aplicació que s’utilitza d’exemple és el treball que es va realitzar als gorgs
sobrefreqüentats de Sadernes, Tortellà, Sales de Llierca i Montagut i Oix, a l’eix central
de l’espai d’interès natural de l’Alta Garrotxa, l’any 2021.
Aquest model ha estat pensat per ser aplicat en gorgs, rius, rieres o estanys. És adaptable
a altres tipus d’espais naturals però caldria adequar els factors del càlcul de la capacitat
de càrrega que s’hi tenen en compte i, en conseqüència, la diagnosi ambiental amb els
quals s’obtenen. Els índexs utilitzats en les visites de camp són específics per a boscos
de riera i per mesurar la qualitat de l’aigua; per tant, seria necessari trobar altres
protocols que permetin avaluar l’estat de conservació dels ecosistemes presents en
l’espai natural.
Finalment, la implementació d’aquest model requereix coneixements de biologia i
ecologia, per la part de la diagnosi ambiental i el càlcul de la capacitat de càrrega; de
comunicació i participació ciutadana, per la part de la diagnosi comunicativa i la
implementació del procés participatiu, i d’anàlisi geogràfica, per a l’anàlisi d’erosió, vies
sobrefreqüentades i pendent. Es recomana comptar amb un equip de professionals
d’aquestes tres branques per poder aplicar el model de forma encertada.
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1. Diagnosi ambiental
Aquest tipus de diagnosi comprèn una descripció actualitzada de l’espai pel que fa a
cartografia, hàbitats, espècies i estat de conservació. És important per conèixer el grau
de vulnerabilitat en què es troba l’espai i poder aplicar mesures que tinguin en compte
la protecció dels seus hàbitats. Ha d’incloure:
o Cartografia de l’espai amb l’àrea a gestionar, els hàbitats que inclou i els
accessos.
o Definició de l’espai amb el grau de protecció, els hàbitats o espècies d’interès
comunitari, la presència d’espècies protegides o zones d’interès geològic,
històric..., juntament amb l’estat ambiental i les pressions detectades.
o Resultats de les visites de camp amb l’estat de conservació de l’espai, per indicar
quin grau de vulnerabilitat té pel que fa a hàbitats i espècies, a més d’identificar
les possibles amenaces per a la seva conservació.
2. Diagnosi comunicativa
La diagnosi comunicativa comprèn una descripció de l’exposició dels espais a la xarxa
(comunicació incontrolada) i una anàlisi de la comunicació que es fa des de l’òrgan
gestor o els ajuntaments responsables de l’ENP (comunicació controlada). És important,
d’una banda, per conèixer la informació que tenen els usuaris sobre els espais
sobrefreqüentats i, de l’altra, per saber si des de l’òrgan gestor o els ajuntaments
responsables es dona la informació adequada per sensibilitzar el visitant. Ha d’incloure:
o Resultats de la diagnosi de la comunicació controlada.
o Resultats de la diagnosi de la comunicació incontrolada.
3. Pressions detectades
Es tracta d’un resum de les pressions detectades a través de la recopilació d’informació,
les visites de camp i les diagnosis realitzades. Aquest punt és important per determinar,
a través del procés participatiu i la valoració tècnica, quines accions de gestió poden ser
més efectives i viables per minimitzar les pressions detectades. Ha d’incloure:
o Taula de resum de les pressions detectades i la seva descripció (que es
complementa posteriorment amb el procés participatiu).
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4. Procés participatiu
El disseny del procés participatiu aplicat a l’espai natural concret a partir del model
proposat i els resultats d’aquest procés participatiu és imprescindible per generar
consens amb el territori immediat de l’espai natural a l’hora de gestionar la
sobrefreqüentació, i també per tenir en compte la realitat de les persones més afectades
de l’entorn immediat. Ha d’incloure:
o Resultats de l’enquesta de percepció dels habitants de l’entorn immediat de
l’ENP.
o Taula de pressions detectades actualitzada amb les percepcions dels participants
del procés participatiu.
o Propostes de gestió plantejades pels participants del procés participatiu i la seva
viabilitat.
5. Càlcul de la capacitat de càrrega
A través dels factors que surten de la diagnosi ambiental, comunicativa i del procés
participatiu, s’aplica una fórmula que permetrà conèixer la capacitat de càrrega que
l’espai té per mantenir el seu estat de conservació i, fins i tot, millorar-lo. Ha d’incloure:
o Conversió dels resultats de la diagnosi ambiental en factors del càlcul de la
capacitat de càrrega.
o Capacitat de càrrega real màxima que pot suportar l’espai natural en èpoques de
sobrefreqüentació.
6. Resultats i planificació de l’espai
A partir dels resultats dels passos anteriors, es determinen unes accions de planificació
vinculades a les pressions que es volen minimitzar o erradicar per, finalment,
implementar-les en l’espai sobrefreqüentat.
o Taula de pressions detectades amb les propostes de gestió per minimitzar-les.
o Cartografia de l’espai amb les propostes de gestió.
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DIAGNOSI AMBIENTAL
La diagnosi ambiental ha de poder identificar, en primer lloc, l’estat de conservació en
què es troba l’espai pel que fa a components representatius de la biodiversitat (hàbitats,
tàxons representatius i/o d’interès) i processos ecològics fonamentals que tenen lloc a
l’espai concret. En segon lloc, ha de determinar el seu grau de vulnerabilitat (espècies
protegides, hàbitats d’interès prioritari, erosió, funcions ecològiques i serveis
ecosistèmics afectats, figures de protecció i accessos). I, finalment, ha d’identificar les
possibles amenaces relacionades amb la conservació de l’espai, amb la finalitat
d’implementar una gestió que permeti mantenir un estat de conservació favorable o,
fins i tot, millorar-lo.
Al mateix temps, la diagnosi permet conèixer les espècies més vulnerables de l’espai.
D’aquesta manera, es poden zonificar els usos i els espais i permetre la freqüentació
només en els moments en què les espècies ja hagin acabat el seu cicle reproductiu i
siguin menys vulnerables.
L’acompliment de la diagnosi es duu a terme en dues etapes:


Etapa 1: fase de recerca d’informació. S’inicia amb la recopilació de tota la
informació documental disponible, estudis del medi natural, informes tècnics i
figures de protecció de l’espai.



Etapa 2: fase de visites de camp per fer una inspecció de l’espai i aplicar uns
índexs per conèixer el grau de conservació sobre el terreny. La visita de camp
també permet comprovar si algunes de les dades obtingudes en la fase 1 estan
o no actualitzades.

ETAPA 1: RECERCA D’INFORMACIÓ
En aquesta etapa es recopila tota la informació que ja existeix sobre l’espai en el
moment d’iniciar l’anàlisi; des de les dades bàsiques que ens permeten caracteritzar-lo
fins als estudis o informes tècnics que s’hagin realitzat anteriorment. De la diferent
bibliografia obtinguda se’n poden obtenir les dades que construeixen la diagnosi
ambiental en les tres direccions comentades: definir l’estat de conservació, la
vulnerabilitat dels ecosistemes i les seves amenaces. Algunes de les dades obtingudes
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en aquesta primera fase serveixen, a més, per calcular la capacitat de la càrrega. Els
documents necessaris i la informació que se n’extreu queden resumits a la TAULA 3.
TAULA 3. Elements considerats en l’etapa 1 de la diagnosi ambiental. S’inclou el contingut que cal cercar
dins de cada document i de quina manera s’aplica a la diagnosi de l’espai. *PSF = Punts de
sobrefreqüentació.

Informació

Contingut rellevant

Aplicació

Impactes o amenaces a la
Fer propostes per mitigar els imflora i la fauna derivades
pactes.
de l’ús públic.

Estudis de medi
natural, diagnosi o
memòries

Informes
d’amenaces i
problemàtiques
detectades

Espècies
d’interès.

i

Detectar hàbitats o espècies parhàbitats ticularment vulnerables i tenir-los
en compte en les propostes d’ordenació.

Fer propostes per millorar l’estat
de conservació de l’espai natural o
continuar amb les accions de
Actuacions de conservació
conservació ja realitzades. Cercar
que s’han fet.
fórmules que ja hagin funcionat o
evitar les que no han assolit els
seus objectius.
Problemàtiques socials,
ambientals i/o de gestió
en l’espai natural de les
quals
s’ha
fet
un
seguiment o registre i que
afecten la conservació de
l’espai i/o la convivència
ciutadana.

Destriar les pressions socials de les
ambientals i de les de gestió, i fer
propostes d’ordenació de l’espai
per disminuir les pressions.
Definir els impactes i amenaces
que cal mitigar per millorar l’estat
de conservació de l’espai natural.

Àrea total i àrea dels PSF.*
Cartografia de
l’espai natural

Serveis de l’espai

Zonificació segons els PSF.*
Localitzar els PSF.*
Aparcament,
lavabos
públics,
restauració, Fer propostes d’ordenació i zoniallotjaments o altres ficació de l’àrea protegida, així
punts que puguin afectar
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la gestió i l’afluència de com de mancances
gent.
estructura.

d’infra-

Horari dels serveis.

Titularitats i figures
de protecció de
l’espai natural

Marc jurídic al qual s’acull Tenir-lo en compte per a les
o es pot acollir l’espai propostes d’ordenació d’usos i
natural.
accessos.
Propietaris de les zones
Detectar agents clau en la gestió i
properes i de l’àrea
custòdia de l’espai.
protegida.
Normativa
l’espai.

Regulacions de
l’espai

vigent

Fer propostes d’ordenació pel que
fa a la normativa (ordenances muHorari d’accés a l’espai / nicipals).
servei d’informació.

Òrgan/s gestor/s.

Informes de
senyalització

de

Definir competències pel que fa a
la custòdia i gestió de l’espai.

Imatge gràfica de l’espai,
normativa de cartells,
localització
de
la Propostes de cartells i senyasenyalística que hi ha a lització per millorar la gestió.
l’espai,
informes
d’avaluació.

Itineraris marcats que
Propostes d’ordenació i zonificapassen a prop, accedeixen
Itineraris dels espais o indiquen els PSF* i els ció de l’àrea protegida pel que fa
als itineraris, accessos i serveis.
accessos als PSF*.

En resum, amb la primera fase de la diagnosi ambiental, s’aconsegueix:
o Explorar els impactes principals que representen una amenaça per a la
biodiversitat de l’espai natural.
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o Determinar les problemàtiques de diferent índole (social, de gestió, ambiental)
que tendeixen a la repetició.
o Zonificar quins són els punts i èpoques de l’any més fràgils i vulnerables a
aquestes pressions i quines són les àrees sobrefreqüentades (poden coincidir).
A més, s’obtenen moltes dades necessàries per calcular la capacitat de càrrega, com són
l’horari d’accés a l’espai, les hores en què la gent el visita o la superfície que poden
ocupar els visitants en les àrees amb sobrefreqüentació. Es proposa la TAULA 4 per al
resum de la informació obtinguda.
TAULA 4. Resum de la informació obtinguda en l’etapa 1 de la diagnosi ambiental.

Informació

Hi consta / No hi consta

Informació obtinguda

Estudis de medi natural,
diagnosi o memòries
Informes d’amenaces i
problemàtiques detectades
Cartografia de l’espai natural
Serveis de l’espai
Titularitats i figures de
protecció de l’espai natural
Regulacions de l’espai
Informes de senyalització

Si falta alguna de les dades necessàries per calcular la capacitat de càrrega o no es
disposa d’informació sobre algun dels aspectes mencionats, com ara les amenaces o la
senyalització present, cal aprofitar les visites de camp per determinar-les, i en d’altres,
com estudis de medi natural, és recomanable que els ajuntaments el puguin realitzar
amb antelació per poder tenir més dades actualitzades de l’espai objecte d’estudi. En
aquestes visites de camp també s’aprofita per comprovar la informació adquirida
prèviament sobre espècies o hàbitats d’especial interès natural, ja que en les fonts
oficials pot no estar actualitzada.
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Caixa 1
Aplicació de l’etapa 1 de la diagnosi ambiental
Informació

Hi consta / No hi consta

Informació obtinguda
Saturació de les vies d’accés: degradació de camins i
marges, brossa, paper higiènic, excrements i/o orina.
Queixes del veïnat per la saturació de les vies d’accés.

Informes
d’amenaces i
problemàtiques

Saturació dels contenidors d’escombraries de la
Hi consta

població adjacent.
Gossos deslligats.

detectades

Acampades.
Enceses de focs.
Destrosses de materials i senyalitzacions.
Existeix un zona d’aparcament habilitat a Sadernes, a
més d’aparcaments dins l’espai natural, que estan
regulats de març a octubre.

Serveis de l’espai

Hi consta

Servei d’informació i servei de vigilància coordinats
per controlar l’accés i fer vigilàncies itinerants, per
informar de la normativa.
Punt d’informació a l’aparcament de Sadernes.
Refugis lliures: Talaixà i Sant Aniol d’Aguja.
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ETAPA 2: VISITES DE CAMP

Un cop acabada la recollida d’informació prèvia sobre l’estat de conservació, les
mesures de gestió vigents a l’espai, les pressions i els punts calents de
sobrefreqüentació, cal realitzar visites de camp per ampliar la diagnosi i obtenir les
dades que permeten calcular la capacitat de càrrega de l’espai. Per tenir una anàlisi
ambiental completa, falta determinar l’estat de conservació actual de l’espai natural,
més enllà de les amenaces, les problemàtiques i les conclusions de la bibliografia. Per
fer-ho, es fa ús de diferents índexs, indicadors i models que permeten avaluar l’estat
dels ecosistemes fluvials i l’erosió del sòl pel pas de visitants per dins de l’àrea protegida.
Durant el treball de camp en zones humides i el seu entorn, s’ha de seguir un estricte
protocol de bioseguretat per prevenir la transmissió de malalties al medi natural. En
primer lloc, caldrà complir les directrius següents:


En el cas de detectar mortalitats o disminucions poblacionals significatives, cal
avisar el Cos d’Agents Rurals (93 561 70 00) i informar el Servei de Fauna i Flora
(93 567 42 00).



Cal manipular el mínim possible els animals, i només si és estrictament necessari.



S’han de tornar a alliberar els animals en el mateix punt de captura.



Si s’han de moure per causes justificades (més de 2 km de distància), s’ha de
sol·licitar l’autorització administrativa pertinent.



S’han d’utilitzar guants de nitril, sense pols, d’un sol ús per a cada lloc de
mostreig.

Per a la desinfecció, cal tenir en compte el següent:


Desinfectar tot el material abans i després d’usar-lo.



Netejar tot el material de matèria orgànica, fang, restes de plantes...



Esbandir el material amb aigua neta.
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Desinfectar sempre el material, lluny de masses d’aigua i en llocs sense
vegetació, amb Virkon (10 mg/ml o segons instruccions del proveïdor) durant un
minut. Per a roba: rentar-la a 40 °C amb detergent.



Tot el material utilitzat no desinfectat en el punt de mostreig s’ha de transportar
dins de bosses de plàstic i desinfectar en arribar al punt de desinfecció. Es
recomana deixar assecar al sol tot el material utilitzat però tenint en compte que
cal desinfectar-lo sempre.

Índexs utilitzats en la valoració de camp
Els índexs que s’utilitzen a les visites de camp són índexs amb un protocol establert que
permeten una adequada interpretació dels diferents elements que conformen l’hàbitat
aquàtic per poder-ne fer una diagnosi objectiva. Al mateix temps, són índexs que
mesuren factors que no varien en funció de l’època de l’any, com poden ser les espècies
invasores o la presència d’infraestructures properes, entre d’altres, i tenen en compte
els quatre elements principals de les zones humides: l’aigua, el sòl, el bosc de ribera i la
vegetació aquàtica.

o Índex d’hàbitat fluvial (IHF): índex d’avaluació de l’heterogeneïtat de l’hàbitat
de la llera fluvial. Usat habitualment en l’avaluació de la qualitat
hidromorfològica dels rius a les conques internes catalanes, caracteritza la
diversitat d’hàbitats (estructura i composició) del tram fluvial a partir de la
valoració de set paràmetres de mesura (inclusió/sedimentació, freqüència de
ràpids, composició i mida del substrat, règims de velocitat/profunditat,
percentatge d’ombra a la llera, elements d’heterogeneïtat, cobertura i diversitat
de la vegetació aquàtica). En l’IHF, es considera que una puntuació inferior als 55
punts defineix un hàbitat poc divers i simplificat amb baixa capacitat per acollir
la comunitat aquàtica potencial. Amb valors per sota de 40, es considera que
l’hàbitat està condicionant la qualitat biològica de l’aigua.
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o Índex de qualitat del bosc de ribera (QBR): índex que calcula la qualitat del bosc
de ribera. S’estructura en quatre blocs independents, cada un dels quals valora
diferents components i atributs del sistema: 1) el grau de coberta vegetal de les
riberes; 2) l’estructura vertical de la vegetació; 3) la qualitat i la diversitat de la
coberta vegetal, i 4) el grau de naturalitat del canal fluvial. Els rangs de qualitat
segons l’índex QBR són els mostrats en la TAULA 5.
TAULA 5. Nivells de qualitat del bosc de ribera detectats a través de l’índex QBR.

Nivells de qualitat
QBR
Bosc de ribera sense alteracions, qualitat molt bona, estat > 95
natural
Bosc lleugerament pertorbat, qualitat bona

75-90

Inici d’alteració important, qualitat mitjana

55-70

Alteració forta, qualitat dolenta

30-50

Degradació extrema, qualitat pèssima

< 25

o ECELS: avalua l’estat de conservació de l’ecosistema basat en aspectes
morfològics, de la vegetació submergida i emergida, i dels usos humans de la
llacuna/gorg i les zones adjacents. Els rangs d’estat de conservació segons l’índex
ECELS són els que es mostren a la TAULA 6.
TAULA 6. Nivells de l’estat de conservació de l’ecosistema detectats amb l’índex ECELS.

Nivells de qualitat
Molt bo

ECELS
90 < ECELS < 100

Bo

70 < ECELS < 90

Mediocre

50 < ECELS < 70

Deficient

30 < ECELS < 50

Dolent

0 < ECELS < 30

o Índex de macroinvertebrats (IBMWP): índex que valora la presència o absència
de diferents espècies/famílies d’organismes macroinvertebrats. La presència
d’aquest grup dona molta informació per determinar la qualitat biològica del
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sistema, ja que reflecteix la qualitat de l’aigua, que és el seu hàbitat natural. Cada
família té una puntuació diferent per realitzar el càlcul de la capacitat de càrrega,
que s’obté a partir de la comparació entre els valors observats i els valors de
referència.

Caixa 2
Aplicació de l’etapa 2 de la diagnosi ambiental - Índexs de l’estat de conservació
Gorgs de la Garrotxa

Condició

ECELS

IHF

QBR

El Gomarell

Freqüentat

80

56

85

El Citró

Freqüentat

85

71

85

Gorg Blau

Freqüentat

70

80

100

Salt del Brull

Freqüentat

65

66

95

Pont del Llierca

Freqüentat

55

58

65

Borró 1

Freqüentat

65

71

75

Borró 2

Freqüentat

80

76

100

Borró 3

Freqüentat

68

76

75

Rutes de Wikiloc
A més d’aquests índexs, per poder analitzar quines són les vies més freqüentades per
les persones visitants s’utilitzen les rutes més significatives penjades al portal de Wikiloc
(N mínima de 40). Mitjançant processos geoespacials, es calcula el solapament de totes
les rutes que passen pels mateixos camins, fet que dona com a resultat zones que
virtualment tenen més possibilitat de ser transitades pels visitants. La utilització
d’aquesta informació va més enllà del mateix càlcul de capacitat de càrrega i s’empra
també per determinar els punts on s’hauria de col·locar cartelleria o altres elements
d’informació al públic, com s’especifica en l’apartat sobre la diagnosi comunicativa.
Erosió i pendent
Finalment, cal avaluar la variable d’erosió en l’espai, ja que ens permetrà conèixer l’estat
actual d’erosió i incloure aquest element en la capacitat de càrrega. La variable d’erosió
es basa en l’estimació quantitativa de pèrdua de sòl aplicant el model RUSLE ( Reviser
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Universal Soil Loss Equation) a la ruta o rutes més freqüentades que uneixen les diverses
zones gestionades.
El RUSLE és un model que prediu la pèrdua anual a llarg termini de sòl resultant de
l’esquitx de les gotes de pluja i l’escorrentia superficial en determinats pendents,
expressada en mitjana de sòl perdut en funció del període temporal i per unitat d’àrea
(habitualment t/ha × any). Es tenen en compte diversos factors com l’erosió de les
precipitacions, l’erosionabilitat del sòl, la longitud i la inclinació del pendent, la gestió de
la cobertura i les pràctiques de suport per l’erosió (RENARD, FOSTER, WEESIES, MCCOOL, &
YODER, 1997).
Encara que el model estigui principalment orientat a detectar zones susceptibles
d’erosionar-se a causa de la precipitació, es considera que detecta com a susceptibles
els espais erms de vegetació i amb un cert grau de pendent, com els que es corresponen
amb camins i zones de trànsit entre els espais sobrefreqüentats. Per aquesta raó,
l’obertura de noves vies per part dels visitants o la falta de control i indicacions per
orientar-los sobre quins són els camins de trànsit provocarà que, amb el pas del temps,
una superfície més gran quedi erma de vegetació i tingui més risc d’erosió laminar, fet
que augmentarà la pèrdua de sòl anual.
El pendent s’incorpora mitjançant un model digital de pendents (MDP) generat a partir
d’un model digital d’elevacions (MDE) de dades LIDAR amb pas de malla de 5 m. En
aquest cas, el resultat de dades de pendent s’expressa en graus (°), però la seva
utilització en tant per cent (%) és igualment vàlida si se segueixen els mateixos criteris
de rangs d’impacte a la capacitat de càrrega. L’MDP s’incorpora al tramat de rutes més
freqüentades de la mateixa manera que la variable de l’erosió i s’hi relaciona de manera
directa i positiva, ja que a banda d’estar recollit dins del càlcul de l’erosió també origina
que el trànsit dels mateixos visitants generi més processos erosius en superfícies amb
un pendent més pronunciat.
A través de l’Inventario Nacional de Erosión de Suelos, del Ministeri per a la Transició
Ecològica i el Repte Demogràfic, es pot descarregar la cartografia referent als mapes
d’estats erosius per províncies. En el cas concret del model, interessa la capa d’erosió
laminar per ser la que aplica el model RUSLE.
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Tenint vectoritzada la superfície de les àrees a gestionar (i les vies principals, si escau)
es pot retallar la capa ràster d’erosió laminar per ajustar-la i comparar quins valors
corresponen a cada espai. Posteriorment, es ponderen les categories erosives en funció
de la seva presència relativa dintre de l’àrea a gestionar per determinar quin efecte
tenen sobre el càlcul general de la capacitat de càrrega. Els recursos per descarregar en
format ràster corresponen a l’inventari nacional de sòls realitzat fins al període del 2012,
però es pot comparar amb la informació més actualitzada d’aquest primer inventari
mitjançant el servei WMS per modificar canvis puntuals en l’última versió que puguin
ser significatius per al càlcul global.

Caixa 3
Aplicació de l’etapa 2 de la diagnosi ambiental - Rutes, erosió i pendent

Mapa de calor de les rutes de Wikiloc que passen per l’eix central de l’EIN Alta Garrotxa
per detectar punts calents de possible sobrefreqüentació.
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Mapa d’erosió laminar per a l’eix central de l’EIN Alta Garrotxa.

Mapa de pendent (mesurat en graus) per a l’eix central de l’EIN Alta Garrotxa.
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Un cop acabada la diagnosi ambiental, s’han de definir els impactes ambientals
possiblement provocats o agreujats per la sobrefreqüentació detectada en aquests
espais. Per al resum dels impactes ambientals, es proposa a la taula 7 determinar quins
impactes ambientals pateix l’espai sobrefreqüentat, la qual cosa permetrà tenir una
perspectiva ambiental a l’hora d’aplicar les possibles solucions que pretenen minimitzar
la sobrefreqüentació i es tindran en compte en el disseny de les actuacions.
TAULA 7. Resum dels impactes ambientals detectats en la diagnosi ambiental.

Categoria

Impactes
ambientals

Tipus d’impacte
Presència
d’espècies
invasores
Erosió del sòl i de
camins
Contaminació de
l’aigua i del sòl
Eutrofització
Pèrdua de
biodiversitat
Pèrdua de
qualitat de
l’hàbitat
Canvis en
funcions i
processos del
sistema
Compactació del
sòl i de camins

Presència

Descripció
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DIAGNOSI COMUNICATIVA
La diagnosi comunicativa identifica la comunicació que s’està duent a terme sobre
l’espai natural des de dues perspectives:


Comunicació controlada: És la que generen els òrgans gestors o òrgans responsables
des dels seus propis mitjans i la que els usuaris tenen a disposició des dels canals
oficials. Amb aquesta diagnosi s’identifica si la comunicació que s’està donant des
d’aquests canals és l’adequada per, posteriorment, oferir propostes de millora que
ajudin a gestionar l’ús públic d’aquests espais i en redueixin les pressions. L’objectiu
de les propostes de millora és que la informació que es dona des dels canals oficials
sigui més rellevant i estigui més ben posicionada que la dels mitjans de comunicació
incontrolada.



Comunicació incontrolada: És la que generen els usuaris, les plataformes
turístiques, la premsa o altres actors que hi estan relacionats i que no es dona a
través dels canals oficials de l’espai. Amb aquesta diagnosi s’identifiquen els espais
sobreexposats als mitjans digitals per: 1) Ratificar que els espais que estem
analitzant realment es troben exposats a la xarxa i, per tant, la informació és de fàcil
accés per a l’usuari; o 2) Identificar els espais sobreexposats d’un municipi que no té
clar de quins espais es disposa informació de fàcil accés per als usuaris i determinar
quins espais són susceptibles de ser regulats.

COMUNICACIÓ CONTROLADA
Anàlisi de la informació disponible sobre l’espai natural generada i publicada a les
pàgines web oficials o bé a les xarxes socials dels ens següents:


Espai natural.



Òrgans gestors d’aquest espai, com ara els consorcis o les entitats.



Institucions locals que regeixen l’espai natural en qüestió; per exemple, els
ajuntaments, els consells comarcals o la diputació provincial corresponent.



Associacions per a la promoció del turisme als municipis, a la comarca o a la regió
a la qual pertany l’espai, que tenen una relació estreta amb els anteriors i
utilitzen la informació donada pels gestors o institucions responsables.
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Caixa 4
Aplicació de la diagnosi de la comunicació controlada - Canals oficials

● Institucions locals que regeixen l’espai natural en qüestió, com ara els
ajuntaments, els consells comarcals o la diputació provincial corresponent.
Els quatre ajuntaments als quals pertany l’espai sobrefreqüentat són Montagut i Oix,
Sales de Llierca, Tortellà i Beuda, tot i que els límits de l’espai d’interès natural
comprenen part del territori d’un total d’onze municipis. A les pàgines web oficials i a
les xarxes socials d’aquests ajuntaments trobem informació diversa sobre la gestió de
l’espai natural.
Montagut i Oix
http://webspobles2.ddgi.cat/montagutioix/

Pàgina web

https://www.instagram.com/montagutioix/

Xarxes socials

https://twitter.com/_montagutioix?lang=ca
https://www.facebook.com/Ajuntament-de-Montagut-i-Oix169903516401924/

A l’apartat «Què fer» es recomana visitar les gorgues de l’Alta Garrotxa i s’hi enllaça un
blog anomenat Gorgues de la Garrotxa, on s’indiquen totes les gorgues que es poden
visitar a la comarca (http://webspobles2.ddgi.cat/montagutioix/el-poble/que-fer/). No
es mencionen les accions de gestió que s’estan aplicant.
A les xarxes socials (Facebook, Instagram i Twitter), el contingut sobre conservació de la
natura es basa a compartir les notícies del Consorci de l’Alta Garrotxa referents a la
regulació

d’usos

i

accessos.

Per

exemple,

en

aquesta

publicació:

https://www.instagram.com/p/CMCjOVVhsvN/.
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Anàlisi del web
L’anàlisi del web oficial de l’espai s’ha de fer de forma sistemàtica seguint la pauta
següent per determinar si s’està donant la informació prèvia a la visita de l’usuari. Si
l’espai natural no disposa de pàgina web pròpia, aquesta anàlisi s’ha de fer en el web de
l’òrgan responsable.
En el cas que l’espai natural no disposi de pàgina web pròpia, és altament recomanable
crear-ne una per poder donar la informació necessària i que no predomini la
comunicació incontrolada. Cal una gestió activa de la comunicació sobre l’espai natural
que estigui controlada pels òrgans gestors i que permeti donar la informació oficial per
evitar que els visitants la cerquin en altres fonts que no disposen de la informació
completa. En el cas que es disposi de pàgina web, es realitzarà l’anàlisi que es proposa
a la TAULA .
TAULA 8. Sistematització de l’anàlisi de la pàgina web oficial de l’espai natural o del seu òrgan gestor.

Identificació i gestió del web
ID
Pàgina web (enllaç)
Òrgan gestor
Existència d’apartats d’informació al web
Informació general sobre l’espai natural

Sí/No

Espai físic

Sí/No

Medi natural

Sí/No

Paisatge

Sí/No

Història

Sí/No

Informació per al visitant

Sí/No

Itineraris

Sí/No

Normativa o bones pràctiques

Sí/No

Conservació de la biodiversitat

Sí/No
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Caixa 5
Aplicació de la diagnosi de la comunicació controlada - Anàlisi web
Anàlisi del web oficial de l’espai d’interès natural de l’Alta Garrotxa:
Identificació i gestió del web
ID

El Consorci de l’Alta Garrotxa

Pàgina web (enllaç)

http://www.altagarrotxa.org/

Òrgan gestor

Consorci de l’Alta Garrotxa
Existència d’apartats d’informació al web

Informació general sobre l’espai natural

No

Espai físic (medi físic, climatologia i No
hidrologia)
Medi natural

No

Paisatge

No

Història i ocupació humana

No

Informació per al visitant

No

Itineraris

Sí

Normativa o bones pràctiques

Sí

Conservació de la biodiversitat

No (enllaç extern)

Anàlisi de posicionament
Cal cercar a Google les paraules clau per les quals es busca l’espai natural concret a la
xarxa i veure en quina de les pàgines surt la font oficial, si és que n’existeix una. Si els
canals oficials o dels òrgans gestors no surten a la primera pàgina de la cerca a Google,
el més probable és que el visitant, abans de la seva visita, no disposi de la informació
adequada sobre l’espai natural i que l’obtingui d’altres actors.
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Caixa 6
Aplicació de la diagnosi de la comunicació controlada - Anàlisi de posicionament

Si es fa la cerca utilitzant les paraules clau «Alta Garrotxa» apareix a la primera pàgina
de cerca de Google i buscant «Gorgs Alta Garrotxa» apareix a la segona pàgina. Si se
cerca utilitzant els mots «Gorgs Sadernes», «Gorgs Montagut» o «Gorgs Llierca», la
pàgina web oficial del Consorci de l’Alta Garrotxa apareix a partir de la tercera pàgina de
Google.

Anàlisi de xarxes socials
Anàlisi de les xarxes socials de l’espai natural per determinar si estan actualitzades i
donen la informació necessària per al coneixement del visitant i per reduir la
sobrefreqüentació o els comportaments que es volen minimitzar, així com per fomentar
bones pràctiques.
TAULA 9. Diagnosi sistemàtica de les xarxes socials oficials de l’espai natural.

Identificació i gestió de les xarxes socials
ID
Xarxa social
(enllaç)
Òrgan gestor



Nombre de publicacions de l’any actual i els dos anys anteriors a l’anàlisi:

TAULA 6. Anàlisi del nombre de publicacions mensuals fetes des de les xarxes socials oficials de l’espai
natural.

Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct. Nov. Des.

2019
2020
2021
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Contingut i estructura de les publicacions: S’ha d’agafar una mostra de les
publicacions que genera l’espai natural per determinar si la comunicació que s’està
elaborant des de les xarxes oficials té l’estructura i els continguts necessaris per tal
que el visitant disposi de tota la informació necessària per visitar l’espai.
o Estructura: Té contingut visual? És una publicació curta o llarga?
o Contingut: Tracta una o més temàtiques? Hi ha publicacions sobre la
regulació? Hi ha publicacions sobre els valors naturals? Hi ha publicacions
sobre bones pràctiques?

Caixa 7
Aplicació de la diagnosi de la comunicació controlada - Anàlisi de xarxes socials

Com a xarxes socials oficials de l’espai trobem la pàgina de Facebook del Consorci de
l’Alta Garrotxa, en la qual es fan publicacions relacionades principalment amb la gestió
de l’espai natural. Les principals temàtiques tractades són: regulació de la
sobrefreqüentació, accions de millora o restauració d’espais naturals (extracció
d’espècies invasores i seguiment de fauna, entre d’altres), turisme sostenible,
participació ciutadana i millora d’infraestructures dins el parc.
Identificació i gestió del web
ID

El Consorci de l’Alta Garrotxa

Xarxa social
(enllaç)

https://www.facebook.com/Consorci-de-lAlta-Garrotxa184135368299574/

Òrgan gestor

Consorci de l’Alta Garrotxa
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Nombre de publicacions dels darrers anys:

La mitjana de publicacions per mes en els últims dos anys i mig és de 2,5. En alguns
moments, es concentren moltes publicacions en dies consecutius, de manera que pot
ser que cada una d’elles perdi rellevància.
Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny



Jul.

Ag.

Set.

Oct. Nov. Des.

2019 3

2

4

1

2

1

2

1

2

1

3

1

2020 3

2

3

2

4

3

3

2

2

4

3

3

2021 0

3

8

1

1

6

2

Contingut i estructura de les publicacions:
o Estructura: Les publicacions sovint tenen el mateix contingut que els apunts
del blog. A la pàgina web són llargues, tenint en compte que es tracta d’una
xarxa social en la qual és important destacar la informació més important.
Sempre van acompanyades d’una imatge que il·lustra el text.
o Contingut: S’utilitza un discurs centrat a explicar les mesures i solucions
aplicades a les amenaces a què s’enfronta l’espai natural: des de la gestió
d’espècies invasores fins a les mesures per mitigar els impactes de la
sobrefreqüentació, passant pel seguiment d’espècies en perill d’extinció.

COMUNICACIÓ INCONTROLADA
Anàlisi de la informació publicada i creada per la premsa i pels usuaris de l’espai en els
mitjans o aplicacions següents:
Mitjans de comunicació de masses
Recull de les notícies o reportatges que han aparegut als mitjans de comunicació oficials
locals, autonòmics i estatals, que mencionin l’espai natural com a tal, un punt concret
de l’espai (per exemple, un gorg dins d’un espai natural d’una conca fluvial). Els mitjans
per revisar són ràdio, televisió i premsa.
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Un cop fet el recull, es classifiquen les notícies i/o reportatges trobats segons si:
o Promocionen l’espai natural com a espai recreatiu.
o Exposen casos de mala gestió o de manca de gestió pel que fa a la regulació dels
usos i accessos a l’espai, així com l’aplicació de noves regulacions.
o Fomenten la gestió activa i les bones pràctiques en la visita de l’espai.
o Denuncien un impacte ambiental que no està relacionat amb la regulació d’usos
i accessos.
o Destaquen algun valor natural de l’espai.

Caixa 8
Aplicació de la diagnosi de la comunicació incontrolada - Mitjans massius

Sobre la gestió o la manca de gestió per regular els usos i accessos
«Reforçaran la vigilància a Sadernes i sancionaran els vehicles 15/07/2020

CCMA

«Sadernes restringeix el pas de vehicles a partir de la Setmana 26/03/2021

CCMA

«Aigües cristal·lines lluny del mar»

18/07/2020

Ara

«Banys als gorgs restringits»

23/08/2020

El Punt Avui

«Regulació tova per accedir als espais naturals»

12/05/2021

El Punt Avui

«Prohibits els cotxes més enllà de Sadernes»

10/03/2021

El Punt Avui

«Més vigilància per evitar les aglomeracions de cotxes a 15/07/2020

El Punt Avui

«Estudien com es pot gestionar la massificació a Sadernes»

El Punt Avui

aparcats en vorals de carretera per evitar massificacions»

Santa per evitar massificacions»

Sadernes»

27/03/2021

«Comença el període de regulació de l’accés motoritzat a la pista 7/03/2021
de Sadernes»

Nació Digital
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«Reforçaran la vigilància a Sadernes per evitar massificacions a 15/07/2020
la zona dels gorgs»

Diari de
Girona

«Limitaran l’aparcament als gorgs de Sadernes i Sant Aniol 26/03/2021

El Gerió

«Torna la regulació de l’accés motoritzat a la zona de Sadernes» 14/03/2020

El
Garrotxí.cat

«La Garrotxa aplica en Semana Santa medidas para evitar 26/03/2021

El Periódico

«La llista amb els 50 gorgs més populars de Catalunya»

Catalunya
Diari

d’Aguja per Setmana Santa»

masificación en pozas»

26/06/2018

«La Garrotxa prendrà mesures per evitar aglomeracions als 8/06/2020

Ràdio Olot

«El Consorci de l’Alta Garrotxa estudia fer pagar per accedir a 26/04/2020

Ràdio Olot

gorgs de la comarca»

Sadernes i Sant Aniol»

Sobre la promoció de l’espai natural com a lloc de visita
«Les millors piscines naturals de la Garrotxa per fer front a 28/06/2019
l’onada de calor»

Diari de
Girona

«Descobreix alguns dels gorgs més espectaculars de Catalunya» 10/07/2019

Diari de
Girona

«Els gorgs naturals més impressionants de Catalunya»

10/07/2019

Regió 7

MAPA: «Els 50 gorgs de Catalunya que no et pots perdre»

29/05/2020

Nació Digital

Si bé hi ha algunes excepcions, en general podem dir que els mitjans d’informació han
fet difusió, durant els últims dos anys, de les mesures que s’estaven aplicant per resoldre
la problemàtica de la sobrefreqüentació. La zona de gorgs de l’Alta Garrotxa ha aparegut
principalment a la premsa i en algunes ocasions també s’ha mencionat a la ràdio local i
a la televisió per informar sobre les noves mesures aplicades.
No s’han trobat notícies que promoguin específicament bones pràctiques a l’hora de
visitar l’espai, que en subratllin els valors naturals o que denunciïn altres impactes al
medi que no estan relacionats amb la sobrefreqüentació (com podrien ser abocaments,
extracció de fauna o vandalisme).
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Aplicacions de localització
Les aplicacions que localitzen els espais mitjançant ubicacions GPS faciliten que els
visitants tinguin informació sobre com arribar-hi, així com sobre la localització dels gorgs
i dels espais als quals es donen usos recreatius. S’analitza el contingut de les dues
aplicacions més usades per buscar ubicacions i recorreguts.


Google Maps

Recull de les localitzacions vinculades a l’espai que han estat ubicades mitjançant
l’aplicació de Google Maps. Per fer el recull, es fa una cerca a Google Maps de l’espai o
de les seves zones concretes, llocs o monuments propers a l’espai i serveis relacionats.
A continuació, s’enumeren les cerques que es fan a Google Maps:
o Cerca del municipi on se situa l’espai i de noms atribuïts a la zona.
o Cerca del nom de l’espai natural, punts concrets de l’espai natural (gorg, bassa o
altres) o espais vinculats (ponts, salts, miradors).
o Cerca de serveis vinculats a l’espai natural (aparcament, punt d’informació,
càmping o altres).
Un cop fet el recull dels espais que es poden ubicar mitjançant Google Maps, se
suggereix quins cal reclamar com a propis, per part de l’òrgan gestor, per poder
controlar la informació que complementa la localització (pàgina web associada,
contacte, horari de visita, adreça i respostes a comentaris dels usuaris).


Wikiloc

Amb un programa de sistemes d’informació geogràfica (SIG), es visualitza una mostra de
les rutes de l’aplicació Wikiloc que passen per l’espai natural. Cartografiant aquests
itineraris, es genera un mapa que ens permet estimar quins són els punts més
concorreguts de l’espai natural. Aquests punts requereixen una especial atenció quant
a gestió, ja que és més probable que pateixin pressions de sobrefreqüentació, sobretot
pel que fa a l’emplaçament d’informadors ambientals o de senyalització informativa o
interpretativa.
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Caixa 9
Aplicació de la diagnosi de la comunicació incontrolada - Aplicacions de localització

a. Google Maps


Cerca del municipi on se situa l’espai i de noms atribuïts a la zona:
o Sadernes: https://goo.gl/maps/NcQ3cguccp9k2A5g6



Cerca del nom de l’espai natural, punts concrets de l’espai natural (gorg, bassa o
altres) o espais vinculats (ponts, salts, miradors):
o Pont de Llierca: https://goo.gl/maps/eb99ZNRFeZ41KhVn8
o Gorg Blau o Gorg Fosc: https://goo.gl/maps/oqDJh4WEbF3qHLPd8
o Alta Garrotxa: https://goo.gl/maps/Vnz5X2fmF1JPKENu8
o Pont de Sant Valentí: https://goo.gl/maps/1oyNFUS3LbwUHDSy5
o El Gomarell: https://goo.gl/maps/fGRSShCscorHoYRr7
o Salt del Brull: https://goo.gl/maps/a7z18196FThehxx27



Cerca de serveis vinculats a l’espai natural (aparcament, punt d’informació,
càmping o altres):
o Pàrquing Sadernes: https://goo.gl/maps/Ug47zqZ8hVD3zg299
o Càmping Montagut: https://goo.gl/maps/9H5egQiQV4dpnpmq7
o Càmping Masia Sadernes: https://goo.gl/maps/wLVF2BsH9h3dexZVA

b. Wikiloc
Com ja s’ha mencionat en la diagnosi ambiental, l’anàlisi geoespacial de les rutes de
l’aplicació Wikiloc a través de les 50 primeres rutes que apareixen ens permet reafirmar
quins són els punts calents pel que fa a la massificació. Aquests són punts susceptibles
d’emplaçar-hi senyalització o cartells interpretatius, ja que són els espais on s’espera
que hi hagi més afluència de visitants.
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Plataformes i xarxes socials d’agents turístics de referència
Revisió del contingut de les plataformes i xarxes socials que s’enumeren a la taula
següent per detectar el contingut sobre l’espai natural que s’hi ha publicat. Anàlisi de la
narrativa sobre conservació present en el contingut i de la promoció d’actituds
proambientals. Es comprova si el missatge transmès s’alinea amb els objectius i la
segmentació del públic meta s’adequa als interessos de l’òrgan gestor.
TAULA 7. Plataformes i xarxes socials d’agents turístics revisades en la diagnosi comunicativa.

Plataformes i xarxes socials d’agents turístics de referència
Descobrir.cat

Web
Instagram

Descobrir Catalunya és una revista en llengua
catalana de turisme i viatges, de periodicitat
mensual, així com una plataforma digital amb

Facebook

informació sobre turisme.

Twitter
Catalunya Experience

Web
Instagram

Catalunya Experience és la marca sota la qual
l’Agència Catalana de Turisme es presenta a les
xarxes socials i com a plataforma digital. Promociona

Twitter
Facebook

les activitats turístiques disponibles i interactua amb
els viatgers en la creació de contingut.

YouTube
Descobrir Catalunya

Web
Instagram

Descobrir Catalunya va néixer com un perfil a
Instagram per compartir imatges d’indrets de
Catalunya i ha esdevingut una plataforma on es pot

Twitter

Turisme a Catalunya

compartir i promocionar la fotografia de loca-

Facebook

litzacions icòniques de Catalunya.

Web

Mitjà de comunicació digital i revista que promociona

Instagram

esdeveniments, fires, festes i empreses del sector del
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turisme perquè es donin a conèixer arreu de
Catalunya.
Escapada rural

Web
Instagram

Plataforma digital dedicada a la reserva de cases
rurals, a la vegada que publica informació sobre la
cultura i l’entorn natural rural arreu d’Espanya.

Twitter
Facebook
Time Out - Viatges

Web
Instagram

Time Out Barcelona és una revista mensual que
ofereix recomanacions de gastronomia, cultura i
propostes de viatges. A més, publica periòdicament

Twitter

articles amb recomanacions a la plataforma digital.

Facebook
YouTube

Plataformes i xarxes socials dels usuaris amb molta visibilitat


Xarxes socials: recull de les publicacions que esmenten els espais i que han tingut
moltes visualitzacions a les xarxes socials. Per fer-lo, es fa una cerca per etiquetes
i per ubicació. Tant per etiquetes com per ubicació, es fa la cerca del nom de
l’espai natural en si o d’espais, serveis o monuments associats. Es destaquen les
publicacions amb més de 500 m’agrada.



Plataformes creades per usuaris de l’espai: recull de blogs o altres tipus de
plataformes digitals creades pels usuaris de l’espai que apareguin a la primera o
la segona pàgina de Google en cercar el nom de l’espai natural o de serveis i llocs
vinculats. Les que apareixen a la primera i segona pàgina de la cerca a Google
són les més susceptibles de ser la font d’informació prèvia a la visita dels usuaris.
Les plataformes trobades es classifiquen segons si:
o Faciliten la visita a l’espai natural, ofereixen informació correcta sobre els
usos i accessos adequats, i promouen bones pràctiques.
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o Faciliten la visita a l’espai natural, ofereixen informació incorrecta sobre
els usos i accessos adequats, i promouen males pràctiques.
o Informen sobre l’espai natural i els seus valors naturals.

Caixa 10
Aplicació de la diagnosi de la comunicació incontrolada - Agents turístics i usuaris

A continuació, es presenten a tall d’exemple alguns agents turístics, plataformes i xarxes
socials dels usuaris, analitzats per al cas de la sobrefreqüentació als gorgs de Sadernes.


Agents turístics
Plataformes turístiques de referència

«Les 10 millors piscines naturals de Catalunya»

1/04/2021

Time Out

«Els 10 plans imprescindibles de l’estiu a la demarcació de Girona»

10/07/2019

Surt de casa

«Els 10 racons naturals més especials de la demarcació de Girona»

13/11/2018

Surt de casa

«10 piscines naturals de Catalunya»

19/06/2020

Descobrir.cat

«Gorgues a Girona. On banyar-se a l’interior de la província de Girona»

05/2018

Naturaki



Plataformes i xarxes socials dels usuaris amb molta visibilització

És un espai amb molta visibilitat a les xarxes socials. A partir de la cerca per etiquetes i
per ubicació, veiem que tant els visitants com les pàgines de promoció del turisme i la
fotografia de natura fan publicacions localitzades en els diferents gorgs o els etiqueten.
Alguns dels comptes que han publicat fotografies de l’espai tenen molts seguidors i
visibilització.
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Cerca per etiqueta a Instagram
Etiqueta

Nombre de publicacions

#Sadernes

12.454

#AltaGarrotxa

24.465

#Llierca

739

#GorgBlau

7.776

#SaltdelBrull

1.369

Publicacions destacades localitzades a l’espai
Compte

Seguidors

Ubicació

Publicació destacada

@total_girona_

10 k

Sadernes

https://www.instagram.com/p/CN2gfa_pVV-/

@discover_catalonia

22 k

Garrotxa

https://www.instagram.com/p/COi331rBLNS/

@discover_catalonia

22 k

Sant Aniol

https://www.instagram.com/p/CByomRqq0nh/

@catalunyanatura

39,1 k

Gorg Blau

https://www.instagram.com/p/CJo2VVehfyq/

Hi ha diversos blogs i pàgines web que promocionen i ofereixen la localització de les
gorgues massificades. En general, no ofereixen informació sobre bones pràctiques en
visitar-les o sobre les regulacions aplicades. Malgrat que no detallen la normativa,
tampoc fomenten males pràctiques.
Plataformes creades per usuaris de l’espai
Enllaç

Autor

«Gorgues de la Garrotxa (i altres)»

Gorgues Garrotxa

«Sadernes-Sant Aniol-Talaixà»

Senderisme i Teca

Sadernes-Sant Aniol d’Aguja-Gorg Blau-Sadernes, Alta Garrotxa

Furgovw

67

68

DETECCIÓ DE PRESSIONS
Un cop recollides les dades de l’espai i realitzades les diagnosis, es defineixen les
pressions derivades de la sobrefreqüentació detectades en aquests espais. Per al resum
de les pressions detectades, es proposa la TAULA 8.
TAULA 8. Resum de les pressions detectades en les diagnosis comunicativa i ambiental.

Categoria

Tipus de pressió

Presència

Descripció

Aparcaments saturats
Camins oberts
Manca de
Pressions de gestió

senyalització o
informació per al
visitant
Manca
d’infraestructures
Conflictes amb els

Pressions socials

veïns
Manca de complicitat
comunitària
Vandalisme
Intrusió en propietats
privades
Intrusió en activitats
econòmiques agrícoles

Comportament del
visitant

i ramaderes
Residus
Aparcaments fora
d’espais habilitats
Acampada en espais
no autoritzats
Soroll
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Encesa de fogueres
Animals domèstics
deslligats
Activitats lúdiques,
recreatives o
esportives
Sobreexposició a la
Pressions de

xarxa

comunicació

Manca d’informació
oficial sobre l’espai

Caixa 11
Aplicació de la detecció de pressions

A continuació, es presenta un exemple de descripció de les pressions detectades de
gestió de l’EIN Alta Garrotxa.
Categoria

Tipus de pressió
Aparcaments
saturats

Presència

Descripció
Els dies de màxima sobre-

SÍ

freqüentació l’aparcament habilitat queda saturat.
No s’ha detectat una proble-

Pressions de

Camins oberts

NO

gestió

màtica d’obertura de camins que
no siguin els habilitats.

Manca de
senyalització o
informació per al
visitant

El visitant té a l’abast senyaNO

lització i interpretació de l’espai,
així com un punt d’informació un
cop arriba a l’espai natural.
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Manca
d’infraestructures

S’ha detectat una manca de
SÍ

lavabos habilitats al punt d’informació.
L’espai té un web i xarxes socials

Manca d’informació
oficial sobre l’espai

amb informació, però s’han deSÍ

tectat algunes mancances al web
oficial i a les publicacions de les
xarxes socials.

Podem determinar que la principal problemàtica de l’espai ve donada per la saturació
de l’aparcament i les pressions que se’n deriven, a més dels diversos comportaments
que el visitant té i que no són adequats per a aquest espai natural. A més, s’han detectat
conflictes amb els veïns de l’espai deguts a la sobrefreqüentació i una sobreexposició a
la xarxa, la qual cosa dificulta la reducció de freqüentació de l’espai.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La Generalitat de Catalunya defineix la participació ciutadana com «la incorporació, de
forma transparent i ordenada, de les persones i la societat civil en la presa de decisions
públiques, per tal d’empoderar-les. Juntament amb la transparència i l’obertura de
dades, conforma el govern obert, una nova forma de governar que transforma la relació
entre els ciutadans i les administracions. La participació ciutadana ens permet obtenir
unes relacions transparents entre l’Administració i la ciutadania, i implicar la societat
civil en els objectius col·lectius. Amb la participació ciutadana deliberem,
estructuradament, sobre qüestions d’importància estratègica relacionades amb les
polítiques i els serveis públics. Així, la presa de decisions que afecten la gestió pública es
veu enriquida per la visió dels ciutadans mateixos, tant a títol individual com a títol
col·lectiu. La participació ciutadana i el govern obert serveixen per a una millor
governança».
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern, estipula que «en un context d’estat democràtic i de dret, tots els poders
públics tenen la legitimitat que els dona la participació ciutadana en llur configuració (de
manera directa o indirecta), la qual cosa obliga a donar compte a la ciutadania, d’acord
amb el principi de responsabilitat, de la seva activitat i de la gestió dels recursos públics
que s’han posat al seu abast». Aquesta Llei vol «donar resposta a una demanda social
que cada cop exigeix una major transparència sobre el funcionament de les
administracions i els processos de presa de decisió, inclòs el reconeixement d’un dret
ampli d’accés a la informació pública, així com una major participació en la presa de
decisions».
La participació ciutadana és una de les metodologies imprescindibles per a aquests
projectes, ja que cal la complicitat i el consens del territori immediat per poder
implementar amb èxit accions d’ordenació de l’ús públic i de regulació dels usos
d’aquests espais. Aquesta participació servirà, d’una banda, per pal·liar les pressions
socials que ja tenen els municipis de l’entorn immediat d’aquests espais incloent accions
de gestió destinades a millorar la convivència ciutadana i, de l’altra, per convertir els
habitants dels municipis immediats en un suport per al projecte d’ordenació. Això ens
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ajudarà a fer que les accions i el model es puguin implementar amb èxit, col·laborant i
participant activament de la protecció dels espais naturals i la seva gestió.
Cada espai té una casuística concreta i caldrà valorar amb detall les vicissituds de cada
ENP. En termes generals, els objectius del procés de participació per a l’ordenació
d’espais amb sobrefreqüentació són:
1. Consensuar amb tots els actors implicats i afectats un model de gestió de l’ús
públic que tingui en compte la reducció de pressions, la perspectiva ambiental i
la convivència ciutadana i el civisme.
2. Fomentar un espai de transparència i diàleg multidireccional per tenir en compte
les preocupacions de les parts afectades i les seves propostes, considerant els
punts de vista de les diferents parts i buscant el consens comunitari per a l’èxit
de la gestió i la implementació de les mesures.
3. Crear un projecte de gestió de l’ús públic dels espais sobrefreqüentats amb
accions a implementar que permeti que els actors implicats se sentin partícips
del procés.

IDENTIFICACIÓ D’ACTORS
Abans d’iniciar el procés participatiu, s’han d’identificar i definir els actors que
participaran en el procés, per determinar quins seran els integrants de cada una de les
fases. Els actors recomanats per a la participació en el procés són:
o Òrgan gestor / consistoris: l’òrgan gestor de l’espai o, si aquest no en disposa de
cap, el consistori o consistoris responsables de l’ENP.
o Veïns i propietaris afectats: aquells actors que queden directament afectats per
la seva proximitat a l’ENP per les pressions de sobrefreqüentació i/o que veuen
afectades les seves activitats econòmiques.
o Entitats, associacions o grups d’experts: grups d’experts que hagin dut a terme
tasques de conservació de l’ENP o tinguin una relació estreta amb la seva gestió
o dinamització.
o Altres actors estratègics: com podrien ser cossos de seguretat o altres actors que
es considerin estratègics per a la realització del procés participatiu.
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o Suport extern o experts: entitat o empresa que realitza el projecte d’ordenació
de l’ús públic.

Caixa 12
Aplicació del procés participatiu - Identificació d’actors
Detecció d’actors per al procés participatiu de l’EIN Alta Garrotxa:


Òrgan gestor: Consorci de l’Alta Garrotxa.



Consistoris: ajuntaments de Montagut i Oix, Sales de Llierca, Tortellà i Beuda.



Altres organismes: SIGMA, Consell Comarcal de la Garrotxa, Turisme Garrotxa i
Diputació de Girona.



Veïns, propietaris i activitats econòmiques: la Muntada, la Quera, Can Gustí de
Riu, les Planes, el Bosquet, el Molí, Hostal de Sadernes, Càmping de Sadernes,
Amics de Sant Aniol, CEO-Talaixà.



Altres agents: APC, explotacions agràries.



Cossos de seguretat: CME, CAR, CB, ADF.



Suport extern o experts: Fundació Emys.

FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU
Aquest procés participatiu compta, com a mínim, amb set fases, descrites a continuació:

Fase institucional
Definició: sessió per conèixer la percepció que tenen els òrgans gestors i les institucions
de la situació actual, poder explicar en profunditat l’anàlisi dels espais i recollir les seves
necessitats i preocupacions.
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Objectius:
a. Informar del detall de les fases de confecció del projecte i concretar l’estat actual
segons la diagnosi realitzada.
b. Identificar i definir les pressions detectades des de la perspectiva de l’òrgan
gestor o els consistoris.
c. Definir possibles solucions a les pressions detectades des de la perspectiva
institucional.
Participants recomanats: òrgan gestor / consistoris i suport extern o experts.

Fase amb actors afectats
Definició: sessió per conèixer la percepció que tenen els veïns i propietaris afectats per
la situació actual, on poder explicar en profunditat l’anàlisi dels espais i recollir les seves
necessitats i preocupacions.
Objectius:
a. Informar del detall de les fases de confecció del projecte i concretar l’estat actual
segons la diagnosi realitzada.
b. Identificar i definir les pressions detectades des de la perspectiva dels actors
afectats.
c. Definir possibles solucions a les pressions detectades des de la perspectiva dels
actors afectats.
Participants recomanats: òrgan gestor / consistoris, veïns i propietaris afectats i suport
extern o experts.
Fase amb experts del territori

Definició: sessió per conèixer la percepció que tenen els experts que han treballat en la
conservació de l’espai del seu estat actual, on poder explicar en profunditat l’anàlisi dels
espais i recollir el seu punt de vista, sobretot pel que fa a accions de conservació de
l’espai.
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Objectius:
a. Informar del detall de les fases de confecció del projecte i concretar l’estat actual
segons la diagnosi realitzada.
b. Identificar i definir les pressions detectades des de la perspectiva dels experts.
c. Definir possibles solucions a les pressions detectades des de la perspectiva
ambiental dels experts.
Participants recomanats: òrgan gestor / consistoris, entitats, associacions o grups
d’experts i suport extern o experts.
Fase d’informació pública

Definició: sessió per donar a conèixer el projecte als habitants dels municipis del territori
immediat de l’ENP i presentar el procés participatiu, així com socialitzar l’enquesta per
animar a la participació i fomentar la representativitat de les respostes.
Objectius:
a. Informar del projecte de gestió de l’ús públic i concretar l’estat actual segons la
diagnosi realitzada.
b. Explicar el procés participatiu identificant-ne les fases.
c. Presentar l’enquesta pública per a la detecció de pressions des de la perspectiva
social i possibles solucions a les problemàtiques detectades per fomentar el
consens social i la representativitat.
Participants recomanats: societat en general, òrgan gestor / consistoris i suport extern
o experts.
Aquesta fase consta d’una enquesta pública per als habitants dels municipis immediats
de l’ENP per recollir les seves percepcions pel que fa a la sobrefreqüentació, les
pressions que rep l’espai i possibles solucions a dur a terme de manera exploratòria
(vegeu l’apartat Implementació d’accions).
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Fase tècnica d’avaluació

Definició: sessió per fer una primera avaluació tècnica dels resultats obtinguts a les fases
anteriors pel que fa a detecció de pressions i possibles solucions. Es tindrà en compte la
consistència jurídica, logística i de viabilitat de les propostes per elaborar una primera
proposta de pla de treball i d’accions a implementar.
Objectius:
a. Avaluar els resultats de les fases anteriors.
b. Validar les problemàtiques detectades en les fases anteriors.
c. Definir les pressions prioritàries i les possibles solucions amb consistència
jurídica, logística i de viabilitat sorgides de la diagnosi prèvia i del procés
participatiu.
Participants recomanats: òrgan gestor / consistoris i suport extern o experts (si s’escau,
incloure suport jurídic o tècnic per avaluar-ne la viabilitat).
Fase de retorn institucional i actors afectats

Definició: sessió de definició de l’estratègia, objectius i planificació de les accions per
decidir de manera consensuada les accions que es creguin estratègiques per gestionar
la situació i finalment un pla de treball per implementar i comunicar les mesures
adoptades.
Objectius:
a. Retorn de resultats de les sessions prèvies i les enquestes enviades a la societat
en general.
b. Exposar els problemes detectats i les propostes de solucions possibles que s’han
considerat viables en la fase tècnica.
c. Establir una priorització i un consens de les actuacions a implementar.
Participants recomanats: òrgan gestor / consistoris, entitats, associacions o grups
d’experts, veïns i propietaris afectats i suport extern o experts.
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Fase de retorn a la societat en general

Definició: sessió oberta per generar un retorn a la societat en general dels resultats del
procés participatiu, així com de les mesures implementades o en procés
d’implementació sorgides de la diagnosi de l’espai i d’aquest mateix procés.
Objectius:
a. Donar a conèixer els resultats definitius del procés participatiu i del model a
implementar.
b. Avaluar l’impacte de les mesures que s’hagin pogut implementar o que es troben
en procés d’implementació.
Participants recomanats: tots els que hagin participat en el procés participatiu.
Resultats del procés participatiu
Un cop realitzat el procés participatiu, es fa un recull de les propostes dels participants
de les sessions participatives segons la pressió que tenen la intenció de minimitzar i
l’avaluació de la seva viabilitat durant el procés participatiu en la fase tècnica
d’avaluació. Les solucions possibles i la seva viabilitat s’especifiquen a través de la TAULA
93.

Es recomana que durant la fase de planificació s’inclogui, com a mínim, una de les
solucions possibles per a cada una de les pressions sorgides del procés participatiu
(sempre que siguin viables), ja que d’aquesta manera s’augmenta la complicitat
comunitària i es tendeix a aconseguir que els habitants de l’entorn immediat de l’espai
natural donin suport al projecte de gestió.
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TAULA 9. Viabilitat de les propostes que han sorgit durant el procés participatiu.

Pressions detectades

Solucions possibles

Viabilitat

Caixa 13
Aplicació del procés participatiu - Solucions possibles i viabilitat



Propostes de gestió resultants de les sessions participatives i viabilitat

Es presentem algunes de les propostes de gestió que van sorgir de la fase amb actors
afectats de l’EIN Alta Garrotxa.
Pressions detectades

Solucions possibles
Senyalització de les propietats

Intrusió en
propietats privades

privades.

Viabilitat
Viable realitzar senyalització.

Sancions per aparcaments

Viable si se senyalitza i es regula

que impedeixen l’accés a

degudament la prohibició d’a-

propietats privades.

parcar en propietats privades.

Senyalització d’espais on està

Viable, però cal l’autorització de

prohibit estacionar.

Carreteres.
La normativa vigent no permet

Aparcaments fora
d’espais habilitats

aparcar al voral de la carretera
Sancions fora dels espais no

on aparquen els vehicles que no

habilitats d’aparcament.

han trobat plaça a l’aparcament
habilitat; per tant, és viable sancionar aquest comportament.
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Viable reforçar la sensibilització

Manca d’informació
oficial sobre l’espai

Sensibilització ambiental a

ambiental a través dels canals

través de millora de

de comunicació:

comunicació (web, xarxes



Més informació a la web.

socials i materials



Més informació a les xarxes

complementaris que s’enviïn
en fer la reserva, com fullet

socials.


amb informació per al

Reforç de la senyalització de
l’espai.

visitant, bones pràctiques i
normativa).



Fullet informatiu amb la
normativa i els valors naturals.

Un cop realitzat el procés participatiu, s’han d’haver obtingut algunes pressions que els
habitants de l’entorn immediat de l’espai han observat, així com propostes per
minimitzar-les. En aquest cas, s’elabora una actualització de les pressions detectades
durant les dues fases de diagnosi seguint l’esquema de la TAULA 8.

Caixa 14
Aplicació del procés participatiu - Revisió de les pressions detectades

Les pressions que es van detectar durant el procés participatiu a l’EIN Alta Garrotxa, que
no s’havien detectat en les fases prèvies de diagnosi, són les següents:
Manca de
Pressions de gestió

senyalització o
informació per al

S’ha vist necessari donar
SÍ

més informació sobre els
serveis que s’ofereixen, a

visitant
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través dels guardes, i fer un
pla d’educació.
Pressions socials

Els veïns no volen que les
regulacions afectin l’econoManca de complicitat
comunitària

mia i les activitats locals.
SÍ

També volen trobar una via
per poder seguir relacionant-se amb aquest espai
com ho havia fet fins ara.
Cal promoure les bones

Pressions de

Manca d’informació

comunicació

oficial sobre l’espai

pràctiques des dels canals
SÍ

oficials de comunicació del
Consorci, així com elaborant
materials informatius.
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CÀLCUL DE LA CAPACITAT DE CÀRREGA
A partir de les dades obtingudes en la diagnosi ambiental, la bibliografia prèvia i el
desenvolupament d’enquestes per a agents locals i visitants, s’estima el nombre de
persones que l’espai natural pot acollir en un mateix dia sense malmetre’n els valors
naturals. Aquest concepte s’anomena capacitat de càrrega. La idea es va definir en
diversos estudis al voltant de la dècada dels quaranta, i ha patit pocs canvis des de llavors
(SOWMAN, 1987), tot i que no té una definició unitària (GARRIGÓS, NARANGAJAVANA &
PALACIOS, 2004).

Usualment, aquesta aproximació es divideix en una primera estimació del nombre de
visitants que caben en un espai, la capacitat de càrrega física (d’ara endavant CCF), que
posteriorment és corregida amb la capacitat de càrrega real (d’ara endavant CCR), que
inclou diversos factors correctors de caire social, econòmic o ecològic (GARRIGÓS,
NARANGAJAVANA & PALACIOS, 2004; MULER, COROMINA & GALÍ, 2018). Per dur a terme
l’aproximació descrita en aquest model, s’ha partit d’aquest coneixement previ, tot
mantenint el format de l’aproximació numèrica (càlcul de CCF i posteriorment de CCR,
considerar factors com el social, l’accessibilitat o l’erosionabilitat; a tall d’exemple,
consulteu ARANGUREN ET AL., 2008).

Tot i això, totes les fórmules descrites per calcular els factors correctors són originals
d’aquest treball. De la mateixa manera, l’ús de factors socials, econòmics o ecològics és
divers en funció dels autors. Per a aquest treball s’ha decidit aplicar una aproximació
socioecològica, buscant assolir una caracterització amb el màxim detall. L’explicació dels
diferents factors, elements i mètodes de càlcul aplicats es descriuen a continuació.

Amb la capacitat de càrrega física (CCF), s’avalua el nombre de persones que poden
accedir a l’espai en funció de la seva superfície (A) i el rang horari en què es visita (H).
L’àrea dels espais a gestionar es determina a través d’un procés conjunt de feina de
teledetecció sobre ortofoto i delimitació a camp mitjançant un telèmetre. En cas de
gorgues o zones de bany, es determina la superfície ocupada per la làmina d’aigua i
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posteriorment s’hi aplica una àrea d’influència (de repòs) amb una mida
proporcionalment més gran en funció de la mida de la zona de bany. Segons les
característiques particulars de cada espai, sobre el resultat obtingut del que es considera
l’àrea de repòs es poden aplicar correccions per ajustar aquesta superfície disponible a
la realitat de la geomorfologia del terreny. A més a més, també considera la superfície
personal (Sp) i el temps mitjà (t) que se sol invertir a l’espai. Aquesta primera
aproximació permet tenir una primera imatge de quanta gent pot acollir l’espai
garantint un mínim de comoditat als visitants, però no té en compte cap mesura
ambiental. És per això que s’ha de considerar com un llindar que no s’hauria de superar
en cap cas.

l’hora de valorar quanta gent pot accedir a un espai natural, també cal tenir en compte
altres mesures, com l’impacte dels visitants en el medi natural. És per això que dins de
la mateixa fase es fa un segon càlcul: la capacitat de càrrega real (CCR). Aquest segon
índex permet donar un valor més concís que la CCF, ja que la modula a partir de diversos
indicadors de vulnerabilitat, mesures de gestió i estat de conservació de l’espai. A
cadascun se li dona un percentatge d’importància en funció dels objectius del càlcul de
la capacitat. En aquest cas, s’ha aplicat el màxim (30 %) als relacionats amb la protecció
del medi natural i entre 20 % i 10 % a la resta. També cal esmentar que en alguns casos
s’ha aplicat una taula de conversió als valors obtinguts al camp per poder-ho aglutinar
tot en les mateixes unitats al càlcul final.
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El primer factor que inclou la CCR és el factor d’aparcament (FAp). L’aparcament
delimitat és una eina molt útil per gestionar el nombre de visitants i que, de retruc,
permet concentrar els accessos a les zones naturalment menys sensibles. Tot i això, hi
ha molts casos en què aquests aparcaments es veuen desbordats pel gran nombre de
visitants i s’observa com una proporció significativa dels vehicles es troben estacionats
fora de les zones habilitades, fet que dificulta les tasques dels serveis de protecció
(ambulàncies, policia) i causa un efecte important a la biodiversitat de la zona. Amb el
FAp es prenen en consideració la capacitat màxima d’aparcament (Ca), el nombre mitjà
de vehicles aparcats dins de l’aparcament habilitat (Na) i el nombre mitjà de vehicles
aparcats fora d’aquest aparcament (Nf) i s’estima quin és el grau d’ocupació.
Numèricament, una gran proporció d’aparcament disponible restringeix menys la
capacitat de càrrega que un escenari amb gran ocupació dins i fora de les zones
habilitades.

El segon factor de la CCR és el factor de protecció (FPr). Al territori català, disposem d’un
gran nombre de figures de protecció dels espais naturals. També disposem d’altres eines
legislatives que protegeixen la fauna i flora en diferent grau. I no només això, sinó que
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cal afegir-hi altres legislacions superiors procedents d’Espanya o de la Unió Europea. El
FPr pretén quantificar el grau de protecció de l’espai. Per fer-ho, utilitza cinc elements:
la figura de protecció (Fp), les espècies d’interès comunitari excepte les aus (Ei) i les aus
d’interès comunitari (An), la riquesa total d’espècies (Ra) i la presència d’espècies
amenaçades (Ea). Aquest últim no només considera quines espècies hi ha, sinó que les
valora en funció de la seva escala d’amenaça (E) (regional, estatal o continental/global)
i el grau d’amenaça (G) (preocupació menor, vulnerable, en perill crític…). Aquests
elements s’apliquen a partir de la relació d’observats en un període de dos anys i els
detectats al llarg dels últims deu anys (potencials). Numèricament, un espai molt
protegit, amb elevada diversitat i d’espècies amenaçades és més restrictiu amb la
capacitat de càrrega.
Les dades per desenvolupar aquest factor s’obtenen de la base Global Biodiversity
Information Facility (GBIF). Es prenen en consideració totes les espècies observades
sense cap restricció taxonòmica.

El tercer factor considerat és el factor d’erosió (FEr). Una de les conseqüències directes
de la sobrefreqüentació és el trepig i la compactació del sòl. Això implica una major
vulnerabilitat a l’erosió. A més a més, cal tenir en compte que moltes vegades hi ha més
acumulació de visitants en gorgues de torrents de muntanya, que solen tenir molt
pendent i són, per si mateixes, susceptibles a aquest factor i vulnerables al rebliment. El
FEr pretén definir quin és el grau de susceptibilitat a l’erosió d’una zona concreta. Per
fer-ho, utilitza dos elements principals: el pendent mitjà (Pe) i el risc d’erosió laminar
(El). Aquest últim es calcula a partir d’un mètode desenvolupat prèviament per altres
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treballs, el RUSLE, que inclou factors relacionats amb les característiques del sòl i el seu
ús (vegeu la fase 2 de l’apartat de diagnosi ambiental). El valor resultant es converteix a
la fórmula reduint la capacitat de càrrega dels espais més susceptibles a la pèrdua de
sòl.

El quart factor per estimar la capacitat de càrrega és el factor d’accessibilitat (FAc). A
l’hora de gestionar dos espais de la mateixa superfície, no seria consistent equiparar un
primer espai on només hi hagi un únic accés (fàcil regulació, control total del nombre de
visitants) amb un on hi hagi un elevat nombre d’accessos a peu i amb vehicle (poc
control, dificultat d’aplicar la capacitat de càrrega a baix cost). Així doncs, s’utilitzen dos
elements per valorar quin és el grau d’accessibilitat a l’espai: el pendent (Pe; del bloc
anterior) i el nombre d’accessos estimats (Ne), descrit a partir de deu categories que van
d’inaccessible a accés total (amb corriols i itineraris arreu). Numèricament, als espais
més accessibles s’hi aplica una capacitat de càrrega més restrictiva.
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El cinquè factor considerat en el càlcul és el factor social (FSo). Aquesta mesura permet
incorporar la visió dels agents del territori en la gestió, fent-los partícips del valor clau
en la regulació de l’accés a l’espai, la capacitat de càrrega. Amb aquesta idea, es recullen
quatre elements de les enquestes proposades als veïns: la percepció de la freqüentació
(Pf), la necessitat de gestió (Ng), el nombre de pressions (Np) i la detecció de pressions
significatives (Ps). En conjunt, han de valorar si les persones de l’entorn (i) detecten una
freqüentació elevada i estan d’acord amb l’establiment d’unes mesures de gestió (Pf i
Ng, respectivament) i (ii) si hi ha un elevat nombre de pressions (Np) que, a més, són
identificades recurrentment pels participants (Ps). Si es compleixen aquestes dues
condicions, la capacitat de càrrega disminueix.
Hi ha una qüestió que diferencia aquest factor de la resta. L’origen de les dades rau en
el desenvolupament d’enquestes pels agents locals. En aquestes enquestes, hi ha una
condició mínima que s’ha de complir, coneguda com a mida mostral (Mm). Es calcula en
relació amb el nombre de respostes potencials (p. ex., habitants del/s terme/s
municipal/s que comprèn l’espai natural) i en la confiança a una resposta sincera (es pot
estimar el valor amb aquesta eina en línia: https://es.surveymonkey.com/mp/samplesize-calculator/). Per prendre’l en consideració en el càlcul, no hem optat per afegir-lo a
la fórmula, sinó que condiciona quin pes té el factor social sobre la CCF. Així doncs, quan
la Mm sigui igual a 0 (no s’assoleix la mida mostral mínima) se li dona un percentatge
d’importància de 0,1 (vegeu el tercer paràgraf de l’explicació de la capacitat de càrrega),
però si es compleix augmenta fins a 0,2. Per compensar aquest canvi, en l’escenari de
no compliment de Mm, el percentatge d’importància del factor de protecció (FPr) és 0,3.
En canvi, si es compleix, disminueix fins a 0,2.
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L’últim factor per estimar la capacitat de càrrega real (CCR) és el factor ecològic (FEc).
Una problemàtica comuna en la gestió del medi natural és la manca del treball sobre el
terreny. Estimar la quantitat de visitants que poden accedir a un espai a partir d’una
aproximació bibliogràfica pot ser un bon primer pas, però cal complementar-ho amb
l’estudi de les seves característiques in situ, ja que el dinamisme és un factor recurrent
al medi natural. A més a més, les observacions regulars ajuden a detectar
problemàtiques que encara no han transcendit a la informació en línia. En aquest sentit,
s’inclouen quatre elements, tres de prèviament desenvolupats: l’índex d’hàbitat fluvial
de rius mediterranis (IHF, abreviat al càlcul com a Id), l’índex de l’estat ecològic de zones
humides (ECELS, abreviat al càlcul com a Ec) i l’índex de macroinvertebrats (IBMPWP,
abreviat al càlcul com a Ma), i un quart factor afegit, l’eutrofització aparent (Eu). En cas
que, per l’època de l’any o per les característiques pròpies de l’espai on s’hagi de
realitzar el càlcul no sigui coherent aplicar aquests índexs, es podrà modificar la fórmula
i aplicar-ne altres de més propis (per exemple, el QBR, que mesura la qualitat del bosc
de ribera).
Numèricament, s’ha traduït lleugerament diferent de la resta de factors. Per a aquest
element, s’ha considerat interessant potenciar la capacitat de càrrega en els espais que
obtinguin valors mitjans i disminuir-la en els extrems (mínims i màxims). Així doncs, on
hi hagi un elevat valor ecològic es garanteix una certa protecció, però també on hi hagi
una degradació important es fomenta la recuperació (ja que el càlcul indica una menor
capacitat de càrrega).
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Amb tots aquests elements s’obtindria un valor de capacitat de càrrega, que hauria de
ser l’eix principal de gestió de l’espai natural. És important remarcar que aquest resultat
és dinàmic, i que s’haurà d’anar modificant per prioritzar el bon estat del medi natural
on s’apliqui. Per tant, caldrà una revisió del càlcul de la capacitat de càrrega, com a
mínim, una vegada passats tres anys, per ajustar-lo als canvis de gestió i al
comportament dels visitants que hagi pogut tenir l’espai. Per realitzar el càlcul de la
capacitat de càrrega, la Fundació Emys, entitat creadora d’aquest model, posa a
disposició una aplicació en línia en què, introduint els resultats dels valors recollits en
aquest apartat, apareix el resultat del càlcul de la capacitat de càrrega de l’espai.

Caixa 15
Aplicació del càlcul de capacitat de càrrega - Resultats de la CCF i la CCR

S’ha aplicat l’estimació de la capacitat de càrrega a un sistema de gorgs de l’Alta
Garrotxa (Pont de Llierca - Salt del Brull).
Per calcular la capacitat de càrrega física (CCF), s’ha considerat un perímetre al voltant
dels cinc gorgs, on s’estima que els visitants s’aturen per fer ús de l’espai. Aquest
perímetre ha variat en funció de la mida del gorg. En conjunt, l’àrea de treball ha resultat
en 1.288,12 m2. La superfície personal s’ha establert en 4 m2/persona. S’ha considerat
que l’espai es pot visitar durant unes 8 hores i que el temps mitjà de visita és d’unes 5.
Així doncs:
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Càlcul dels factors de correcció

Un cop obtinguda la CCF, el pas següent és calcular els factors que la modulen per acabar
obtenint la capacitat de càrrega real (CCR). El primer és el factor d’aparcament (FAp).
Gràcies a les mesures de gestió aplicades al llarg del 2021, es considera que el nombre
de vehicles aparcats fora de punt és 0, però l’aparcament sempre sol estar ple; per tant:

L’element següent és el factor de protecció (FPr). Considerant que l’espai està catalogat
com a Xarxa Natura 2000 i a partir de les espècies observades a GBIF durant els períodes
esmentats, el resultat és:

El tercer aspecte considerat és el factor d’erosió (Fer). A partir de programari GIS, s’ha
estimat un pendent mitjà de 27,37°. A més, el mètode RUSLE ha indicat una erosió
laminar potencial d’entre 10-25 tones/any. Per tant:

En quart lloc, s’ha de desenvolupar el factor d’accessibilitat (FAc). Aquest element
consta del pendent aplicat a l’apartat anterior i la categoria corresponent al nombre
d’accessos, que resulta en:

92

Per finalitzar, s’aplica el factor ecològic (FEc), que resulta de la mitjana de l’aplicació dels
índexs IDH, ECELS, macroinvertebrats i eutrofització aparent als cinc gorgs estudiats, i
queda resolt així:

Amb totes aquestes consideracions, la capacitat de càrrega del sistema de gorgs estudiat
a l’Alta Garrotxa és de:

Un cop finalitzada la temporada d’ús, aquesta capacitat de càrrega es veurà modulada
pel factor dels visitants (FVi) i la correcció del factor ecològic (FcEc). Aquests elements
tenen com a finalitat definir quina és la percepció de la gent que visita l’espai (FVi) i com
afecta la temporada de bany a les seves qualitats ecològiques (FcEc). D’aquesta manera,
s’obté una aproximació més completa a les problemàtiques de l’espai, inclosos els
diversos elements de gestió, ecològics i socials al llarg del temps.
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PLANIFICACIÓ
Un cop obtinguts els resultats a partir de les metodologies utilitzades, s’ha de realitzar
la planificació de l’espai, tant de la seva gestió com de les possibles regulacions i
infraestructures necessàries, a partir dels resultats de les diagnosis, el procés
participatiu i el càlcul de la capacitat de càrrega. Els àmbits de gestió que haurien de
contenir mesures per minimitzar les pressions detectades derivades de la
sobrefreqüentació, així com la classificació dels tipus de comportament del visitant que
s’han de tenir en compte per determinar les accions més susceptibles a minimitzar-les,
s’especifiquen a l’apartat Àmbits de gestió.
En un primer pas, en les pressions que tenen a veure amb el comportament del visitant,
s’ha de determinar la seva categoria de comportament per establir els àmbits de gestió
que seran més susceptibles de minimitzar les pressions detectades. En un segon pas,
s’han de determinar les accions concretes i els indicadors per avaluar si les mesures han
sigut efectives en la reducció de pressions i de sobrefreqüentació de l’espai. Les accions
concretes plantejades es presenten segons l’àmbit de gestió, de manera que s’exposen
els objectius per mitigar la pressió, les propostes de com fer-ho i els indicadors per
avaluar les accions.
Per detectar el tipus de comportament del visitant i a quin àmbit de gestió correspon
s’ha de seguir la clau dicotòmica de l’apartat de Categorització dels comportaments
dels visitants.
TAULA 10. Classificació del tipus de pressió en funció del comportament del visitant que l’ocasiona. Un cop
detectat el tipus de comportament del visitant, es dedueix l’àmbit de gestió per mitigar la pressió.

Tipus de pressió

Tipus de comportament

Àmbit de gestió

Vandalisme
Intrusió en propietats
privades
Intrusió en activitats
econòmiques agrícoles i
ramaderes
Residus
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Aparcaments fora d’espais
habilitats
Acampada en espais no
autoritzats
Soroll
Encesa de fogueres
Animals domèstics
deslligats
Activitats lúdiques,
recreatives o esportives

Caixa 16
Aplicació de la planificació - Àmbits de gestió segons el comportament del visitant
Pressió
Vandalisme
Intrusió en propietats
privades

Tipus
Il·legal

Il·legal

Àmbit de gestió
Regulació d’usos.
Gestió de l’espai.
Regulació d’usos.
Gestió de l’espai.

Residus

Descuidat

Accions de comunicació i sensibilització.
Regulació d’usos.

Aparcaments fora d’espais
habilitats

Acampada en espais no
autoritzats

Encesa de fogueres

Il·legal

Gestió de l’espai.
Regulació d’usos.
Gestió de l’espai.

Il·legal

Accions de comunicació i sensibilització.
Regulació d’usos.

Il·legal

Gestió de l’espai.
Regulació d’usos.
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Per realitzar les propostes de gestió, s’han de tenir en compte les diagnosis realitzades,
el càlcul de la capacitat de càrrega i el procés participatiu. A partir de tota la informació
obtinguda, es realitzen propostes a partir dels diversos àmbits d’actuació. Cada un dels
àmbits ha de contenir unes mesures de gestió concretes; a continuació, exposem alguns
exemples d’accions que es poden realitzar en cada un dels àmbits, en cas que siguin
necessàries o que es vulguin implementar.
Un cop determinat l’àmbit de gestió des del qual s’implementarà la reducció de
pressions concretes derivades del comportament del visitant, s’han de dissenyar les
accions de gestió concretes per reduir les pressions detectades durant tot el projecte.
En aquest cas, es determinen les accions que siguin necessàries per a cada una de les
pressions, fins i tot des de diferents àmbits de gestió, per maximitzar en la mesura del
que sigui possible l’eficàcia de les actuacions. Les accions de gestió es descriuen en
aquesta taula.
TAULA 11. Disseny de les actuacions segons l’àmbit de gestió detectat per a cada una de les pressions que
rep l’espai.

Categoria

Tipus de pressió

Àmbit de gestió

Disseny de les actuacions

Aparcaments saturats
Camins oberts
Pressions de
gestió

Manca de senyalització
o informació per al
visitant
Manca
d’infraestructures
Conflictes amb el veïnat

Pressions socials Manca de complicitat
comunitària
Comportament
del visitant

Vandalisme
Intrusió en propietats
privades
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Intrusió en activitats
econòmiques agrícoles
i ramaderes
Residus
Aparcaments fora
d’espais habilitats
Acampada en espais no
autoritzats
Soroll
Encesa de fogueres
Animals domèstics
deslligats
Activitats lúdiques,
recreatives o esportives
Sobreexposició a la
Pressions de

xarxa

comunicació

Manca d’informació
oficial sobre l’espai

Finalment, un cop determinades les accions de gestió a implementar, se’n fa una
descripció detallada per fer-ne el seguiment. També s’han de concretar quins indicadors
s’utilitzaran per verificar que les accions implementades han complert els objectius de
la gestió i ordenació amb èxit.
Les mesures principals per a cada un dels àmbits de gestió es resumeixen a continuació.

Mesures de protecció del medi natural


Restauració d’espais naturals: retirada d’espècies invasores, revegetació amb flora
autòctona...



Zonificació d’espais: determinació de quins espais són d’ús públic segons l’època de
l’any i les necessitats ambientals de l’espai.
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Racionalització de les vies d’accés: revegetació per a tancament de camins per evitar
l’erosió fora de les vies senyalitzades.

Regulació d’usos


Regulació dels usos que es poden dur a terme dins l’espai a través d’ordenances
municipals.



Regulació d’activitats esportives o lúdiques que requereixin habilitats o
certificacions específiques.



En el cas que sigui necessari, règim de possibles sancions a conductes il·legals i usos
no permesos.



En el cas que sigui necessari, implementació d’un preu públic de l’aparcament per
limitar l’aforament a l’espai i fomentar la reserva prèvia.

Gestió de l’espai


Creació d’infraestructures: punt d’informació, aparcament habilitat, itineraris,
accessos habilitats...



Servei d’informació: implementació del servei d’informació al visitant amb un cos
d’informadors ambientals.



Senyalització: emplaçament de senyalització sobre la normativa de l’espai i els
itineraris habilitats.

Propostes socials


Senyalització: emplaçament de senyalització sobre propietats privades i camins
d’accés restringit al veïnat.



Accions de participació: canals de comunicació amb el veïnat afectat, revisió del
procés participatiu, trobades periòdiques...
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Accions de comunicació i sensibilització


Creació de canals: creació de canals de comunicació oficials sobre l’espai.



Premsa: accions amb premsa per socialitzar les mesures implementades.



Interpretació de l’espai: emplaçament de senyalització per a la sensibilització dels
valors naturals de l’espai.



Campanyes de comunicació: campanyes de comunicació específiques per minimitzar
pressions i augmentar la sensibilització dels visitants.

Caixa 17
Aplicació de la planificació - Disseny de les actuacions

A continuació, es dona un exemple del disseny d’actuacions per minimitzar les pressions
de gestió.
Categoria

Tipus de pressió

Àmbit de gestió

Disseny de les actuacions
Limitar l’aforament de l’espai a la
capacitat de càrrega a través de
l’aparcament.
Reduir l’aforament de l’aparcament a

Pressions

Aparcaments

de gestió

saturats

Gestió de l’espai

100 places (segons la capacitat de càrrega).
En èpoques de sobrefreqüentació, establir un sistema de reserva prèvia de
l’aparcament a través d’un motor de
reserves al web de l’EIN.

Regulació d’usos

Fixar un preu públic per a la reserva de
l’aparcament.
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Realitzar formacions al personal del
servei d’informació i guarderia rural
sobre el funcionament de l’espai, la
normativa i els valors naturals per tal
Gestió de l’espai

que puguin informar adequadament el
visitant.
Reforçar la senyalització sobre la
normativa de l’espai.

Manca de

Racionalitzar la senyalització actual.

senyalització o

Instal·lar cartelleria a l’espai amb

informació per al

informació dels seus valors naturals i

visitant

explicació en positiu de la normativa
Accions de
comunicació i
sensibilització

(quins beneficis té un comportament
proambiental per a la conservació de
l’espai).
Elaborar un fullet informatiu amb els
serveis que ofereix l’espai, els valors
naturals i la normativa.
Crear el Pla Educatiu de l’EIN.
Portar cobertura al punt d’informació.
Oferir un servei de lavabos públics

Manca
d’infraestructures

Gestió de l’espai

(obertura de la rectoria en èpoques de
sobrefreqüentació) i informar-ne als
materials comunicatius.
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IMPLEMENTACIÓ D’ACCIONS
En aquest apartat, es proposen diversos models per a l’execució de la diagnosi, així com
altres documents genèrics en cas que es vulgui tirar endavant alguna de les accions que
els requereixin.

MODEL D’ENQUESTA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
L’enquesta de participació ciutadana serveix per avaluar la percepció de les persones
que resideixen en l’espai natural o hi tenen alguna activitat econòmica prop o dins seu
respecte dels usos que se’n fan. En aquesta enquesta, es poden tenir en compte factors
relacionats amb la conservació de la privacitat, l’augment o la disminució de la qualitat
de vida de la comunitat com a conseqüència de la presència de visitants, el repartiment
dels beneficis obtinguts de l’activitat turística entre els membres de la comunitat o la
repercussió del comportament dels visitants en la vida dels agents enquestats.
L’enquesta que es presenta a continuació es pot adequar al context social específic de
cada àrea protegida.
A més, aquesta enquesta ens serveix per calcular el factor social (FSo) de la capacitat de
càrrega; per tant, les preguntes 6 i 7 són imprescindibles per fer el càlcul. La pregunta 7
s’ha d’elaborar a partir de la casuística concreta de l’espai que estem gestionant, i les
opcions que es donaran a escollir sobre les pressions a detectar s’han de revisar en cada
cas per només preguntar sobre aquelles que es creguin pertinents. La pregunta 9 s’ha
d’elaborar a partir de les propostes que ja s’hagin estat valorant per a la seva
implementació i sempre s’ha d’incloure l’opció «Altres» per tal que les persones que
rebin l’enquesta puguin proposar noves accions que no hagin sigut recollides en les
diagnosis i fases anteriors del procés participatiu.
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1.

Edat

[Resposta oberta]
2.

Amb quina freqüència aneu a l’entorn de [nom de l’espai natural]?
o Un cop al mes
o Un cop l’any
o Més sovint
o Mai
o NHS/NC

3.

Si hi aneu, en quina època de l’any hi soleu anar:
o Tardor
o Hivern
o Primavera
o Estiu
o NHS/NC

4.

Si hi aneu, quina activitat hi soleu fer? (Escolliu la que feu majoritàriament.)
o Excursionisme o senderisme
o Ruta amb bicicleta
o Escalada o altres esports d’aventura
o Passar el dia o banyar-se als gorgs/riu
o Altres

5.

Quina importància té [nom de l’espai natural]?

Valoreu de l’1 (molt baixa) al 5 (molt alta).

6.

Quin grau de freqüentació creieu que té aquest espai durant els mesos d’estiu?

Valoreu de l’1 (molt baixa) al 5 (molt alta).
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7.

Quines de les problemàtiques que tenen lloc en aquest espai natural destacaríeu
com a prioritàries? (Marqueu-ne un màxim de 7.)
o Sobrefreqüentació de persones
o Aparcament/s habilitat/s massa plens
o Camins oberts que no són els itineraris marcats
o Falta de senyalització a l’espai sobre normativa o informació per al visitant
o Presència insuficient d’infraestructures per a la rebuda de visitants (punts
d’informació, espais habilitats per a pícnic, lavabos...)
o Conflictes amb els veïns que dificulten la convivència a l’espai natural
o Vandalisme
o Intrusió en propietats privades
o Residus/deixalles
o Cotxes mal aparcats (en espais no habilitats per fer-ho)
o Acampades o pernoctacions il·legals
o Sorolls molestos
o Fogueres
o Animals domèstics deslligats
o Activitats lúdiques, recreatives o esportives sense llicència o permisos
o Altres

8.

Creieu que s’hauria d’augmentar la regulació o l’ordenació per minimitzar

aquestes problemàtiques?
Valoreu de l’1 (poc d’acord) al 5 (molt d’acord).

9.

Quines accions creieu que s’haurien de prioritzar per evitar la sobrefreqüentació

d’aquest espai? (Marqueu-ne un màxim de [nombre d’opcions, que dependrà del nombre
de propostes que s’hi incloguin, però es recomana marcar un màxim de la meitat de les
opcions disponibles].)
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o Limitar l’aforament de visitants a l’espai
o Regular que els visitants hagin de fer reserva prèvia per accedir a l’aparcament
o Millorar la senyalització a l’espai
o Augmentar la informació i sensibilització dels visitants abans de la visita
o Augmentar la regulació dels usos i el comportament dels visitants a l’espai
o Promoure-hi altres tipus d’activitats, com les activitats esportives
o Promoure-hi altres tipus de visites, com les visites guiades
o No s’hi ha de fer res, que segueixi com està
o Altres
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PROPOSTA D’ORDENANÇA DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL
Tots aquells ajuntaments que vulguin regular els usos i accessos al seu medi natural han
de tenir en compte les consideracions següents:
1. Competències: De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, els municipis tenen com a competència pròpia el control
del medi ambient urbà, però la competència del medi natural és autonòmica.
D’acord amb el que disposa l’article 27 de la Llei, mitjançant acord del Ple, el
municipi pot sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la delegació de la
competència de protecció del medi natural que afecti el seu terme municipal,
per un període mínim de 5 anys. Aquesta delegació s’articula a través d’una
disposició o acord de delegació.
2. Consulta pública prèvia: De conformitat amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015,
de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, prèviament a l’elaboració del projecte o avantprojecte d’un
reglament o d’una ordenança, s’ha de tramitar una consulta pública, a través del
portal web de la Diputació de Girona, en la qual es demanarà l’opinió dels
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per
la futura norma amb l’objectiu de donar audiència als ciutadans afectats i
demanar totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o
entitats. Si s’escau la redacció i aprovació d’una ordenança, aquesta consulta
pública prèvia es pot considerar com una fase final complementària del procés
participatiu.

En la pàgina següent es troba la proposta d’ordenança. Els apartats que apareixen en
negreta es troben destacats per tal que cada municipi els personalitzi amb la seva
informació específica.

107

[nom de la corporació (ajuntament)]
Edicte d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de l’espai natural de [nom de
l’espai natural]
El ple de [nom de la corporació] de data [dd de mes de aaaa] va aprovar inicialment
l’Ordenança reguladora de l’espai natural de [nom de l’espai natural].
Aquest acord ha estat exposat al públic mitjançant un anunci a [mitjans a través dels
quals s’ha fet pública l’ordenança]1 durant el termini de 30 dies. Atès que durant
aquest termini no s’han presentat al·legacions ni reclamacions al respecte, l’Ordenança
ha esdevingut definitivament aprovada d’acord amb el que estableix l’article 178 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 49 c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, per tal que una vegada publicada entri en vigor.
S’adjunta com a annex el text íntegre de l’Ordenança.
[nom del municipi], [data (dd de mes de aaaa)]

[nom de l’alcalde/essa]
[alcalde/essa (o càrrec de la persona responsable)]

1

Per exemple: «al tauler d’edictes de l’Ajuntament / a [mitjà premsa] [data de publicació] / al BOP núm.
[número], de [data de publicació]».
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Índex
[Inseriu la taula de contingut.]
PREÀMBUL
[Expliqueu el perquè d’aquesta ordenança: quina ha estat la necessitat o el conflicte, el
context en el qual ha sorgit i de qui ha estat la iniciativa, per exemple.]
TÍTOL I: Finalitat i àmbit d’aplicació
1.

Article 1. Justificació i objectius
1.1.

Aquesta ordenança té com a principal objectiu la regulació detallada de
l’ús públic, és a dir, de l’ordenació de la freqüentació i dels usos i activitats
vinculats a l’ús social dins l’àmbit de [nom de l’espai natural], amb ple
respecte a les propietats i drets de caràcter civil i privat que existeixen
dins l’àmbit que és objecte de regulació.

1.2.

L’objectiu genèric d’aquesta Ordenança és l’establiment de les garanties
necessàries per assegurar la conservació del patrimoni natural i cultural,
així com l’exercici de les activitats econòmiques admeses i dels drets
derivats de la propietat, i fer possible, alhora, les activitats de lleure que
siguin compatibles en l’àmbit i garantir la convivència ciutadana. Aquest
objectiu es justifica també en la idea de civisme, convivència i respecte al
patrimoni local.

2.

Article 2. Àmbit d’aplicació
2.1.

L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança es correspon a l’àmbit de [nom
de l’espai natural] en el traçat que discorre pel terme municipal de [nom
del municipi], detallat gràficament a l’annex 12, que inclou:

[espai regulat per l’ordenança (Per exemple: 100 m a banda i banda dels marges
fluvials, tota la làmina d’aigua, 100 metres a partir del punt màxim de coronació de la
làmina d’aigua, hectàrees totals regulades, o altres maneres d’expressar l’espai regulat.
Descriviu si l’espai té figura de protecció legal amb el seu codi de referència pertinent i
les coordenades de l’espai)]

2

Caldrà incloure a l’annex la cartografia de l’àrea exacta que entra dins la regulació d’aquesta Ordenança.
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2.2.

Aquesta Ordenança preval sobre les normes del mateix rang que
coincideixin per raó de la matèria o el territori en tot el que puguin
oposar-s’hi. Tot això sens perjudici de l’aplicació que escaigui de totes les
normes de rang superior amb incidència en els objectius i les disposicions
d’aquesta normativa.

2.3.

D’acord amb el marc legal vigent, les administracions competents poden
establir regulacions específiques necessàries per a les zones de [nom de
l’espai natural] en funció dels seus valors i de la intensitat de l’ús públic
que s’hi desenvolupi. En aquest cas, les possibles regulacions addicionals
s’han de fer arribar als usuaris mitjançant la senyalització i la difusió
adients.

TÍTOL II: Protecció del patrimoni natural de [nom de l’espai natural]
3.

Article 3. Normes generals
3.1.

Els visitants de [nom de l’espai natural] tenen el dret a gaudir dels valors
naturals que ofereix aquest espai, igual que l’entorn humanitzat i la resta
d’activitats que hi tenen lloc, i l’obligació correlativa de respectar-los.

3.2.

Per tal de fer compatible l’ús públic amb la preservació dels valors
naturals i culturals, els visitants tenen el dret i el deure de fer un ús
adequat de l’entorn i dels usos recreatius que els ofereix l’espai. Per això,
han de respectar el contingut de l’Ordenança i atendre les indicacions,
senyals i rètols instal·lats a aquest efecte, així com les advertències que
puguin rebre de part del personal autoritzat i d’altres cossos que tinguin
al seu càrrec la gestió o la vigilància d’aquest espai.

4.

Article 4. Protecció del sòl

No es permet, sense l’autorització escaient, l’alteració (translocació, sostracció o
degradació) del sòl, roques, fòssils o minerals, sigui quin sigui el mitjà utilitzat (manual o
mecànic). Tampoc es permet, sense l’autorització escaient, la recollida de sòl fèrtil ni de
virosta, ni d’elements minerals ni de terres en general.
-

Article 37.1 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals de Catalunya.
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-

5.

Article 74.2 e de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
Article 5. Protecció de l’aigua
5.1.

Qualitat de les aigües

Resta prohibit l’abocament de tota mena de substàncies, deixalles i objectes que puguin
alterar la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. També es prohibeix realitzar
activitats que incideixin negativament en la qualitat d’aquestes aigües, com rentar
automòbils, buidar dipòsits de caravanes o altres activitats que produeixin efectes
similars a les fonts, basses, embassaments i cursos d’aigua, o en la seva proximitat.
-

Articles 116 i 117 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’aigües, i articles 315, 316 i 317 del Reial decret
849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic
hidràulic.
5.2.

Utilització de les aigües

L’activitat de bany s’ha de fer sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari, que ha
d’atendre les indicacions i els senyals que puguin imposar-ne la prohibició per motius
d’higiene o seguretat. Per motius de protecció del medi natural o per la realització
d’activitats aquàtiques prèviament autoritzades, també es pot restringir el bany en
determinades zones, degudament senyalitzades amb aquesta finalitat.
-

Article 6 apartats 2 i 3 del Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen
les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les
espècies de la fauna salvatge.

No estan permeses les captacions d’aigua dels espais fluvials per a cap tipus de pràctica
que no tinguin l’autorització expressa de l’Agència Catalana de l’Aigua.
6.

Article 6. Protecció de la vegetació silvestre

Els visitants s’han de comportar de manera respectuosa amb la vegetació silvestre per
evitar danyar-la. En particular, s’han d’abstenir d’endinsar-se en aquells indrets on la
vegetació contingui espècies fràgils o vulnerables.
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Així mateix, resta prohibida la recol·lecció massiva d’espècies vegetals, fongs i fruits, fora
dels supòsits autoritzats per la normativa forestal i que estiguin previstos dins dels
instruments d’ordenació forestal de cada finca.
7.

Article 7. Protecció de la fauna

Els usuaris de [nom de l’espai natural] han de comportar-se de manera respectuosa
amb la fauna salvatge i abstenir-se de realitzar activitats susceptibles de destorbar-la o
maltractar-la i de donar-li aliments sense autorització. Està prohibida l’extracció de
qualsevol espècie animal, postes, ous, larves o altres formes de vida sense l’autorització
expressa de l’autoritat competent, amb una atenció especial a les espècies protegides i
invasores. També resta prohibit malmetre els caus, els nius o altres elements necessaris
per a la subsistència dels animals, així com desenvolupar activitats que puguin ser
molestes per a la fauna.
7.1.

Mesures addicionals de protecció

Les administracions competents poden establir mesures addicionals de protecció
d’espècies animals i dels seus hàbitats per tal de preservar-ne i afavorir-ne les
poblacions, d’acord amb el marc legal vigent i la informació adequada als visitants.
7.2.

Alliberament de fauna

Ateses les repercussions negatives derivades de l’alliberament incontrolat d’animals
domèstics o salvatges al medi natural, queda prohibida la introducció, sense autorització
ni control científic, d’espècies animals tant exòtiques com autòctones.
-

Decret 506/1971, de 25 de març, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució
de la Llei de caça.

-

Article 37.1 e de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals de Catalunya.

-

Article 13 de l’Ordre, de 7 de juny de 1995, de regulació de les explotacions
ramaderes que allotgin espècies cinegètiques.
7.3.

Abandonament d’animals
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Està prohibit l’abandonament d’animals domèstics dins l’àmbit de [nom de l’espai
natural].
-

Article 5 c de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

TÍTOL III: Protecció del patrimoni arquitectònic, històric i cultural
8.

Article 8. Protecció del patrimoni arquitectònic, històric i cultural

Resta prohibida a la totalitat de l’àmbit de [nom de l’espai natural] qualsevol actuació,
ús o activitat que pugui suposar, de forma directa o indirecta, el deteriorament o la
destrucció de qualsevol component del patrimoni arquitectònic, històric i cultural, i molt
especialment d’aquells que gaudeixen d’una protecció específica, d’acord amb el marc
legislatiu vigent en matèria d’urbanisme i de patrimoni cultural català. També està
prohibida la realització de pintades i l’enganxament de cartells o de propaganda sobre
els elements de patrimoni esmentats.
-

Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol.

-

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

TÍTOL IV: Usos i accessos de [nom de l’espai natural]
Capítol primer: L’accés en general
9.

Article 9. Normes generals
9.1.

Totes les persones que accedeixin a [nom de l’espai natural] han
d’adoptar una actitud respectuosa amb l’entorn. Especialment han
d’abstenir-se de llençar deixalles, de produir sorolls que puguin pertorbar
la fauna, de molestar els altres usuaris i de provocar danys o perjudicis a
les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, així com a les pròpies de la
gestió de l’espai natural. També han de complir la normativa vigent en
cada moment relativa a la prevenció d’incendis forestals.

9.2.

Els usuaris són responsables dels danys que puguin provocar a tercers,
als béns o a les propietats, ja sigui per desconeixement, negligència o mal
ús de l’espai. En conseqüència, les autoritats competents, o si s’escau
l’ajuntament corresponent, poden instar i/o incoar els procediments
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legalment previstos per sancionar les infraccions comeses i per reclamar
els danys i perjudicis que corresponguin.
10.

Article 10. Vianants o visitants amb mitjans de transport no motoritzats
10.1.

Es permet l’accés i la circulació de vianants i de visitants amb un mitjà de
transport no motoritzat per tots els camins que configuren la xarxa viària
bàsica, d’acord amb la seva normativa urbanística i aquesta Ordenança.

10.2.

La circulació a peu o amb un mitjà de transport no motoritzat per l’entorn
dels espais s’ha de fer només pel camí senyalitzat o els senders existents,
evitant d’obrir-ne de nous. En aquest sentit, es recomana als vianants
utilitzar la xarxa de senders. Està prohibida la circulació dels vianants fora
dels itineraris senyalitzats o de zones públiques, i han de respondre dels
danys propis i dels provocats a tercers. No està permès l’accés a
propietats privades, camps sembrats ni pastures.

11.

Article 11. Circulació d’animals domèstics

Els gossos han d’anar lligats en tot l’espai, a excepció dels gossos dels pastors, tofonaires
i caçadors, sempre que estiguin realitzant la seva activitat. Han de portar el preceptiu
collar amb la placa numerada de matrícula i anar identificats mitjançant el sistema exigit
per la normativa aplicable. Queda expressament prohibit portar gossos sense lligar
d’acord amb la senyalització existent i cal recollir-ne les deposicions.
- Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
- Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23
de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
12.

Article 12. Circulació motoritzada
12.1.

La circulació de vehicles motoritzats dins de l’àmbit de [nom de l’espai
natural] queda limitada al trànsit per les carreteres de la xarxa rodada
principal i pels camins de la xarxa rodada secundària aptes per a l’ús
públic d’acord amb la senyalització existent sobre el terreny. No es pot
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circular a una velocitat superior als [velocitat] km/h, com tampoc
s’admet la circulació d’autobusos i autocars sense el permís
corresponent.
12.2.

No es pot travessar el riu amb un vehicle, excepte per a l’exercici de
treballs forestals, agrícoles o ramaders, o bé per accedir a una masia en
cas que sigui necessari.

12.3.

Amb caràcter general, es prohibeix l’accés motoritzat a tots els camins
senyalitzats amb la indicació de trànsit restringit o amb barreres físiques
autoritzades per l’ajuntament corresponent. En tot cas, no es pot circular
amb vehicles de motor per camins de menys de quatre metres
d’amplada.
-

Article 37.1 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals de
Catalunya.

-

Articles 6, 7 i 8 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés
motoritzat al medi natural.

-

Article 2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament d’accés motoritzat al medi natural.

12.4.

La circulació de vehicles motoritzats per camins de la xarxa rodada
secundària es pot restringir, de forma degudament senyalitzada,3 de
manera que únicament tinguin dret de pas els veïns i els propietaris de
les finques a les quals el camí dona accés, així com els vehicles de servei,
els de vigilància i els de prevenció i extinció d’incendis forestals. També
s’admet la circulació d’aquells vehicles motoritzats que excepcionalment
disposin d’autoritzacions de circulació de caràcter temporal.

-

Article 9 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés
motoritzat al medi natural.

12.5.

Queda especialment prohibida la circulació de vehicles motoritzats camp
a través o fora de camins o pistes especialment habilitats: tallafocs,

3

Cal senyalitzar els camins que tenen l’accés restringit als veïns o vehicles amb autorització, si s’escau, per tal que
l’accés indegut sigui susceptible de sancions.
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franges de manteniment de línies elèctriques sense vegetació, vies
forestals d’extracció de fusta, lleres de rius i torrents.
-

Article 7 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés
motoritzat al medi natural.

-

Article 2 del Decret 166/1998, 8 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
d’accés motoritzat al medi natural.

12.6.

La circulació motoritzada per camins sense pavimentar s’ha de realitzar
sense superar en cap cas els [velocitat] km/h i respectant els altres
usuaris, especialment els vianants, que gaudeixen de preferència.

-

Article 13 de la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés
motoritzat al medi natural.

-

Article 10 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament d’accés motoritzat al medi natural.
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13.

Article 13. Aparcament
13.1.

L’aparcament de vehicles per accedir a l’espai natural només es pot
realitzar en zones habilitades per a aquesta finalitat.

13.2.

Els espais prohibits quant a l’aparcament es troben degudament
senyalitzats i indicats.4

13.3.

Queda expressament prohibit estacionar vehicles de forma que
s’impedeixi l’accés a les finques privades o als camins de la xarxa viària,
així com en camps de conreu, conreats o sense conrear, prats, pastures i
espais delimitats per tancats elèctrics. Cal donar compliment al que
estableix la Llei d’accés motoritzat al medi natural.

13.4.

Queda específicament prohibit l’aparcament a carreteres i vores de
camins.

13.5.

Només poden accedir als aparcaments reservats per a persones amb
mobilitat reduïda els vehicles que tinguin la targeta corresponent
d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
-

Article 91.2 c del Reial decret 1428/2003, pel qual s’aprova el
Reglament general de circulació.

4 Cal senyalitzar adequadament els espais habilitats per a l’aparcament, així com els espais on està prohibit, si s’escau,

per tal que l’aparcament indegut sigui susceptible de sancions.
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Capítol segon: Les activitats dels usuaris del [nom de l’espai natural]
14.

Article 14. Activitats recreatives
14.1.

A [nom de l’espai natural] s’hi desenvolupen tradicionalment un gran
ventall d’activitats de recreació de la ciutadania que hi cerca el contacte
amb la natura. Aquestes activitats són de diversa índole i van des de la
passejada i estada contemplativa fins a les activitats fisicoesportives en
el medi natural.

14.2.

Es permet dur el menjar i beure estrictament necessari. Es prohibeixen
explícitament els pícnics dins l’espai natural i fora de zones habilitades,
així com l’ús de neveres portàtils, taules, cadires, fogonets o qualsevol
element per cuinar. Els residus s’han de dipositar en els contenidors de
rebuig i/o de recollida selectiva més propers situats en els llocs
prèviament senyalitzats i habilitats per l’administració competent. Queda
explícitament prohibit llençar deixalles de qualsevol tipus al medi natural.

14.3.

Únicament poden desenvolupar-se les activitats recreatives que
l’Agència Catalana de l’Aigua hagi autoritzat mitjançant el pla d’usos de
caràcter municipal o supramunicipal previ a què fa referència la
disposició addicional tercera d’aquesta Ordenança.

14.4.

Per a la realització d’activitats recreatives, esportives, educatives o
culturals dins l’espai natural, s’ha de demanar l’autorització explícita de
[nom de l’ajuntament]. S’han de tenir sempre en compte la protecció del
medi natural i els seus valors.
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15.

Article 15. Activitats fisicoesportives i activitats col·lectives a l’aire lliure
15.1.

S’admet la pràctica d’activitats fisicoesportives només amb finalitats
recreatives i de lleure. Queda expressament prohibida la realització
d’aquest tipus d’activitats en les zones especialment vulnerables i
degudament senyalitzades. Quan siguin pràctiques organitzades i
col·lectives, tant si es tracta d’una activitat econòmica com d’activitats
sense ànim de lucre, es requerirà en tot cas l’autorització de [nom de
l’ajuntament], sens perjudici d’altres autoritzacions necessàries.
La regulació de les activitats fisicoesportives en el medi natural es fa

-

mitjançant el Decret 56/2003, de 4 de febrer, l’annex 1 del qual conté el
catàleg d’activitats que es troben a l’abast.
Ordre de 6 d’octubre de 2004, pel qual es modifica el catàleg d’activitats

-

fisicoesportives en el medi natural.
15.2.

L’administració competent pot limitar o restringir en el temps o en l’espai
la pràctica d’alguna o algunes d’aquestes activitats fisicoesportives, quan
resulti justificat per raons de seguretat o de preservació del medi natural
o del patrimoni.

-

Article 6.1 del Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les
activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les
espècies de la fauna salvatge.

16.

Article 16. Acampada
16.1.

Està prohibida l’acampada5 a [nom de l’espai natural], excepte a les
zones degudament habilitades per a aquest ús.

5

L’acampada lliure només és permesa a les zones especialment autoritzades i senyalitzades, i és competència dels
ajuntaments, ja que no hi ha cap normativa específica al respecte. Pel que fa als espais naturals protegits (ENP), no
es pot acampar fora dels indrets expressament destinats a aquest efecte sense l’autorització prèvia per part de l’òrgan
gestor (Decret 148/1992, de 9 de juny).
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16.2.

Amb caràcter general, la pernoctació6 està permesa en grups reduïts i tan
sols en horari nocturn, del capvespre a l’alba, sense mobiliari.7

Capítol tercer: Comportament dels usuaris
17.

Article 17. Normes generals
17.1.

Tots els visitants de [nom de l’espai natural] comparteixen el dret de
gaudir-ne i el deure de mantenir-lo en bon estat de conservació, evitantne la degradació, respectant les propietats i atenent a la senyalització i
les indicacions que els pugui donar el personal acreditat.

17.2.

L’aigua que brolla dins aquests espais no és potable, per la qual cosa
l’Ajuntament no es fa responsable dels danys i perjudicis que la ingesta
d’aigua pot suposar per als usuaris.

17.3.

Cal respectar la convivència amb la resta d’usuaris d’aquests espais sense
alterar l’ordre ni fer aldarulls.

17.4.

No és permès fer ús d’elements recreatius per al bany ni de cap altre
element que no tingui per finalitat gaudir de l’entorn de forma
contemplativa i respectuosa.

18.

Article 18. Neteja, residus i deixalles
18.1.

Els visitants s’han d’emportar els papers, envasos, restes de menjar i
altres deixalles que produeixin durant les visites al [nom de l’espai
natural]. Per a la brossa petita s’han de fer servir els contenidors

6 Només són objecte de sancions l’acampada i la instal·lació de mobiliari durant la nit. De conformitat amb la Instrucció

08/V-74 del Ministeri de l’Interior i amb l’article 213-21 del Decret 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya,
una caravana aturada o estacionada en zones habilitades de les vies públiques, urbanes o interurbanes, d’acord amb
la normativa de trànsit i circulació de vehicles, que no superi o ampliï el seu perímetre mitjançant la transformació o
el desplegament d’elements, se sostingui sobre les seves pròpies rodes sense utilitzar falques i no aboqui substàncies
ni residus a la via.
7

La instal·lació de mobiliari ja seria considerada acampada i, per tant, s’estaria incorrent en una il·legalitat. Pel que
fa a la pernoctació en espais naturals protegits (amb tenda o sense), únicament es pot realitzar en el transcurs
d’excursions o travesses que ho facin necessari i tan sols en horari nocturn (1 hora abans de la posta de sol i 1 hora
després de la sortida) i mai més d’una nit en el mateix paratge. No es pot pernoctar en parcs nacionals ni en les
reserves naturals integrals.
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específics i les papereres instal·lades amb aquesta finalitat, tenint cura de
la selecció de la brossa d’acord amb les indicacions dels contenidors.
Queda estrictament prohibit llençar deixalles a terra o a l’aigua.
-

Article 37.1 h de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals de
Catalunya.

18.2.
-

Està absolutament prohibit abocar residus i deixalles de qualsevol tipus.
Article 137 e del Decret 3769/1972, de 23 de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’incendis forestals.

-

Article 37.1 h de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals de
Catalunya.

-

Article 80.1 a de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural
i de la biodiversitat.

-

Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de
protecció contra incendis en els edificis, i Llei 6/1993, de 15 de juliol,
reguladora dels residus.

-

Article 34.2 b i c, per a infraccions molt greus, i article 34.3, per a
infraccions greus, de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus.

18.3.

Queda prohibit rentar animals, vehicles i maquinària, canviar olis o
efectuar operacions que comportin el vessament de residus líquids
contaminants dins l’àmbit de [nom de l’espai natural].

18.4.

Queda prohibit, de manera específica, l’abandonament de vehicles,
maquinària i estris de cap tipus dins l’àmbit. El cost del trasllat i la
custòdia anirà a càrrec del seu propietari.

18.5.

Està prohibit orinar i defecar dins d’aquests espais, excepte en l’espai
designat a aquest efecte.
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19.

Article 19. Edificis, instal·lacions, mobiliari i altres béns públics

Queda prohibit malmetre o deteriorar les instal·lacions, edificis, mobiliari, senyalització
i resta d’elements d’ús públic instal·lats en l’àmbit de [nom de l’espai natural], així com
realitzar-hi pintades o enganxar-hi cartells o propaganda de cap tipus.
-

Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals.

-

20.

Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques.

Article 20. Sorolls i pertorbacions

Resten prohibides les emissions sonores d’alta intensitat. Els usuaris de [nom de l’espai
natural] s’han d’abstenir de produir sorolls de qualsevol tipus, especialment si són
susceptibles de pertorbar la tranquil·litat de la fauna o de molestar altres persones.
Amb caràcter general, la utilització d’equips d’amplificació sonora resta prohibida a tot
l’àmbit, llevat d’aquells esdeveniments que comptin amb l’autorització de l’ajuntament
corresponent.
-

Article 37.1 c de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals de Catalunya.

-

Articles 7 i 12.5 de la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica.

21.

Article 21. Foc
21.1.

En tot l’àmbit de [nom de l’espai natural] queda terminantment prohibit
encendre foc, tret que es compti amb una autorització de caràcter
excepcional del departament competent en la matèria de la Generalitat
de Catalunya.

-

Articles 137 a i 138 a del Decret 3769/1972, de 23 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’incendis forestals.
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-

Article 18.3 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen
mesures de prevenció dels incendis forestals.

21.2.

Queda prohibit deixar abandonades en el bosc restes combustibles o
susceptibles de ser causa de l’inici d’un foc (vidres, ampolles, papers i
elements similars).

-

Article 136 j del Decret 3769/1972, de 23 de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei d’incendis forestals.

-

Articles 14.2 b i 15 c del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció dels incendis forestals.

22.

Article 22. Horari d’accés
Es recomana la visita a l’espai en aquests horaris de visita: [horari]

23.

Article 23. Preu públic i reserva prèvia8
23.1.

S’estableix una taxa de [preu] (€) per cotxe aparcat en les zones
habilitades.

23.2.

Dins i fora d’aquest espai, només s’autoritza específicament
l’estacionament dels vehicles dels veïns que s’hagin acreditat davant
l’Ajuntament amb les condicions següents:

-

Cal sol·licitar l’autorització a l’Ajuntament acreditant la condició de
veïnatge i el vehicle matriculat al municipi. Aquesta autorització ha de ser
visible en el vehicle estacionat.

-

Cal formalitzar la sol·licitud d’entrada puntual per part d’un veí amb
vehicle per a visites.

8

Només en el cas que s’hagi habilitat un aparcament i es requereixi un sistema per sufragar els costos dels serveis
vinculats.
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Capítol quart: Infraccions i sancions
24.

Article 24. Infraccions

Atès que l’objectiu d’aquesta Ordenança és establir les garanties necessàries per
assegurar la conservació del patrimoni natural i cultural, així com dels drets derivats de
la propietat, i fer possible, alhora, les activitats de lleure que siguin compatibles en
l’àmbit de [nom de l’espai natural] (art. 1.2 de l’Ordenança), es considera que són
infraccions pròpies de la normativa de règim local i urbanisme i que són susceptibles de
sancions per l’Ajuntament les infraccions i prohibicions que contenen els articles 4, 5.1,
5.2, 6, 7.3, 8, 9.1, 11, 14.2, 15.1, 15.3, 16, 18, 19 i 20.
Les infraccions contingudes en aquesta Ordenança local es classifiquen en molt greus,
greus i lleus.
En cas que no hi hagi cap regulació sectorial o específica en les ordenances respectives,
d’acord amb els articles 36 i 37 de la Llei d’espais naturals, s’ha d’entendre el següent:
1. Són greus les infraccions que suposin:
a. Una pertorbació rellevant de la convivència que afecti de manera greu,
immediata i directa la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims d’altres
persones, el desenvolupament normal d’activitats de tota mena que
siguin conformes amb la normativa aplicable o amb la salubritat o decor
públics.
b. Els actes de deteriorament greu i rellevant dels valors naturals de l’espai,
la seva àrea, la qualitat de les aigües i la seva fauna i flora (especialment
la de les espècies protegides).
c. Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol
de les seves instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, que no
derivin d’alteracions de la seguretat ciutadana.
d. L’increment de l’erosió i la pèrdua de qualitat dels sòls.
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e. L’emissió de gasos, de partícules o de radiacions que poden afectar
greument l’ambient atmosfèric.
f. La producció de sorolls innecessaris que poden pertorbar el
comportament normal de la fauna.
g. La destrucció de superfícies forestals en tots els casos i la destrucció, el
desarrelament i la comercialització de les espècies i de les seves llavors,
quan estigui prohibida.
h. La introducció d’espècies al·lòctones nocives per a la fauna salvatge
autòctona i el maltractament d’animals.
i.

La circulació amb mitjans motoritzats fora de carreteres i pistes i sense
permís lliurat per l’Ajuntament.

j.

La instal·lació de cartells de propaganda i d’altres elements similars que
limiten el camp visual, trenquen l’harmonia del paisatge o desfiguren les
perspectives.

k. L’abocament o l’abandó d’objectes, de residus o d’altres deixalles fora
dels llocs autoritzats.
2. De forma expressa, es qualifiquen com a molt greus les infraccions de l’epígraf 1
en funció dels criteris de més gravetat i perjudici dels valors de l’espai, d’acord
amb els criteris següents, que s’estableixen de forma motivada:
a. La intensitat de la pertorbació que afecti la tranquil·litat o l’exercici pacífic
dels drets d’altres persones o activitats.
b. La intensitat de la pertorbació causada en els valors naturals protegits de
l’espai.
c. La intensitat de la pertorbació ocasionada en l’ús d’un servei o d’un espai
públic per part de les persones amb dret a utilitzar-lo.
d. La intensitat de la pertorbació ocasionada en el funcionament normal
d’un servei públic.
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e. La intensitat dels danys ocasionats al medi natural, la fauna i flora, els
equipaments, infraestructures, instal·lacions o elements d’un servei o
d’un espai públic.
f. La construcció de noves edificacions d’ús d’habitatge en sòl no
urbanitzable dins de l’àmbit de l’espai, sense complir les condicions del
planejament especial i sense trobar-se en cap de les excepcions que
conté, o incomplint la llicència que es pugui haver atorgat.
La resta d’articles referits a l’encapçalament però no esmentats expressament com a
infraccions greus es classifiquen en lleus; és a dir, les infraccions i prohibicions que
contenen els articles 4, 5.1, 5.2, 6, 7.3, 8, 9.1, 11, 13, 14.2, 14.4, 14.5, 15.1, 15.3, 16,
17.4, 17.5, 18, 19, 20 i 21.
25.

Article 25. Règim sancionador

L’incompliment de les disposicions que conté l’Ordenança constitueix una infracció
administrativa, i també la vulneració de les prohibicions que s’hi estableixen.
A l’hora de determinar la sanció corresponent, l’Ajuntament ha de garantir l’adequació
deguda entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada. A aquest
efecte, es consideren especialment els criteris següents:
● La reiteració d’infraccions del mateix tipus.
● La transcendència social dels fets.
● La naturalesa dels perjudicis causats, atenent a la gravetat del dany derivat de la
infracció, a l’alteració social causada i al grau d’afectació que la dita infracció hagi
tingut.
● L’existència d’intencionalitat o reiteració, així com el grau de participació en els
fets de l’infractor i el benefici obtingut per aquest infractor amb motiu de l’il·lícit
administratiu.
No obstant això, en la graduació de les sancions, en els supòsits que la conducta
infractora estigui regulada a la legislació sectorial, es tindran en compte els criteris que
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s’hi estableixin. Tret que la legislació sectorial prevegi una altra cosa, les multes per
infracció de l’Ordenança han de respectar les quanties9 següents:
a) Infraccions lleus: [quantitats]
b) Infraccions greus: [quantitats]
c) Infraccions molt greus: [quantitats]
En l’establiment de sancions pecuniàries, la comissió de les infraccions no pot resultar
més beneficiosa a l’infractor que el compliment de les normes infringides. Quan de la
comissió d’una infracció se’n derivi necessàriament la comissió d’una altra o unes altres,
s’ha d’imposar únicament la sanció més elevada de totes les que siguin susceptibles
d’aplicació. També pot comportar l’obligació de reparar el dany causat, d’acord amb el
que estipula l’art. 9.2 d’aquesta Ordenança.
Són responsables directes de les infraccions d’aquesta Ordenança:
a) Els autors materials de les infraccions, sigui per acció o omissió, tret del supòsit
que siguin menors d’edat o que hi concorri alguna causa legal d’inimputabilitat. En
aquest cas, n’han de respondre els pares, els tutors o aquelles persones que en
posseeixin la custòdia o guarda legal.
b) Els titulars o propietaris dels vehicles amb els quals s’hagi comès la infracció
d’acord amb el que s’estableixi a la legislació vigent.
c) En el cas d’animals, les persones que en siguin propietàries o posseïdores, d’acord
amb el que estableix la legislació sectorial.
d) Els titulars de les llicències quan, amb motiu de l’exercici d’un dret que se’ls ha
concedit, cometin una de les infraccions especificades en l’Ordenança.

9

Cada municipi ha de determinar l’import de les sancions segons la seva categoria. De conformitat amb l’article 141
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, els límits de les sancions econòmiques són:
Infraccions molt greus: fins a 3.000 €.
Infraccions greus: fins a 1.500 €.
Infraccions lleus: fins a 750 €.
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e) Els titulars dels establiments en les infraccions en què s’hi faci referència. La
declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent
no eviten, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis causats.
26.

Article 26. Procediment sancionador

Atès que una bona part de les prohibicions i infraccions contingudes en aquesta
Ordenança estan subjectes a sancions només per la normativa de la Generalitat, sigui la
d’espais naturals, circulació motoritzada, protecció dels animals, protecció d’incendis,
aigües i altres; d’acord amb els articles 36 i 37 de la Llei d’espais naturals i els articles 13
i 24 del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès
natural; vista l’obligació de vetllar pels béns protegits en els espais naturals de protecció
especial que inclou les administracions locals, en els casos continguts en els articles 7.1
i 7.2 (protecció de la fauna), 8 (protecció del patrimoni històric), 10 (excursionisme dins
d’un espai natural protegit regulat pel Decret 128/1992), 12 (circulació motoritzada), 13
(carreteres) i 21 (prevenció d’incendis forestals), i de conformitat amb l’article 37 de la
Llei d’espais naturals, els ajuntaments poden incoar expedient informatiu sobre la
presumpta infracció de la normativa sectorial i l’han de trametre a l’organisme
responsable d’incoar l’expedient sancionador per raó de la matèria de la Generalitat de
Catalunya per tal que, si escau, prengui les mesures adients a la naturalesa de la infracció
continguda en la normativa sectorial.
Les infraccions de les normes d’aquesta Ordenança que no estiguin subjectes a sancions
per la normativa de la Generalitat de Catalunya han de ser sancionades per l’alcalde
president, el qual pot delegar la competència per a l’inici dels procediments
sancionadors que s’hagin de tramitar com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta
Ordenança i les funcions instructora i resolutòria d’aquests procediments. La delegació
d’aquestes facultats pot fer-se a òrgans diferents del mateix Ajuntament en virtut de les
competències que específicament els atribueixi la legislació sectorial corresponent o una
altra normativa municipal que tinguin atribuïda.
El procediment sancionador aplicable per l’Ajuntament és el que estableix la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
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Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus, al cap de dos anys, i
les lleus, al cap de sis mesos. Aquests terminis es comencen a comptar a partir del dia
en què la infracció́ s’ha comès. En el cas que la data de comissió no sigui identificable, el
termini comença a comptar a partir del moment en què l’Ajuntament en tingui
coneixement.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; les
imposades per faltes greus, al cap de dos anys, i les imposades per faltes lleus, al cap
d’un any. Aquests terminis es comencen a comptar de l’endemà del dia en què la
resolució per la qual es va imposar la sanció hagi esdevingut ferma per via
administrativa.
Transcorreguts sis mesos des de l’inici del procediment sancionador sense que s’hagi
resolt i notificat, se’n produeix la caducitat. Aquests terminis s’interrompen en el supòsit
que el procediment s’hagi paralitzat per alguna causa imputable als interessats o perquè
els fets hagin passat a la jurisdicció penal.
Disposicions addicionals
Primera
L’ús i gaudi de [nom de l’espai natural] és un dret inqüestionable, sempre que es faci
d’acord amb aquestes normes.
Segona
Les prescripcions d’aquesta Ordenança que incorporin o reprodueixin aspectes de la
normativa estatal, autonòmica o local s’han d’entendre actualitzades automàticament
a partir de l’aprovació i l’entrada en vigor de les disposicions legals estatals,
autonòmiques o locals que es publiquin en cada cas.
Tot el que no es prevegi en aquesta Ordenança ve determinat per la Llei 12/85, d’espais
naturals, i la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi
natural, text consolidat després de la modificació per la Llei 10/2011, de simplificació i
millorament de la regulació normativa.
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Tercera
En el termini de divuit mesos des de la data d’entrada en vigor d’aquesta Ordenança,
l’òrgan competent de la [corporació que elabora l’ordenança] ha d’haver aprovat, en la
forma establerta legalment, un pla de senyalització indicatiu10 del seu contingut.
Disposició final
Aquesta Ordenança entra en vigor el dia hàbil següent al de la publicació del text íntegre
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, aprovat definitivament, o del provisional
elevat automàticament a tal categoria d’acord amb l’article 70.2 de la Llei reguladora de
les bases del règim local.
[lloc], [data (dd de mes de aaaa)]
[nom de la persona responsable (alcalde, president del consell comarcal, etc.)]
[càrrec (alcalde, president del consell comarcal, etc.)]

ANNEX 1. Àmbit d’aplicació
[detalls gràfics de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança]

10

Cal realitzar un pla de senyalització per a les normes subjectes a sancions perquè en tinguin coneixement la
ciutadania i els visitants de l’espai natural.

130

PROPOSTA DE PREU PÚBLIC I MODEL DE PREU PÚBLIC / TAXA
En el cas que l’òrgan gestor o la institució considerin com una de les accions l’obertura i
la gestió d’un aparcament per a l’espai natural, es proposa la implementació d’un preu
públic o taxa per sufragar-ne els costos. Per determinar si es tracta d’un preu públic o
d’una taxa, caldrà tenir en compte la titularitat del terreny on hi ha l’aparcament públic.
-

Taxa: si la propietat (escriptura pública) és de propietat pública i domini públic.

-

Preu públic: si es tracta d’un terreny de lloguer (contracte) o d’una cessió d’ús.

En el cas d’un preu públic, caldrà determinar quin és l’ens que l’imposa i quins són els
serveis que incorpora el preu públic, així com un estudi econòmic que demostri que el
preu públic cobreix les despeses de gestió vinculades a l’aparcament. Els serveis
s’hauran d’especificar per poder justificar-los, i determinar quines despeses sufraga el
preu públic (servei d’informació ambiental, servei de guarderia rural, servei
d’infraestructures a l’abast del visitant...).
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PREUS PÚBLICS DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE [nom de la corporació]
Article 1. Fonament, objecte i àmbit d’aplicació
1. En ús de les facultats conferides per l’article 127 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu, de 5 de març, el [nom
de la corporació] pot establir i exigir preus públics, que es regulen pel que disposen els
articles 41 a 47 del text refós esmentat, i per la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus
públics.
2. L’objecte és desenvolupar la normativa general i establir l’àmbit i el procediment
d’exigència de preus públics al [nom de l’espai natural], d’acord amb les disposicions
que resulten aplicables.
Article 2. Concepte
1. Són preus públics les contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per la prestació
de serveis o la realització d’activitats, de competència municipal i en règim de dret públic
per l’Ajuntament quan concorrin les dues circumstàncies següents:
a) Que siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats.
b) Que les presti o realitzi el sector privat.
2. A l’efecte del que disposa la lletra a de l’apartat anterior, es considera que hi ha
voluntarietat per part dels administrats quan concorren les dues circumstàncies
següents:
a) Que la sol·licitud o recepció no vinguin imposades per disposicions legals o
reglamentàries.
b) Que els serveis o activitats requerits no siguin imprescindibles per a la vida privada o
social del sol·licitant o receptor.
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Article 3. Quantia
1. Els preus públics es fixen tenint en compte que han de cobrir, com a mínim, els costos
econòmics originats per la realització de les activitats o la prestació dels serveis o que
resultin equivalents a la utilitat que se’n derivi.
2. Si hi ha raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellen,
poden assenyalar-se preus públics inferiors als criteris previstos a l’apartat anterior,
prèvia adopció de les previsions pressupostàries oportunes per cobrir la part del preu
subvencionat.11
Si no hi ha dotació pressupostària, o és insuficient, es tramita davant el Ple l’expedient
corresponent de modificació de crèdit.
3. A les contraprestacions pecuniàries que en concepte de preu públic s’estableixin s’ha
de sumar, si escau, l’impost sobre el valor afegit pel tipus vigent en el moment de
meritació.
Article 4. Tarifes
1. Les tarifes s’especifiquen en l’annex d’aquesta Ordenança.
2. Llevat que s’indiqui expressament el contrari, les tarifes dels preus públics no
comprenen, si s’escau, l’impost sobre el valor afegit (IVA).
3. El pagament de preus públics per serveis efectuats i no autoritzats prèviament, o que
ultrapassin els límits de l’autorització, no comporta la legalització de les prestacions no
autoritzades i és compatible amb la suspensió de la prestació del servei i amb les
sancions o altres mesures que corresponguin.

11

Les tarifes que s’especifiquin en cap cas poden diferenciar-se per motius d’empadronament. Segons el Síndic de
Greuges, «es considera que l’establiment de bonificacions o quotes diferenciades d’acord amb l’empadronament
vulnera el principi d’igualtat, ja que la condició de veïnatge no constitueix una diferència racional jurídica o suficient
perquè s’obtingui un tractament diferent». (STS 26/01/1987; STS 12/07/2006 i 111/11, de 5 de maig, del JCA 6
Barcelona)
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4. Per raons de caràcter social, benèfic, cultural, esportiu, educatiu, o d’interès públic,
poden subscriure’s convenis de col·laboració amb entitats o associacions sense ànim de
lucre, que tinguin per finalitat el desenvolupament d’activitats d’aquella naturalesa, en
les quals es fixi una tarifa de preu públic específica per a aquestes entitats o associacions,
que han de quedar recollides a l’annex d’aquest document.12
Article 5. Establiment, fixació, modificació i actualització
1. L’establiment o la modificació dels preus públics locals d’aquest municipi s’atribueixen
a la Junta de Govern Local per delegació del Ple de l’Ajuntament. En la materialització o
materialitzacions d’aquesta atribució s’ha de fer constar expressament aquesta
delegació.
2. Tota proposta d’establiment, fixació o modificació de la quantia de preus públics ha
d’anar acompanyada d’una memòria econòmica i financera que justifiqui l’import que
es proposi i el grau de cobertura financera dels costos corresponents.
3. La Junta de Govern Local és igualment l’òrgan competent per a l’aprovació dels
convenis de col·laboració previstos a l’article 4.4 d’aquesta Ordenança, i per a
l’establiment o fixació de les quanties dels preus públics corresponents a cada exercici
en funció dels acords, sempre que a l’expedient quedi constància de l’existència de
consignació suficient en els pressupostos municipals per atendre les dotacions
oportunes per cobrir les diferències resultants respecte al cost del servei prestat o de
l’activitat duta a terme, si n’hi ha.
Article 6. Procediment
L’establiment, la fixació o la modificació de la quantia dels preus públics han d’efectuarse d’acord amb el procediment següent.

12

Les tarifes que s’especifiquin en cap cas poden diferenciar-se per motius d’empadronament. Segons el Síndic de
Greuges, es «considera que l’establiment de bonificacions o quotes diferenciades d’acord amb l’empadronament
vulnera el principi d’igualtat, ja que la condició de veïnatge no constitueix una diferència racional jurídica o suficient
perquè s’obtingui un tractament diferent». (STS 26/01/1987; STS 12/07/2006 i 111/11, de 5 de maig, del JCA 6
Barcelona)
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a) Proposta d’acord de l’Alcaldia, que ha d’anar acompanyada de la memòria econòmica
i financera que s’esmenta a l’article 4.2.
b) Informe de la Intervenció municipal.
c) Acord de la Junta de Govern Local.
d) Publicació de l’acord d’establiment o modificació de la quantia dels preus públics al
Butlletí Oficial de la Província de Girona.
e) Entrada en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona,
llevat que l’acord de fixació del preu públic prevegi un moment posterior.
Article 7. Proposta d’acord i memòria econòmica i financera
1. Les propostes d’establiment de preus públics han de recollir, com a mínim, els
elements substantius següents:
a) Servei o activitat pel qual s’exigeixi.
b) Obligats al pagament.
c) Preu exigible.
d) Remissió expressa, en el que no es prevegi, a aquesta ordenança de preus públics.
2. Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que aconsellin fixar
preus públics per sota del cost del servei o activitat pels quals s’exigeixin, ha de justificarse la circumstància esmentada a la proposta, així com l’existència de dotació
pressupostària suficient que acrediti la cobertura de la diferència resultant. Si hagués de
tramitar-se un expedient de modificació de crèdit conforme a l’article 3, no podran
entrar en vigor fins a la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona de l’acord
d’aprovació definitiva de la modificació de crèdit que correspongui.
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3. Les propostes d’establiment de nous preus públics han de motivar la concurrència de
les circumstàncies previstes a l’article 2, perquè és determinant de l’aplicació del règim
previst en aquesta Ordenança.
4. La memòria econòmica i financera que necessàriament ha d’acompanyar tota
proposta de fixació o modificació de la quantia de preus públics ha de preveure,
almenys, els aspectes següents:
a) Justificació dels preus proposats i rendiment previst.
b) Justificació dels costos econòmics corresponents.
c) Grau de cobertura financera.
d) Consignació pressupostària per a la cobertura del dèficit, quan es faci ús de la facultat
conferida a l’article 3 d’aquesta Ordenança.
Article 8. Obligats al pagament
1. Són obligats al pagament dels preus públics aquells que es beneficiïn dels serveis o
activitats pels quals hagin de satisfer-se.
2. A aquest efecte es consideren beneficiaris i, en conseqüència, obligats al pagament
els sol·licitants del servei o activitat pels quals s’exigeixen els preus públics.
Article 9. Cobrament
1. L’obligació de pagar el preu públic neix en el moment d’inscriure’s al servei o activitat,
de formular la reserva de la instal·lació o de practicar l’activitat, o en el moment en què
s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activitat que en justifiqui l’exigència.
L’obligació també neix en el moment d’utilitzar un servei públic encara que no hagi estat
autoritzat a utilitzar-lo.
El cobrament del preu total s’ha de fer mitjançant el sistema d’autoliquidació, en el
moment de la sol·licitud.
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2. L’administració municipal pot suspendre la prestació del servei, llevat que hi hagi
normes específiques que ho prohibeixin, quan els qui estan obligats al pagament
incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les dades sol·licitades, quan
n’obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense
perjudici d’exigir el pagament dels preus acreditats.
3. Els deutes per preus públics s’exigeixen pel procediment administratiu de
constrenyiment, fent ús de les prerrogatives i actuant conforme als procediments
previstos a l’article 2.2. del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4. En supòsits d’acreditacions periòdiques anuals (relacions anuals d’obligats o padrons)
coincidents amb l’any natural, si per causes no imputables a l’obligat al pagament del
preu no es presta el servei o l’activitat concernida o se n’impossibilita la utilització
normal, és procedent la devolució de l’import corresponent o, si s’escau, ajustar el
període acreditatiu del cobrament, d’ofici o a instància de part, a aquesta circumstància
amb el prorrateig trimestral corresponent de les quotes, llevat que en la regulació de
l’epígraf específic corresponent se’n reguli un altre.
El cessament de la utilització del servei o l’activitat s’ha d’acreditar mitjançant l’informe
previ dels serveis municipals encarregats del seguiment del servei concernit, que ha de
determinar la causa o ubicació real de cessament, la data d’inici i final, i l’abast.
5. Les baixes cursades unilateralment pels abonats o pels usuaris de qualsevol dels
serveis especificats a les tarifes tenen efecte en finalitzar el període d’abonament o del
servei concertat, i en cap cas donen dret al reintegrament del trimestre en curs.
Article 10. Devolució d’ingressos
1. És procedent la devolució de l’import total o parcial del preu públic ingressat quan el
servei o activitat no es presta o desenvolupa per causes no imputables a l’obligat al
pagament.
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2. L’import de la devolució ha de ser parcial i proporcional al temps, intensitat o factor
determinant del grau de realització de la prestació, o total quan no hagi nascut
l’obligació de pagament.
Article 11. Responsabilitats per a la destrucció o el deteriorament del domini públic
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial provoquin la destrucció o el
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu
públic que correspongui, s’obliga al reintegrament del cost total de les despeses
corresponents de reconstrucció o reparació, i a dipositar-ne prèviament l’import.
Si els danys són irreparables, s’ha d’indemnitzar el municipi amb una quantitat igual al
valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament ocasionat.
L’ens no pot condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els reintegraments a
què es refereix aquest article.
Article 12. Dret supletori
En tot el que no preveuen les normes esmentades a l’article 1, s’han d’aplicar la Llei
47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i la resta de normes que resultin
aplicables.
Disposició final única
Aquesta Ordenança entra en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i continuarà en vigor mentre no s’acordi modificar-la o derogar-la.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats mantenen la vigència.
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ANNEX

PREU PÚBLIC DE L’APARCAMENT DE NOM DE L’ESPAI NATURAL

SERVEI PÚBLIC D’APARCAMENT DE VEHICLES

PREUS PÚBLICS MÀXIMS D’ABONAMENTS D’APARCAMENT (EUROS/DIA) (IVA 21 % NO
INCLÒS):

Diari / Reserva diürna (de dilluns a diumenge de 8 h a 20 h) ....................... [preu] euros
Diari / Reserva matí (de dilluns a diumenge de 8 h a 14 h) ........................... [preu] euros
Diari / Reserva tarda (de dilluns a diumenge de 15 h a 20 h)........................ [preu] euros
Diari / Reserva diürna motos (de dilluns a diumenge de 8 h a 20 h) ............ [preu] euros
Diari / Reserva matí motos (de dilluns a diumenge de 8 h a 14 h) ............... [preu] euros
Diari / Reserva tarda motos (de dilluns a diumenge de 15 h a 20 h) ............ [preu] euros

Mensual / Reserva diürna (de dilluns a diumenge de 8 h a 20 h) ................. [preu] euros
Mensual / Reserva matí (de dilluns a diumenge de 8 h a 14 h) .................... [preu] euros
Mensual / Reserva tarda (de dilluns a diumenge de 15 h a 20 h) ................. [preu] euros
Mensual / Reserva diürna motos (de dilluns a diumenge de 8 h a 20 h) ...... [preu] euros
Mensual / Reserva matí motos (de dilluns a diumenge de 8 h a 14 h) ......... [preu] euros
Mensual / Reserva tarda motos (de dilluns a diumenge de 15 h a 20 h) ...... [preu] euros

PREUS PÚBLICS EN RÈGIM DE ROTACIÓ HORÀRIA (IVA inclòs)

Per cada fracció d’1 minut, fins als 30 minuts: ............................................. [preu] euros
Per cada fracció d’1 minut a partir dels 31 minuts i fins als 60 minuts: ........ [preu] euros
Per cada fracció d’1 minut a partir dels 61 minuts: ...................................... [preu] euros

ALTRES TARIFES
[tarifes]
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Caixa 18
Exemple de memòria econòmica per determinar el preu públic

El preu públic general del servei d’aparcament s’ha establert en 5,56 € per dia i vehicle,
a partir de l’estudi que es detalla a continuació. Les despeses associades als serveis
d’aparcament són les que es detallen a continuació:

DESPESES 2021
Lloguer d’aparcament
Personal SI
Personal de vigilància
Recollida d’escombraries
Manteniment d’infraestructures
Cobertura wifi i motor reserva
Total
Despeses indirectes (8 %)
TOTAL

Cost
1.943,19 €
29.294,15 €
28.510,99 €
2.800,00 €
2.500,00 €
3.250,00 €
68.298,33 €
5.463,87 €
73.762,20 €

Partint dels aspectes següents, es calcula el total de vehicles que accediran a l’espai
durant el període de l’any en què es farà efectiu el preu públic:







Places de l’aparcament de Sadernes (ajustat segons l’estudi de capacitat de
càrrega de la vall de Sant Aniol).
Percentatge d’ocupació previst segons les darreres dades obtingudes (enguany i
anys anteriors).
Total de dies d’aplicació de preu públic.
Caps de setmana compresos en el període de regulació de l’accés motoritzat a
Sadernes.
Setmana Santa.
Període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre.
TOTAL D’ACCESSOS A L’APARCAMENT
Places d’aparcament
Previsions d’ocupació
Dies amb aplicació de preu públic
TOTAL D’ACCESSOS A L’APARCAMENT

100
100 %
146
14.600
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A partir de les despeses i el nombre de vehicles que accedeixen al servei d’aparcament
durant el període d’aplicació del preu públic, se’n calcula el preu, sense tenir en compte
la disminució d’ingressos a causa de la meteorologia:

CÀLCUL DEL PREU PÚBLIC (SENSE FACTOR METEOR.)

Costos P. Accessos Preu públic
73.762,20 € 14.600
5,05 €

Tenint en compte que hi ha dies en què la meteorologia pot afectar el percentatge
habitual d’ocupació, però en no ser possible determinar amb total exactitud els dies de
pluja i l’efecte que tindrà en la freqüentació a l’espai, s’estableix un factor de correcció
del 10 % per minimitzar les contingències econòmiques.

CÀLCUL DEL PREU PÚBLIC CORREGIT

Preu públic
5,05 €

Factor
Preu públic
meteorològic corregit
1,1
5,56 €

Finalment, es preveuen tres supòsits en els quals el preu públic s’ha d’ajustar al 50 %,
segons estableix l’article 44 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, per motius socials, benèfics, culturals o
d’interès públic:






Empreses acreditades amb la Carta europea de turisme sostenible.
Persones físiques o jurídiques autoritzades per propietaris de finques afectades
per la regulació de l’accés motoritzat i que no disposen d’estacionament, motiu
pel qual han de fer ús de l’aparcament de Sadernes (concretament, Ca la Bruta i
Talaixà).
Persones que realitzen una ruta i necessiten estacionar el cotxe més d’un dia
(sense que això entri en contradicció amb la prohibició dins de l’aparcament).

S’estableix un màxim de 10 places/dia amb preu reduït per tal de garantir la plena
funcionalitat de l’aparcament, però sense que representi, en cap cas, el bloqueig
d’aquestes places per al preu públic general.

La possibilitat d’aquest preu públic inferior en aquestes casuístiques ve determinada per
l’adopció de les previsions pressupostàries oportunes per part del consorci per a la
cobertura de la part del preu subvencionat.
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En relació amb la disposició de les places d’aparcament, s’ha de fer per rigorós ordre de
formalització de la reserva.

Per tal de facilitar els accessos als usuaris habituals, es preveu establir un abonament de
temporada que permetrà al titular utilitzar els serveis durant tots els dies d’aplicació del
preu públic, segons s’ha establert anteriorment, i aquest titular estarà obligat al
compliment de les normes de funcionament del servei en qüestió.

ABONAMENT DE TEMPORADA

Import
60,00 €

Per tal de garantir la funcionalitat del sistema, hi haurà quatre places d’aparcament
complementàries per a la gestió d’incidències i per establir, si s’escau, la coordinació
entre la reserva d’aparcament i l’associada a la pràctica de descens de barrancs.
Aquestes places d’ús excepcional per a la gestió de contingències no es preveuen en el
càlcul del preu públic.
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I DESPRÉS DE L’APLICACIÓ DEL MODEL?
Aquest model és una proposta de gestió a llarg termini, és viu i cal anar revisant les
accions implementades i les diagnosis, ja que l’estat de conservació de l’espai és
canviant i els comportaments dels visitants fluctuen segons les actuacions que es tiren
endavant. Aquest és un model a tres anys vista, en què el primer any es proposa idear i
implementar el model de gestió d’ús públic a través del seguiment d’aquest document.
Durant els dos anys següents, cal una sèrie d’accions per garantir la conservació de
l’espai i el bon funcionament de la gestió d’ús públic. Es proposa el cronograma següent:

ANY 1: REDUCCIÓ DE PRESSIONS
Durant el primer any de gestió d’ús públic, el principal objectiu és reduir les pressions
que pateix l’espai natural a través de les accions de gestió sorgides de la implementació
d’aquest model. Aquest és un primer pas imprescindible per a la conservació de l’espai,
la gestió d’ús públic i la millora de l’experiència del visitant.
En aquest primer any correspondria també iniciar el seguiment de l’efecte de l’aplicació
de les mesures de gestió. Dins d’aquest bloc, es proposa fer un seguiment regular de
l’evolució de l’espai, que s’hauria de dur a terme fins al tercer any, previ a l’actualització
del càlcul de capacitat de càrrega.
Aquest seguiment s’hauria fer de forma quinzenal o mensual, i hauria d’incloure
indicadors que siguin capaços de detectar canvis en l’espai a causa de les regulacions
establertes. Es proposa incloure l’índex de macroinvertebrats, erosió, presència de
brossa, ocupació de flora invasora i ruderal (percentatge en superfície a l’entorn),
qualitat de l’aigua (concentració de nitrats, fosfats…) i seguiment d’espècies clau en
l’espai concret; per exemple, el tritó del Pirineu (Calotriton asper) o la llúdriga (Lutra
lutra).
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ANY 2: SENSIBILITZACIÓ
En un segon any, un cop implementades les mesures de gestió d’ús públic comentades
anteriorment, cal fer un reforç de les accions sobretot pel que fa a sensibilització del
visitant. La complicitat del visitant per a la conservació de l’espai i la minimització de
pressions són imprescindibles. Es proposen les accions següents:


Millora de la interpretació de l’espai: a banda de la senyalització sobre l’espai,
cal educar el visitant en els seus valors naturals. Es proposa millorar la
senyalització d’interpretació de l’espai on se n’expliquin els valors naturals i la
importància de conservar-lo.



Plans d’educació del visitant: un cop minimitzades les pressions, ens podem
enfocar a millorar l’educació al visitant. Es proposa la creació de plans d’educació
al visitant a través d’activitats naturalistes o visites guiades per millorar-ne
l’experiència i tendir cap al turisme sostenible.



Percepció de la gestió i de l’experiència de la visita: un cop implementades les
mesures, cal avaluar la percepció que el visitant té sobre les mesures de gestió
implementades i com afecten la qualitat de la seva experiència de visita. Es
proposa la realització d’una enquesta als visitants per conèixer la percepció que
en tenen.
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MODEL D’ENQUESTA DE PERCEPCIÓ DE LA GESTIÓ I EXPERIÈNCIA DE VISITA

Quan s’utilitza la capacitat de càrrega com a instrument de gestió de les àrees protegides
sovint s’inclou un factor que avalua l’experiència del visitant. Aquest factor rep el nom
de factor psicològic i té en compte la satisfacció dels visitants, de manera que la
capacitat de càrrega consideri el nombre de persones que haurien de visitar una
destinació turística en un mateix moment sense causar una disminució en la qualitat de
la visita.
En aquest model no es planteja incloure el factor psicològic en el càlcul de la capacitat
de càrrega previ a la temporada, però sí que es considera necessari integrar l’opinió dels
usuaris de l’espai natural sobre com ha estat la seva experiència en visitar-lo en les
accions de gestió. D’aquesta manera, es pretenen afinar les mesures preses segons la
percepció dels visitants de les regulacions de l’espai, el seu propi comportament i el de
la resta de visitants. Aquest element s’ha de tenir en consideració en el càlcul del tercer
any (vegeu l’apartat corresponent més endavant).
Per recollir la informació sobre la vivència dels visitants, es planteja una enquesta que
consta de tres apartats. En primer lloc, es plantegen preguntes per obtenir un perfil dels
visitants. En segon lloc, s’inclouen qüestions relacionades amb el tipus de visita a l’espai.
Finalment, es pregunta sobre la qualitat de l’experiència, valorant els diferents ítems en
nivells de l’1 al 5 (de «totalment d’acord» a «totalment en desacord»).
Per dissenyar l’enquesta, s’han pres com a exemples estudis anteriors realitzats a
Catalunya i a l’Estat espanyol per avaluar la percepció de la gestió i de la
sobrefreqüentació en àrees protegides (JURADO ET AL., 2013; GÓMEZ- LIMÓN & GARCÍA, 2014;
FARÍAS-TROBIDONI, E.; MORERA, S., 2020 i PNPE, 2005). Les preguntes que es presenten a
continuació constitueixen una enquesta completa que cal adequar segons el context de
l’àrea d’estudi.
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PERFIL DEL VISITANT

1. Edat
[Resposta oberta]
2. Municipi de residència o codi postal
[Resposta oberta]
3. País de residència
[Resposta oberta]
4. Gènere
o Home
o Dona
o No binari
o Altres
o NHS/NC
5. Nivell educatiu
o

Sense estudis

o

Educació primària

o

Educació secundària

o

Estudis superiors generals (batxillerat, BUP, COU)

o
Estudis superiors professionals (CFGM, CFGS, comerç, formació professional,
mòduls, grau mitjà/superior)
o

Universitaris: grau, diplomatura, llicenciatura

o

Postuniversitaris: màster, postgrau, doctorat

o

NHS/NC

6. Situació laboral actual
o

Estudiant/escolar

o

Aturat

o

Ocupat

o

Feines de la llar

o

Jubilat o pensionista
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o

Incapacitat permanent

o

NHS/NC

DETALLS DE LA VISITA
Preparació de la visita
7. Com s’ha conegut l’espai
o

Soc de [municipi/s al/s qual/s pertany l’àrea protegida]

o

Tinc una segona residència a prop

o

Per recomanació d’un amic o conegut

o

Per ràdio, televisió i premsa

o

Per les xarxes socials i altres pàgines web

o

Pels canals oficials de l’espai natural

o

Altres

o

NHS/NC

8. Visites prèvies
o

És la primera vegada que visito l’espai

o

He visitat l’espai de 2 a 5 vegades

o

He visitat l’espai més de 5 vegades

o

NHS/NC

9. Coneixement de l’estat de protecció de l’espai
o

Sí

o

No

10. Coneixement de la normativa sobre com comportar-se a l’espai
o

Sí

o

No

11. Coneixement del lloc on aparcar i per on accedir
o

Sí

o

No

12. Coneixement de la necessitat de fer reserva prèvia
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o

Sí

o

No

13. Obtenció d’informació prèvia
o

Sí

o

No

14. Font d’aquesta informació
o

Un amic, familiar o conegut

o

Canals oficials de l’espai natural

o

Ràdio, televisió o premsa

o

Xarxes socials i altres pàgines web

o

Altres

o

NHS/NC

La visita

15. Tipus de visita
o

Visita per compte propi

o

Visita guiada

16. Nombre de persones amb qui es fa la visita (incloent-se un mateix)
[Resposta oberta]
17. Animals de companyia
o Sí
o No
18. Mitjà d’accés
o

A peu

o

Bicicleta

o

Cotxe o motocicleta

o

Furgoneta o caravana

o

Autobús concertat
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o

Transport públic

o

Altres

o

NHS/NC

19. Activitat principal realitzada durant la visita
o

Banyar-me i passar el dia, fer un pícnic

o

Fer una excursió a peu o passejar

o
Activitat naturalista (observació de fauna i flora de la zona, visitar un paisatge
d’interès)
o

Bicicleta de muntanya

o

Recol·lecció de fruits, bolets, espàrrecs o altres

o

Altres

o

NHS/NC

20. A quina hora s’ha arribat a l’espai
[Resposta oberta]
21. A quina hora s’ha marxat de l’espai
[Resposta oberta]
22. Allotjament fora de la residència habitual
o

No, no he passat ni passaré la nit fora de la meva residència habitual

o

Sí, en una segona residència, un habitatge llogat o de familiars/amics

o

Sí, amb caravana/autocaravana/camper, fora de càmping o zona d’acampada

o

Sí, en un càmping o zona d’acampada

o

Sí, en un hotel o hostal

o

Sí, en una casa rural

o

Sí, en un alberg

o

Sí, en altres establiments

o

NHS/NC

[Responeu les preguntes següents en cas que es passeu una o més nits fora de la
residència]
23. Dies que es passen a la zona, fora de la residència habitual
o

1 dia
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o

2-3 dies

o

4-5 dies

o

Més de 5 dies

o

NHS/NC

24. Municipi on està situat l’allotjament
[Resposta oberta]

Qualitat de l’experiència

[Aquestes preguntes es responen escollint entre 5 categories preestablertes:
Totalment en desacord / En desacord / Ni d’acord ni en desacord / D’acord / Totalment
d’acord]
25. Procés de reserva prèvia
26. Facilitat d’accés a l’espai
27. Qualitat de la zona habilitada per aparcar
28. Qualitat de la senyalització dels accessos, itineraris i normativa
29. Ús dels itineraris senyalitzats
30. Percepció de la gestió de l’espai
31. Possibilitat de fer les activitats previstes
32. Percepció del soroll
33. Presència de residus
34. Percepció de sobrefreqüentació a l’espai
35. Actitud respecte de la sobrefreqüentació
36. Qualitat de la informació rebuda per part dels informadors
37. Percepció del preu, tenint en compte en què s’inverteixen els fons recaptats
38. Satisfacció general de la visita
39. Altres comentaris o aspectes a millorar
[Resposta oberta]
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ANY 3: SEGUIMENT I REVISIÓ DE LES MESURES
En projectes d’ordenació d’ús públic, calen dos o tres anys per veure realment els
efectes que han pogut tenir les accions implementades i comprovar que els visitants
s’hagin adaptat a les noves mesures. Així doncs, es proposa que al cap de tres anys de
l’aplicació d’aquest model es faci un seguiment de les accions, una revisió de les
diagnosis realitzades i una replanificació de l’espai sobre la base dels nous fluxos i
comportaments dels visitants, sobretot tenint en compte l’estat de conservació de
l’espai natural i les seves necessitats, així com el possible traspàs de pressions. Es
proposen les accions següents:



Revisió d’indicadors de les accions de gestió

Per revisar els indicadors cal repassar com ha evolucionat cada una de les pressions
detectades tenint en compte els que s’hi han utilitzat. La informació (qualitativa o
quantitativa) d’aquests indicadors es pot extreure dels informes elaborats pel servei de
vigilància i informació, de les accions de seguiment, de les diagnosis ambiental i
comunicativa, del procés participatiu i de l’enquesta dels visitants.
Àmbit de gestió

Indicador

Verificació

Propostes de
medi natural

Millora o manteniment de l’estat
ecològic de l’espai

Diagnosi ambiental

Propostes de
regulació d’usos

Sancions aplicades o incidències
notificades per infracció de la
normativa

Informes del servei de
vigilància i del servei
d’informació

Instal·lació de cartelleria i
infraestructura

Visites de camp

Comportament dels visitants davant
noves mesures de gestió

Informes del servei de
vigilància i del servei
d’informació

Propostes de
gestió de l’espai
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Percepció dels visitants de les
mesures de gestió i ús de les
infraestructures

Enquesta als visitants

Propostes
socials

Existència de conflictes amb els veïns i Procés participatiu:
de complicitat amb les mesures
reunió de valoració i
avaluació amb els veïns

Propostes de
comunicació

Contingut de les xarxes socials i de la
pàgina web oficials

Diagnosi comunicativa Comunicació controlada

Preparació de la visita a través de
fonts oficials per parts dels visitants

Enquesta als visitants

En els agents no oficials que
comuniquen sobre l’espai: enllaç a les
pàgines oficials i explicació de la
normativa

Diagnosi comunicativa Comunicació
incontrolada

Presència als mitjans de comunicació
de masses



Diagnosi ambiental i comunicativa

La diagnosi ambiental té com a objectiu principal identificar l’estat de conservació de
l’espai, el seu grau de vulnerabilitat i les possibles amenaces que hi estan relacionades,
amb la finalitat d’implementar una gestió que permeti un estat de conservació
favorable. La necessitat d’actualitzar aquesta diagnosi està justificada doblement: per
una banda, els sistemes naturals són molt canviants, les comunitats naturals se
succeeixen unes a les altres i, només a tall d’exemple, l’efecte d’un fenomen climàtic
d’elevada magnitud (com el cas del temporal Gloria) pot fer canviar totalment els
objectius de conservació. D’altra banda, el sistema natural respon a les accions de gestió
desenvolupades al llarg de l’aplicació del model i, per tant, pot servir com a indicador
d’èxit o no.
Tal com passa en el model, la diagnosi es fa en dues etapes. Una primera de cerca
d’informació i una segona de visita de camp.
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Etapa 1. La primera fase és molt més ràpida que l’aplicada en el model. Es planteja com
a objectiu analitzar la bibliografia desenvolupada al llarg del període d’aplicació, sempre
en relació amb la conservació de l’espai, així com els canvis que ha patit el sistema.
En línies generals es prioritza:


La identificació d’impactes principals que continuen representant una amenaça
per a la biodiversitat de l’espai natural.



La diagnosi de problemàtiques recurrents que no s’han pogut fet disminuir, tot i
l’aplicació de les mesures de gestió.



L’estimació dels canvis en les zones classificades com a fràgils, vulnerables i
sobrefreqüentades.

Etapa 2. La segona fase es continua plantejant com una recollida d’informació de camp,
tot contrastant-hi les dades de la bibliografia i alhora valorant els canvis observats fruit
de l’aplicació de les accions implementades al llarg del temps. Tal com passa en el model,
es proposen alguns indicadors de valoració; però en funció de les característiques del
lloc o de les necessitats de conservació de l’espai, caldrà aplicar-ne d’altres de més
propis.


Índex d’hàbitat fluvial (IHF)



Índex de qualitat del bosc de ribera (QBR)



Índex de l’estat ecològic de les zones humides (ECELS)



Índex de macroinvertebrats (IBMWP)

La variabilitat d’aquests índexs dependrà molt de la casuística de l’espai, però també
dels fenòmens naturals i antròpics que hagin pogut tenir lloc durant els dos anys
d’aplicació de la gestió. És difícil predir quin patró seguiran, però és probable que, si hi
ha una disminució en les pressions del sistema, els índexs ECELS i IBMWP siguin els més
capaços de reflectir-ho.
Per finalitzar la diagnosi ambiental, es repeteix l’anàlisi de les rutes de Wikiloc i de
vulnerabilitat a l’erosió per tal de valorar si hi ha hagut un efecte de les mesures de
gestió. Val a dir que aquest escenari de canvi només tindrà lloc si s’hi han aplicat eines
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per modificar alguns trams o per tancar alguns camins secundaris (Wikiloc), o bé si hi ha
hagut un canvi important dels usos del sòl (erosió). En cas contrari, cal esperar que el
patró sigui molt estable.
La diagnosi comunicativa es fa tant en relació amb la comunicació controlada com en
relació amb la incontrolada. Pel que fa a la controlada, s’analitzen la freqüència i el
contingut de les publicacions a les xarxes socials de l’òrgan gestor i també es revisen la
informació i el tipus de missatge que es comunica des de la web dels òrgans i institucions
gestores (ajuntaments, consorci, consell comarcal o altres). A més, mitjançant el trànsit
a les pàgines web oficials i de l’enquesta als visitants, s’avalua l’ús que fan els usuaris de
les fonts d’informació oficials de l’espai natural per preparar la visita.
Pel que fa a la comunicació incontrolada, s’examina si els agents no oficials que informen
sobre l’espai natural conviden a visitar la pàgina web oficial, faciliten l’enllaç i parlen de
la normativa. També es fa una cerca de quina ha estat la presència de l’espai natural als
mitjans d’informació de masses, i si s’han comunicat la normativa i les bones pràctiques.



Anàlisi del possible traspàs de pressions

Un cop realitzades les diagnosis de revisió, es determinen les pressions revisades partint
de la tTAULA 1 per comprovar si algunes s’han minimitzat o han deixat de donar-se. També
s’ha de fer un exercici de treball de camp per determinar si les pressions que s’han
minimitzat o s’han deixat de donar en aquest espai s’han traspassat a altres gorgs
propers. Es proposa realitzar un recorregut pels altres espais susceptibles de presentar
sobrefreqüentació o que estiguin en l’entorn immediat de l’espai objecte d’estudi.



Ajust del càlcul de capacitat de càrrega

D’altra banda, l’estimació de la capacitat de càrrega no pot ser un càlcul estàtic.
L’aplicació d’aquesta metodologia busca fugir de la gestió únicament bibliogràfica des
de fora de l’àrea de treball i aporta una eina aplicada i d’actualització fàcil i necessària.
El medi natural és dinàmic i, un cop es redueixen les pressions que afecten un espai
degradat, sol tenir una recuperació ràpida. D’altra banda, si la gestió no ha sigut
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adequada per evitar aquestes problemàtiques, la presència d’espècies pròpies de
l’ecosistema d’estudi s’haurà mantingut estable i/o haurà disminuït significativament.
És per això que es proposa com a mínim una actualització de la capacitat de càrrega al
cap de tres anys, amb l’objectiu que torni a estimar-se quin és l’estat del sistema natural
i si les mesures proposades a partir del model han sigut suficients per reduir els impactes
a l’espai. El càlcul es torna a fer a partir del mateix sistema:


Una primera estimació de la capacitat de càrrega física (CCF). Aquest element
només s’haurà modificat si s’ha realitzat alguna actuació de gestió del temps de
visita o ha augmentat/disminuït el temps que el visitant dedica a l’espai. És
possible que si aquest últim fet té lloc, estigui relacionat amb un canvi de perfil
del visitant.



Posteriorment, s’apliquen els factors moduladors —aparcament (FAp), protecció
(FPr), erosió (FEr), accessibilitat (FAc) i ecològic (FEc)— per obtenir el nombre
màxim de visitants a l’espai, la capacitat de càrrega real (CCR). Els elements que,
com a concepte, seran menys variables són la susceptibilitat a l’erosió (per la
morfologia constant de l’espai) i el de protecció (per desgràcia, el fet que
augmenti el grau de protecció d’un espai natural o que aquest sigui colonitzat
per espècies amenaçades és rar). D’altra banda, l’accessibilitat i l’aparcament
només s’hauran modificat si s’han aplicat mesures de gestió en aquesta línia, per
exemple reduint el nombre de corriols de l’espai o augmentant el nombre de
places d’aparcament. Finalment, el factor ecològic, teòricament, serà el més
variable, seguint l’estat natural de l’espai.



L’últim ajust de la capacitat de càrrega inclou els resultats de l’any de
sensibilització, aplicant el factor de visitant o psicològic (FVi) a l’estimació de
persones que poden accedir a l’espai. D’aquesta manera, a partir dels resultats
de l’enquesta, es valora el perfil de cada resposta en relació amb la conservació
de l’espai natural i s’inclou com a modulador de la capacitat de càrrega.
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Revisió del comportament del visitant

Per determinar l’eficàcia de les accions de gestió relacionades amb el comportament del
visitant, cal analitzar-les a fi d’actualitzar les pressions detectades i des de quin àmbit de
gestió s’han de considerar, ja que després de regulacions i accions de comunicació i
sensibilització diverses, caldrà veure com fluctuen els comportaments dels visitants i, si
cal, reforçar algunes accions per minimitzar-ne els impactes. Per fer aquesta anàlisi
s’haurà de revisar la fase de planificació i tornar a determinar quin tipus de
comportament del visitant genera aquella pressió.


Replanificació

Com a l’apartat anterior, partint de les diagnosis realitzades, el traspàs de pressions
detectat, l’ajust del càlcul de capacitat de càrrega i la revisió del comportament del
visitant, caldrà determinar si s’ha de replanificar l’espai o executar-hi accions de gestió
complementàries. S’hauran de revisar les accions dissenyades a la fase de planificació,
veure quines s’han implementat amb èxit i quines no i dissenyar accions
complementàries sobre la base de la revisió efectuada.
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