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Antecedents
Aquest apartat del pla recull i resumeix els programes que afecten l’espai natural, com i per què
aquest espai ha estat seleccionat, i per què necessita un pla de gestió.

Descripció de l’espai
Resum de les principals característiques de l’espai, diferenciades segons la següent classificació:
Informació general. Localització i delimitació de l’espai natural, estatus i drets legals,
infraestructura per a la gestió.
Característiques físiques. Clima, geologia i geomorfologia, hidrologia i tipus de sòl.
Ecologia i biologia. Hàbitats/ecosistemes, vegetació i processos ecològics, flora i fauna.
Característiques socioeconòmiques. Usos humans de l’espai natural i de les zones adjacents
(que afectin l’espai), aspectes econòmics i població, usos de la terra que ha fet
l’home en el passat, patrimoni cultural, paisatge i valors estètics.
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Avaluació i objectius
Es realitzarà una primera avaluació de les característiques socioeconòmiques i ecològiques.
Posteriorment, s’establiran els objectius ideals (són aquells objectius pels quals el gestor
lluitaria si fos possible tenir un control total sobre les activitats i els usos de l’espai). Cal
identificar quins són els factors limitants (són aquells factors que tenen un impacte negatiu
sobre els objectius ideals) i els modificadors (factors que tenen un impacte neutre o positiu
sobre els objectius ideals). Es duu a terme una segona avaluació sobre l’impacte dels factors
limitants i modificadors sobre els objectius ideals, avaluació que ens condueix fins als
objectius operacionals, que és la relació d’objectius que en la pràctica són factibles i que
superen el test SMART. Constituiran la guia d’ accions a realitzar per part del gestor.

Execució
Aquest apartat ajuda a decidir la manera com s’assoliran els objectius. Cal identificar les
estratègies de gestió (metodologia d’accions, indicant-ne els períodes d’execució, els criteris de
l’èxit, els recursos necessaris i les prioritats). Si cal, es divideix l’espai natural en zones,
d’acord amb els criteris de gestió. Les prescripcions són el resultat de les estratègies de gestió
de cada zona. Els projectes són les unitats de treball en què s’especifiquen el temps i la qualitat,
i poden tenir pressupostos diferents segons la seva execució. El pla de treball és el pla d’acció
d’un període de temps determinat, on es determina què s’espera aconseguir i a quin cost, i és
una gran ajuda per controlar la feina de cada dia.

Revisió
Cada any, es durà a terme una valoració crítica (revisió anual) dels resultats aconseguits i dels
efectes de la gestió realitzada, i de com es progressa cap als objectius marcats en el pla global
de gestió. Així mateix, es revisarà tot el pla, un cop transcorreguts els cinc anys previstos de
durada (revisió quinquennal).

Planificació de la gestió: Què és important?
• La gestió d’espais naturals és un procés continu, en què el pla de gestió suposa una eina dinàmica essencial per a una utilització eficaç dels recursos.
• El pla de gestió és molt útil per a la pròpia entitat, i alhora és una eina de
comunicació amb altres entitats, per mostrar la importància d’un espai natural i per explicar perquè cal realitzar-hi determinades activitats.
• Planificar la gestió no significa tan sols preparar un document del pla de
gestió, sinó que per si mateix ja és un procés. Les discussions sorgides arran
de la preparació del document (tant a dins com a fora de l’entitat) poden ser
tan importants com el pla definitiu.
• Els plans de gestió són per fer-los servir tant sobre el terreny com en el
despatx; no són fets per omplir les prestatgeries de biblioteques. Haurien
d’estar tacats de cafè, amb ditades i arrugats.
• El més important, al capdavall, són els resultats sobre el terreny. És imprescindible controlar-ne els resultats i valorar si la gestió va ben encaminada.
• Un pla de gestió ha de tenir una base científica, però no és un informe científic. Ha de descriure els aspectes més importants per a la gestió de l’espai natural, i les opcions que pren l’entitat gestora.
• Un pla de gestió ha de ser visionari (mirant al futur), ambiciós (volent anar
sempre un pas més enllà del que és possible) i alhora, ha de ser realista. Cal
trobar l’equilibri entre ambició i realitat.
• Els plans de gestió requereixen tenir els contactes adients amb les principals parts implicades. Això significa que cal tenir preparada una sèrie d’informació molt clara, i cal implicar totes les parts durant la primera fase del procés de planificació. Cal tenir una actitud oberta, mirar de trobar interessos
comuns, si bé no s’han de perdre de vista els propis objectius.
• Un pla de gestió ha de ser flexible i cal anar actualitzant-lo de tant en tant.

Presentació de les versions catalana i castellana
del Manual de Plans de Gestió EUROSITE
La Fundació Territori i Paisatge, com molt bé indica el seu nom, té com a objectiu fonamental la conservació del territori i del paisatge, la qual cosa fem mitjançant l’adquisició d’espais valuosos però poc
protegits, o bé per mitjà d’altres fórmules de custòdia del territori com són els convenis de conservació
i gestió amb Ajuntaments o altres propietaris particulars.
Ara bé, un cop assegurada la integritat d’un espai, cal planificar què hi fem i com gestionar-lo adequadament. Malauradament, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat Espanyol no hi ha, encara, gaires
precedents ni experiència pràctica de models eficaços i ben contrastats de com planificar l’ús i la gestió
del territori.
És per això que des del primer moment en que vàrem entrar a formar part de la xarxa europea Eurosite, el 1998, vam mostrar molt interès pel Manual de Plans de Gestió. En aquell moment, Eurosite estava
refent la nova versió del Manual a partir de primeres versions i gràcies a l’extensa experiència de molts
dels seus membres que porten molts anys gestionant espais naturals. Així doncs, no vam dubtar un moment en acceptar l’amable proposta dels amics d’Eurosite per tal de formar part de l’equip de treball que
redactava el nou Manual de Plans de Gestió.
Tot seguit el vàrem adoptar com a model a partir del qual havíem de redactar tots els Plans de Gestió
de les reserves i espais de la Fundació (a primers de Febrer del 2001, ja n’hem finalitzat 9 i 2 més estan
en curs). Aquesta experiència ens ha confirmat que es tracta d’un document pràctic, útil, flexible, obert
a actualitzacions i adaptable al context mediterrani.
Així doncs, des de la Fundació Territori i Paisatge hem cregut molt convenient fer la traducció i adaptació del Manual al català i al castellà, per tal d’apropar-lo i facilitar el seu ús als gestors i el personal
dels espais naturals del nostre país. D’aquesta manera, esperem aportar una eina útil i necessària per a
la gestió dels espais naturals i que, amb la seva utilització, puguem tenir un territori més ben preservat i
gestionat.

Jordi Sargatal i Vicens
Director de la Fundació Territori i Paisatge
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Prefaci
La xarxa Eurosite ja fa anys que és coneguda per la seva manera pràctica d’enfocar i resoldre els problemes a què s’enfronten els actuals gestors d’espais naturals. Des dels seus inicis, la xarxa Eurosite va
destacar la importància de planificar la gestió, i per això va desenvolupar un manual que, seguint la millor tradició d’Eurosite, arrenca del més bàsic.
Aquest manual continua sent vigent, igual que la xarxa, i actualment el fan servir a molts països d’Europa i ha estat traduït a molts idiomes. Malgrat tot, des que es reuní el primer grup de treball per l’elaboració dels plans de gestió, amb l’objectiu d’intercanviar idees i experiències, que posteriorment esdevingueren els fonaments d’un pla de gestió eficaç, la gestió mediambiental ha sofert canvis
considerables. Un exemple ben clar és l’evolució que en els últims anys han tingut tant la Directiva
d’Hàbitats de la Unió Europea com el Conveni per a la Biodiversitat, les quals han passat a reconèixer el
pes específic que han de tenir les persones els interessos de les quals es veuen afectats pel procés d’un
pla de gestió.
Sense perdre de vista tots aquests factors, es va crear un nou grup de treball amb l’objectiu de revisar
el manual, a fi i efecte que els gestors d’espais naturals de tot Europa puguin seguir beneficiant-se dels
avantatges de tenir plans de gestió amb un enfocament comú.
Els fonaments del pla segueixen sent els mateixos, si bé amb l’experiència acumulada, s’han millorat
i tenen un grau d’adequació més elevat.
Espero que l’amplíssim ventall de recursos que aquest manual us ofereix per a la preparació de plans
de gestió, sigui fàcil d’emprar, útil i aplicable a la vostra feina de preservar la natura. I per damunt de
tot, us demano de debò, que ens feu saber, a Eurosite, si hi ha apartats que no són operatius o que podrien millorar-se encara més. Sense la vostra ajuda i aportació directes, el Manual Eurosite perdrà el
seu dinamisme i aplicabilitat.
Que tingueu molta sort amb el vostre pla de gestió i recordeu que el que compta són els resultats en
l’espai natural!
E.T. Idle
President
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La xarxa europea d’entitats de gestió d’espais naturals
Arreu d’Europa, moltes entitats comparteixen la responsabilitat diària de dur a terme la tasca, difícil i
important, de gestionar i preservar espais naturals, terrestres i aquàtics. Els gestors d’espais naturals,
professionals amb experiència i amplis coneixements, són el puntal d’aquestes organitzacions. Eurosite, una xarxa independent que abasta tot Europa, s’ha compromès activament a promoure un fòrum internacional per a la cooperació bilateral i multilateral entre gestors per a la conservació d’espais naturals, per tal que a tot Europa es dugui a terme una bona gestió i conservació dels espais terrestres i
aquàtics. La xarxa Eurosite ja té més de 10 anys de vida i, en aquest moment, reuneix més de 70 entitats per a la gestió i conservació de la natura, entitats d’arreu d’Europa, públiques i privades, grans i petites, actives en l’àmbit local, regional o estatal. Eurosite gestiona quatre programes diferents:
Tallers i formació

Els gestors d’espais naturals sovint treballen aïllats. De vegades, cal que es
reuneixin per conèixer punts de vista diferents i aprofitar l’experiència d’altres
persones de diferents països. Gràcies al programa Tallers i Formació, Eurosite
ofereix la possibilitat de compartir aquestes experiències, i parlar de qüestions
clau per a la gestió i conservació de la natura. Cada any, s’organitzen entre 8 i 10
tallers sobre temes molt diversos.

Agermanament
d’espais naturals

Un agermanament Eurosite és un recurs flexible que permet l’intercanvi bilateral
d’informació entre les diferents entitats membres de tot Europa. A través d’un
conveni s’identifiquen quins seran els termes de cooperació de les dues entitats
al llarg de 3 o 4 anys, el treball d’investigació que realitzaran i els problemes
que tractaran. El Manual Eurosite sobre com realitzar un agermanament està
disponible en anglès i francès.

Comunicació

El butlletí Eurosite Information es publica periòdicament, per informar als
membres de la xarxa sobre la feina de l’organització, les activitats d’altres
entitats membres i sobre temes relacionats dins l’àmbit d’Europa. Cada dos anys,
Eurosite atorga uns premis, que tenen per objectiu donar a conèixer exemples de
bona cooperació internacional en la gestió d’espais naturals. Ara ja podeu trobar
Eurosite a Internet. Si voleu informació general sobre la xarxa i la tasca que
realitza, visiteu el web www.eurosite-nature.org. En el seu moment, el nostre
web es farà servir per promoure intercanvis interactius de gestió d’espais naturals
entre diversos gestors.

“Projectes especials” Amb el programa de “Projectes Especials” es vol promoure l’associació entre
membres de la xarxa amb interessos comuns. Per exemple, Eurosite està
implicada, a través de membres de la xarxa, en la transferència de coneixements
i l’intercanvi d’experiències entre diversos gestors d’espais naturals, arran del
Programa d’Acció endegat amb el Grup Danone per un període de tres anys, amb
l’objectiu de contribuir en l’aplicació de la Convenció Ramsar. Aquest programa
s’inicià l’any 1998, i el seu principal objectiu és crear canals d’informació
mitjançant la creació de xarxes biogeogràfiques integrades per espais Ramsar
agermanats, espais que s’agruparan en dues xarxes; una que cobreix la zona est
de l’Atlàntic i l’altra que cobreix la zona dels deltes del Mediterrani, el Mar
Negre i el Mar Caspi.
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Eurosite també ha establert uns bons vincles amb les entitats conservacionistes
d’Europa Central i de l’Est, amb l’organització de tallers de formació específics
i un programa d’intercanvi amb Europa Occidental.
Ingrés a Eurosite
La xarxa us permetrà establir contactes amb gestors d’espais naturals de tot Europa, amb les mateixes
inquietuds, i tindreu la possibilitat de compartir els coneixements i experiències pràctiques. Els membres d’Eurosite reben la següent informació:
• L’Eurosite Information, 3 vegades l’any
• Un exemplar de Who is Who in Eurosite
• Un exemplar de cadascuna de les publicacions tècniques d’Eurosite
• Una subscripció gratis de “Enact magazine”, la publicació d’English Nature, líder en l’àmbit de
tècniques de gestió per a la conservació de la natura.
• Descomptes en les quotes d’inscripció als tallers i l’oportunitat exclusiva de sol·licitar beques.
• Lliure accés al sisitema INTRANET.
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Pròleg
L’objectiu del grup de treball Eurosite pels Plans de Gestió d’Espais Naturals (1998/1999), era revisar
l’actual Guía Europea para la Preparación de Planes de Gestión de espacios naturales, publicada
per primera vegada el 1992, i revisada posteriorment, el 1996. L’objectiu d’aquest manual continua sent
el d’oferir als gestors una eina eficaç de planificació, i ajudar-los a millorar la gestió dels espais naturals. Amb això es pretén aconseguir que els objectius siguin més clars i, per tant, la natura hi surti guanyant, que el desenvolupament sigui sostenible i que els gestors tinguin una millor formació. El propòsit
de tots els grups de treball Eurosite és “fomentar els estàndards arreu d’Europa”, i l’elaboració de directrius estàndard per a la preparació de plans de gestió d’espais naturals és un aspecte clau d’aquest
procés.
Des de 1992, les directrius Eurosite sobre plans de gestió s’han seguit en molts espais naturals diferents, com a mínim a tretze països de tot Europa. En conseqüència, amb el temps aquestes directrius han
anat evolucionant, aprofitant les experiències de camp, i han incorporat altres aspectes a fi de satisfer les
necessitats dels gestors d’espais naturals. El 1997, en el tercer taller Eurosite/Matra al Parc Nacional de
Kiskusang d’Hongria, moltes d’aquestes idees i experiències van ser recollides, i han quedat reflectides
en aquest treball que ara presentem.
La contínua identificació i designació d’espais naturals per part dels estats membres, espais inclosos
a la xarxa Natura 2000 de la Unió Europea, “contribueix a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna salvatges”. Cal preservar els espais naturals de la
xarxa, i cal recuperar els hàbitats que s’han degradat o els que no poden garantir el bon funcionament
de les seves espècies prioritàries. La Directiva també requereix que els seus estats membres posin en
marxa un procés que tingui en compte “les necessitats econòmiques, socials i culturals, i les peculiaritats regionals i locals” com a part dels requisits per aconseguir un estat de conservació favorable. Tot
això es pot aconseguir mitjançant la preparació de plans de gestió. El nou format d’Eurosite permet assolir aquest objectiu seguint un estàndard comú i unificat.
Aquesta revisió és el resultat d’haver tornat a fer tota la feina de nou, i substitueix totes les versions
anteriors – “Introduction to Site Management Plans, the Need for Management Planning”, “A Format for a Site Management Plan” i “The European Guide for the Preparation of Management
Plans”. Ara, aquesta guia pren forma d’un paquet integrat i complet, que consta de 8 capítols, per a una
planificació pràctica de la gestió: el Manual de Plans de Gestió.
Aquesta carpeta inclou consells sobre per què cal una planificació, quin és el procediment per elaborar
el pla, com elaborar aquest pla, auditories, necessitats de formació i exemples pràctics de bona gestió.
El nucli del treball continua sent l’especificació del format dels plans de gestió, format aplicable a la
gestió de qualsevol àrea o espai natural, independentment del context geogràfic.
He tingut l’honor de presidir dues sessions del grup de treball Eurosite que s’encarregà d’aquesta revisió, i de poder donar un cop de mà en la preparació i edició del text, sobre la base del treball anterior
dirigit per Peter Schofield.
Tinc la certesa que si utilitzeu i seguiu aquest nou document complet, els espais naturals de tot Europa en resultaran realment beneficiats, gràcies a una millor qualitat en la gestió.
Dr. T.J. Bines
Canterbury
1999
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Agraïments a la versió original del Manual
Volem expressar el nostre agraïment a tots els gestors d’espais naturals d’Europa que en els darrers anys
han contribuït a desenvolupar les directrius del Pla de Gestió Eurosite; per les seves aportacions en els
grups de treball, i per utilitzar i retocar les directrius en els seus propis espais naturals.
Aquesta revisió de les directrius no hauria estat possible sense els savis consells i suport d’Eddie Idle
(president d’Eurosite), l’assessorament de Peter Schofield (vicepresident honorari, Eurosite), i la il·lusió i ajuda constants de Nicole Nowicki-Caupin (directora general, Eurosite). Moltes gràcies també a
tots els membres dels grups de treball, l’experiència acumulada dels quals queda reflectida en aquest llibre: Philip Eckersley (Eurosite), Jac Hendriks (Staatsbosbeheer, Holanda), Judit Kelemen (National
Parks and Wildlife Service, Irlanda), Deli Saavedra (Fundació Territori i Paisatge, Catalunya), Breda Ogorelec i el Dr. Gordana Beltram (Ministry of the Environment and Physical Planning, Eslovènia), Jean-Marc Sinnassamy (Station Biologique de la Tour du Valat, França) i Patrick Warner (National Parks and Wildlife Service, Irlanda).
La revisió del pla de gestió Eurosite ha estat possible gràcies als ajuts econòmics del govern d’Holanda, a través del Programa Matra PIN i amb l’ajuda pràctica d’English Nature.

Agraïments a l’adaptació catalana
Aquesta adaptació del Manual de plans de gestió d’Eurosite en català ha pogut sortir a la llum gràcies a la iniciativa de la Fundació Territori i Paisatge. Especial agraïments a Marta Pola (traductora),
Lluc Julià (dissenyador i maquetista) així com a Deli Saavedra i Gaby Susanna pel seu temps i feina
de supervisió.
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Com utilitzar el Manual Eurosite de plans de gestió?
El Manual de Plans de Gestió està dividit en mòduls i es presenta en una carpeta d’anelles, fàcil d’utilitzar,
de manera que els gestors poden fer servir, sense complicacions, tota aquesta informació i mantenir-la actualitzada. Consta de sis capítols independents. Si no teniu experiència en la preparació de plans de gestió,
llegiu els capítols 1, 2 i 3. Els gestors amb més experiència potser preferiu anar directament al capítol 3,
on es parla del format, o al capítol 4, per saber com podeu beneficiar-vos d’una auditoria externa.

Capítol 1 Per què cal planificar?

pàg 17

És de lectura imprescindible per als qui s’estrenen en la preparació de plans de gestió. Si encara no esteu convençuts de la necessitat de preparar un pla de gestió per a un espai natural, o bé voleu tenir arguments per convèncer algú altre del vostre equip, llegiu aquest capítol.

Capítol 2 Com planificar

pàg 29

Un cop convençuts, us caldrà saber què significa redactar un pla, de manera que pugueu fer una previsió de temps i costos. Aquest capítol és una guia sobre els temes més generals.

Capítol 3 Format Eurosite per a Plans de gestió d’espais naturals

pàg 47

Expliqueu pas a pas la preparació d’un pla de gestió. Els diferents apartats d’aquest capítol són els mínims imprescindibles que cal desenvolupar per preparar un pla de gestió Eurosite. Potser no cal que tots
els plans de gestió redactats seguint aquest format desenvolupin absolutament tots els apartats, però sí
que és imprescindible tenir-los tots en compte a fi de traçar un pla el més objectiu possible.
Hi ha una sèrie d’apartats precedits per vinyetes o títols sense numeració, que es faciliten com a informació, consell o guia. Al final del format, s’inclou un glossari dels termes seleccionats que més s’utilitzen.

Capítol 4 Auditoria

pàg 87

Auditoria Eurosite d’avaluació, provada i comprovada. Si el vostre pla de gestió ja es troba en una fase intermèdia o final d’execució, una auditoria externa li pot aportar informació útil per al futur.

Capítol 5 Formació

pàg 133

Els plans de gestió requereixen gestors hàbils, no és possible aprendre’n a partir d’un llibre. Cal formar nou personal de la vostra entitat, perquè n’aprengui els principis i faci pràctiques. En aquest capítol, es facilita informació sobre aquest tema.

Capítol 6 Exemples

pàg 143

Una de les millors maneres de redactar un pla és veure com ho ha fet algú altre. En aquest capítol,
s’inclouen uns quants casos de bons plans de gestió de Catalunya. Si esteu interessats a conèixer aquests
exemples o altres estudis de casos reals, poseu-vos en contacte amb la Fundació Territori i Paisatge o
Eurosite, per saber què cal fer per realitzar visites d’intercanvi o agermanaments.

Capítol 7 Els següents passos

pàg 183

En aquest capítol, es detallen una sèrie de consells per executar una bona part del pla un cop ja està
preparat.

Capítol 8 Annexos

pàg 195

Guia imprescindible sobre la xarxa Natura 2000 de la Unió Europea.
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1. Què significa planificar la gestió?
Actualment, és imprescindible gestionar els espais naturals si volem preservar aquelles plantes, animals
i característiques naturals que en conjunt fan que un espai sigui especial pel fet de ser únic o típic; tant
en un cas com en l’altre, serà una zona que valdrà la pena preservar. Per tal que la gestió sigui eficaç,
haurà de basar-se en el coneixement no tan sols dels elements –quant a hàbitats i espècies- que conformen l’espai en qüestió, sinó també en la interacció d’aquests elements. Així mateix caldrà conèixer els
ecosistemes que creen, i els processos que suposen un benefici o una amenaça per aquests elements.
Concretament, la gestió ha de tenir en compte l’ús que l’home ha fet d’aquell territori, en el passat i en
el present, l’impacte actual o futur, i els mitjans per aconseguir un ús òptim de l’espai. Per tant, una gestió eficaç vol dir entendre quin és tot el ventall de mesures i accions necessàries perquè l’espai sigui sostenible, donant-li una orientació positiva dins la comunitat i en el marc de qualsevol projecte d’explotació que pugui tenir lloc en les zones adjacents.
D’una manera anàloga, també cal satisfer, de manera adequada i en els indrets apropiats, interessos tan
diversos com els d’investigadors, educadors, naturalistes, persones que hi realitzin activitats de caire lúdic i visitants en general. Les activitats de tots aquests col·l ectius no poden suposar un risc per als principals valors de l’espai, sobretot pel que fa a la fauna, la geomorfologia, i la seva importància com a espai natural. A més, l’activitat de cap d’aquests col·l ectius ha de suposar excloure’n d’altres. És per això,
que el pla de gestió ha d’analitzar tots aquests requisits i incorporar la situació òptima en el dia a dia de
l’espai natural. L’objectiu de totes les accions ha de ser conservar el bon estat de salut de l’espai.
2. Què és un pla de gestió?
“Un pla de gestió és un document escrit, discutit i aprovat que descriu un territori o espai i els problemes i oportunitats que presentarà una gestió adreçada a preservar els seus valors naturals, la geomorfologia o els trets paisatgístics, de manera que els objectius establerts en funció d’aquesta informació
es puguin assolir treballant-hi de la manera adequada durant un període de temps determinat”.
Així doncs, els aspectes clau a l’hora de preparar un pla són aconseguir un profund coneixement dels
valors naturals d’un territori, i saber d’on provenen aquests valors, establir els objectius i prioritats de
conservació, i dissenyar un pla realista per a la futura gestió. En aquesta planificació general, cal incloure, de manera lògica i concisa, els objectius de les convencions i directives internacionals i nacionals, de manera que s’acompleixin les obligacions legals d’aquestes designacions. Això vol dir que cal
entendre l’espai natural dins el seu propi context.
Quan es parla de plans de gestió, sovint s’utilitzen els termes espai i àrea d’estudi, indistintament. Per
comoditat i per garantir la coherència interna, es farà servir el terme espai en tot el document.
També és imprescindible revisar les activitats de la gestió. Atès que amb el temps, es va assolint un
grau més elevat de coneixement de l’espai, els objectius del pla de gestió evolucionaran i canviaran.
Tant és així, que caldrà establir un període de revisió per garantir que el pla continua sent el millor document disponible de treball, que està actualitzat i, el més important, que dóna resultats positius!
3. Requisits generals d’un pla de gestió
Els principals objectius del pla són els següents:
• Informar a totes les parts implicades en l’espai -sobretot al gestor- de quina és la situació actual
de l’espai i per què, per què és important o interessant i com cal dirigir-ne la gestió.

Eurosite Manual de Plans de Gestió 1999 - Per què cal planificar?

1/23

• Identificar totes les persones amb responsabilitats en els diversos àmbits de la gestió.
• Identificar els aspectes més problemàtics perquè els gestors els treballin.
• Donar un marc general i una línia de treball a partir dels quals es pugui valorar l’estat de l’espai o
canvis en la seva política o gestió, i poder així dissenyar i executar altres estratègies o plans de gestió.
• Estipular un procés per revisar com progressa la gestió
• Proporcionar informació concisa sobre Seguretat i Higiene, adreçada a tots els visitants i als
treballadors.
4. Principis fonamentals per a la preparació d’un pla de gestió
El pla hauria de reflectir un procés lògic, des de l’inici fins al final, és a dir, des de la derivació d’objectius fins al treball de camp. Al llarg d’aquest procés, s’analitzarà la informació sobre l’interès natural de
l’espai, i els aspectes més delicats i funcionals que hi influeixen.
La informació clau de l’espai s’avaluarà en relació a les polítiques de l’entitat gestora, tenint en compte les obligacions o designacions internacionals, nacionals o regionals. A partir d’aquí, s’hauria de tenir
molt clar com pot l’espai col·l aborar en l’acompliment dels objectius nacionals i internacionals, alhora
que compleix les seves obligacions legals.
A continuació, s’identificaran les prioritats i objectius, i es decidirà quins són els objectius de l’espai.
Es presentarà el desenvolupament ideal de l’espai en el futur. Se sospesaran els factors limitants: l’equilibri entre optimisme i realisme us permetrà establir els objectius operacionals. A curt o mig termini,
caldrà eliminar alguns objectius operacionals, o bé reduir l’impacte dels factors limitants.
Es plantejarà el pla de treball a fi de distribuir els objectius operacionals, i es planificaran amb detall
totes i cadascuna de les accions. Aplicar determinades mesures o treballar sobre el terreny vol dir organitzar les tasques de cada dia. Això segurament implica assignar pressupostos, gestionar recursos humans, resoldre qüestions de seguretat i higiene, aconseguir implicar-hi els propis gestors, seleccionar els
serveis subcontractats i tractar-hi.
És imprescindible portar el control dels recursos utilitzats, les tasques iniciades i els fets ocorreguts
dins l’espai. Els resultats de la gestió que s’està realitzant poden ser valorats mitjançant el control d’una
selecció d’espècies de plantes, animals i altres característiques de l’ecosistema com ara els nivells de les
aigües subterrànies, l’estructura de la vegetació, la producció de biomassa o trets paisatgístics importants. La llista de paràmetres potencials és molt llarga. La clau de l’èxit rau en seleccionar la suficient
quantitat de dades -d’entrada i de sortida- vàlides per a poder valorar els progressos realitzats de manera significativa.
Segurament no serà fàcil predir quins seran, a curt o mig termini, els resultats de la gestió, però la recollida de dades sociològiques i de dades relatives a les característiques naturals us ajudarà a valorar el
resultat. Caldria fer una valoració dels resultats en tots els casos, i comparar aquests resultats amb les
expectatives o objectius marcats, circumstància que permetrà analitzar les diferències i ajustar les futures accions.
5. El circuit de qualitat
Es tracta d’una tècnica que millora el rendiment amb el temps i garanteix que els productes prèviament
acordats s’obtinguin amb una qualitat determinada, a un cost adequat i complint els terminis de lliurament. En definitiva, es tracta d’una revisió o auditoria que comprova que les actuacions es realitzen dins
un sistema de gestió estructurat i integrat amb les activitats globals de gestió. Els aspectes fonamentals
del control de qualitat són els següents:
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•
•
•
•
•
•

Estipular per escrit els resultats que es volen aconseguir (objectius)
Procediments estàndard per a gestionar el procés
Especificar clarament el nivell d’autoritat i la responsabilitat i obligacions delegades
Establir una correspondència entre les prioritats i els recursos per assolir els objectius
Presentar informes i facilitar informació sobre la gestió mitjançant els indicadors de funcionament
Executar de manera eficaç els procediments revisats

L’objectiu principal d’un circuit de qualitat és mirar de millorar constantment el funcionament, és a
dir, no es tracta d’executar les accions correctes, sinó d’executar-les correctament, i posteriorment millorades. Una de les claus de l’èxit és que l’entitat es comprometi a seguir aquesta premissa.
Les organitzacions que puguin demostrar que executen amb eficàcia sistemes de gestió de qualitat,
podran optar a aconseguir la certificació dels estàndards de qualitat EN ISO 9000, o més concretament,
aconseguir la certificació dels estàndards EN ISO 14000 per plans de gestió. Per no complicar-ho, quan
parlem de plans de gestió, un circuit de qualitat consta de quatre parts:
a) Redactar un pla
b) Fer la feina
c) Controlar la feina
d) Revisar tots els aspectes per garantir que tots els elements són adequats, realistes, operatius,
rendibles i eficaços
6. Avantatges de l’estandardització
Dins l’àmbit d’un espai natural, el nivell l’estandardització en el disseny i procés del pla de gestió permet comparar qualsevol aspecte d’aquest pla de gestió amb plans d’altres espais o territoris. Es defineixen els objectius per a cadascun dels espais dins un context més general, d’àmbit regional, nacional o
europeu, i les actuacions es poden coordinar millor. A més, el procés de preparació dels plans de gestió
compleix, per exemple, el que estipula la Directiva d’Hàbitats i Espècies de la UE perquè els Estats
membres preservin la biodiversitat i tinguin en compte les “necessitats econòmiques, socials i culturals
i les característiques regionals i locals”. El format Eurosite permet que això sigui possible, a través d’un
estàndard comú i uniforme.
La gestió coordinada dels espais podria ser útil per crear vincles entre espais molt dispersos que pertanyen a un mateix tipus d’ecosistema; posem per cas, les zones humides. D’altra banda, una gestió coordinada també seria útil durant el procés de planificació de recursos per gestionar tots els biòtops d’una regió o país determinats, o fins i tot de diversos països.
Els avantatges de tenir els mateixos sistemes de treball també són evidents dins les pròpies entitats o
en el tracte entre diferents entitats, ja que part del personal podrà entendre ràpidament quina és la situació d’un espai, o bé serà capaç de tenir una visió general d’un capítol determinat del pla de gestió d’una
sèrie d’espais naturals. Aquesta circumstància podria ser molt útil per donar suport, per exemple, al desenvolupament de programes de recerca i estudi. Així mateix, un format estandarditzat pot ser de gran
ajuda per a l’entitat coordinadora a fi de determinar les prioritats entre diversos espais, quant a recursos
i altres assignacions.
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Circuit de qualitat dels Plans de gestió Eurosite

Millora
constant

Espai nou

Política del pla
de gestió

Procés de
planificació

Auditoria / Revisió

Conservació de les
característiques
naturals mitjançant
una gestió positiva

Revisió i feedback
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Pla d’execució i ús

Els següents passos són parts fonamentals del procés de planificació:
• Descriure el territori i les polítiques que l’afecten
• Avaluar els elements d’un espai
• Determinar els objectius ideals per a l’espai, i argumentar cada objectiu.
• Identificar els factors o modificadors limitants que poden impedir assolir els objectius ideals
(incloure una valoració de riscos)
• Desenvolupar els objectius operacionals
• Executar mitjançant estratègies o projectes
• Identificar les prioritats d’acció
• Revisar els progressos realitzats
7. Flexibilitat dels plans de gestió
Així mateix, cal que els plans de gestió siguin flexibles i adaptables per tal de tenir en compte les diferències entre:
a) cultures i entitats
b) àrees geogràfiques i biològiques
c) dimensions i tipus d’espais (p.ex., un gran Parc Nacional o una petita reserva natural)
d) objectius per a l’espai i finalitats del mateix espai
e) nivells d’artificialitat de l’espai
Caldrà dissenyar plans específics per a necessitats especials com ara actuacions agrícoles, forestals, educatives, d’investigació o biodiversitat. Aquests plans específics han de seguir el mateix procés que els
plans d’espais naturals. Els plans de gestió poden ser més o menys extensos, o bé estar escrits en estils
diversos, però cal que utilitzin de manera coherent els apartats principals i els subapartats identificats en
el Format de gestió Eurosite. Sempre que se segueixi la seqüència lògica, i que no es passi per alt cap
apartat, els responsables de redactar el pla poden ajustar-lo a les seves necessitats. Cal que tots els plans
d’un espai determinat s’adeqüin els uns amb els altres i, conjuntament, han de constituir un programa de
gestió coherent.
Quan es prepara un pla de gestió, cal decidir quin és el grau de confidencialitat que han de tenir cadascuna de les parts i annexos del pla. En general, perquè l’execució del pla sigui satisfactòria, és bo
que la informació continguda en el pla sigui el màxim d’accessible i s’ha de dissenyar de manera que
això sigui possible. Aquells aspectes que han de ser considerats confidencials, es poden lliurar en un annex a les persones adients, amb una referència dins el document general del pla de gestió, que així ho
indiqui. Pot tractar-se d’informació com ara la localització d’espècies poc comunes, contractes d’arrendament o informació susceptible de ser utilitzada amb fins comercials.
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1. Quan cal elaborar un pla de gestió?
Caldrà començar a elaborar un pla de gestió per a un espai natural tan aviat com sigui possible, abans o
després de la designació, en el moment en què l’espai passa a mans de l’entitat gestora. En aquesta fase
crucial, sorgeixen oportunitats que cal aprofitar per tal de garantir una bona gestió de l’espai, des del
principi, a fi de preservar i augmentar el seu interès, i també per evitar cometre errors. En alguns casos,
l’absència d’una sèrie d’accions planificades pot causar problemes.
La preparació d’un pla esquemàtic és imprescindible i caldria presentar-lo en un termini d’entre tres i
sis mesos, des del moment en què l’entitat passa a ser responsable de l’espai. Posteriorment, caldrà presentar un pla més detallat en el termini d’un any. En el cas dels parcs nacionals o espais de gestió més
complexa, un cop presentat el pla de gestió general, caldrà preparar una sèrie de plans més detallats per
temes o àmbits específics. És possible que aquest procés duri més d’un any.
Quan es tracta d’espais naturals amb usos diversos, i amb molts grups d’interès, potser caldrà endegar
una campanya informativa perquè totes les parts tinguin un ampli coneixement de la situació. Aquest tipus d’accions són especialment necessàries quan l’espai natural no té un nivell de protecció gaire elevat. Consulteu l’apartat 2.5 per conèixer quins són els procediments de consulta.
2. Per què cal elaborar un pla de gestió?
Hi ha diverses raons per les quals es fa necessari preparar un pla de gestió:
• Dur a terme una política de gestió transparent
Els responsables polítics decideixen que els ecosistemes, o la flora i la fauna, o les característiques geològiques, arqueològiques, històriques, culturals o socials d’un espai natural són importants, i és per
això que cal gestionar aquest espai a fi de preservar-lo, millorar-lo o controlar-lo.
• Aclarir la responsabilitat/paper del gestor d’un espai
És important que el gestor d’un espai pugui disposar d’algun tipus de pla de gestió des d’un bon principi. Sempre hi ha el risc que s’endarrereixi la presentació i aprovació d’un pla per manca d’informació
complementària. Durant aquest lapse de temps, certs elements de l’espai poden patir danys irreversibles
o veure reduït el seu valor a causa de la ignorància i la mala gestió. És per això que els plans de gestió
s’han de preparar ja en les etapes preliminars, fet que permetrà garantir un més ampli coneixement de
l’espai, i per tant, una millor gestió des del principi amb un risc mínim.
• Identificar la feina i els recursos necessaris
En alguns casos, és recomanable i profitós elaborar un pla preliminar prioritari abans del pla global.
Aquests plans breus i esquemàtics poden ser de gran ajut a l’hora de decidir si cal o no adquirir un espai,
per conèixer els compromisos a prendre, els riscos de gestió, etc. El pla ha d’identificar els aspectes més
importants, els objectius i prioritats d’acció i assenyalar, a grans trets, els costos i altres recursos necessaris. Posteriorment, quan es tingui més informació i experiència sobre l’espai, s’elaboraran plans de
gestió més extensos.
3. A qui va adreçat el pla de gestió?
El pla pot anar adreçat a un ampli ventall de persones o entitats. Abans de començar els primers esborranys, és important determinar a qui anirà adreçat el pla i quines són les seves necessitats.
Aquests són alguns dels destinataris habituals dels plans de gestió:
• El Govern
• La institució o institucions que controlen les activitats de gestió per a la conservació de la natura
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• Els actuals i futurs gestors
• El personal de l’espai natural
• Propietaris, arrendataris, veïns, autoritats legals, responsables d’urbanisme, les ONG corresponents, grups socioeconòmics locals
• Organitzacions i bancs de dades internacionals
4. Qui ha d’elaborar el pla?
Una persona hauria de ser la responsable del pla de gestió i disposar dels recursos per elaborar-lo, i alhora una autoritat clarament identificada n’hauria de fer el seguiment. És recomanable que la persona
responsable d’elaborar el pla també sigui el responsable d’executar-lo, és a dir, el gestor o director de
l’espai.
Si la preparació de tot el pla de gestió se subcontracta a terceres persones, aleshores caldrà decidir
com es durà a terme aquest servei subcontractat a fi de garantir que el pla s’ajusta correctament a les necessitats establertes. Si tan sols se subcontracten alguns apartats del pla de gestió, caldrà fer-ne un seguiment exhaustiu. Subcontractar un pla de gestió pot aportar un més alt grau d’experiència, però, d’altra banda, si el pla s’elabora des de la pròpia entitat, és una oportunitat de formació per al personal i
alhora una oportunitat per valorar l’opció de compra per part de l’entitat.
Qui redacta el pla de gestió pot treballar pel seu compte o en grup, i haurà de parlar amb especialistes
o experts en diferents disciplines o àmbits, en funció de la complexitat de l’espai natural, com ara:
• Persones que coneixen a fons la zona on es localitza l’espai
• Administradors, científics, agents immobiliaris, economistes
• Propietaris, arrendataris o usuaris actuals del terreny, autoritats locals o altres parts interessades
• Arrendataris o usuaris anteriors del terreny, gent de la zona i veïns
• Personal subcontractat
5. Consultes i participació pública
El pla de gestió hauria de ser el resultat d’una associació entre totes les parts involucrades, més que no
pas un document elaborat en solitari. Fóra bo, que tots els grups d’interès se sentissin identificats amb
el pla de gestió i que, com a mínim, constituís la base lògica per conèixer la feina sobre el terreny. Invertir temps en crear un pla de gestió consensuat, sovint pot significar un estalvi de temps, al capdavall.
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Procediment tradicional de consultes d’un pla de gestió

Experts

Persones consultades

Pla de gestió
Primer esborrany

Experts

Persones consultades

Pla de gestió
Segon esborrany

Experts

Pla de gestió
Versió definitiva

➡
➡
➡

Experts

Persones consultades

Grups d’interés
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Pla de Gestió. Enfocament per aconseguir el consens

Consultats

Experts

Grups d’interés

Grups de solucions

Informe del grup
de solucions

Informe del grup
de solucions

Pla de gestió
Versió definitiva
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Informe del grup
de solucions

➡
➡
➡

Experts

Consultats

Grups d’interés

Per tal de preparar el pla de gestió de manera consensuada, es poden seguir diferents mètodes:
• Realitzar consultes abans d’elaborar l’esborrany del pla.
La manera i el lloc on cal fer les consultes varien segons les circumstàncies. Si creieu probable que el
pla tingui detractors, aleshores com més ampli sigui el consens aconseguit més possibilitats hi haurà que
l’execució del pla sigui satisfactòria. El primer que cal fer abans de plantejar la futura gestió de l’espai,
és resoldre el problema i els temes conflictius. En aquesta fase, la major part de la feina consistirà a proporcionar informació i donar a conèixer la situació.
• Treballar conjuntament durant tot el procés d’elaboració de l’esborrany.
Diferents grups de treball poden preparar l’esborrany de cadascuna de les parts del pla, i posteriorment el responsable les ajuntarà en un únic document. Així es potencia la voluntat d’assolir objectius
comuns i de cooperar, i s’aconsegueix que tots els grups d’interès es facin seu el pla.
• Realitzar consultes després de diverses fases de l’elaboració del pla.
Si encara existeix un interès públic a conèixer aspectes del pla, i convé crear un ambient d’acceptació,
aleshores aquest plantejament serà molt útil. El procés consultiu començarà amb els aspectes menys
conflictius (com ara fer l’inventari), i avançarà progressivament cap als temes més controvertits. Cal tenir molt clar quines seran les reaccions enfront a qualsevol comentari.
• Realitzar consultes un cop preparats els esborranys.
Aquest plantejament és vàlid per a situacions en què la gent vinculada a l’espai natural està més interessada per les conseqüències que tindrà per a ells la gestió que es proposa, que no pas pel debat general
i el rerafons del pla. Els responsables d’introduir les esmenes al pla, han de tenir molt clar com s’enfrontaran als comentaris i problemes que els plantegin.
L’altra opció és que el procés de consultes es realitzi durant el període d’execució, centrant-se en els
efectes i conseqüències d’aplicar el pla de treball. Aquest plantejament només serà viable en espais naturals on no hi hagi controvèrsia.
Les consultes poden fer-se de diferents maneres:
a) Trobades cara a cara
b) Reunions bilaterals amb els grups d’interès especial
c) Presentació amb experts de l’espai, disposats a respondre preguntes
d) Amb públic convidat
e) Convocatòries obertes i “informals” controlades
Cal evitar les reunions de confrontació, sobretot quan es tracta de fer seure als “experts” damunt una
tarima i enfrontar-los al públic. Normalment, quan són reunions amb participació oberta només es pretén informar i aconseguir que el pla sigui acceptat. No es pretén arribar a cap consens ni compromís.
6. Qui autoritza el pla?
La jerarquia dins l’entitat que autoritza el pla ha d’estar establerta i acordada. Un cop aprovat, cal que
l’entitat es comprometi en ferm a executar el pla en tots els seus aspectes. Per tant, el millor serà que
aprovin el pla, aquells que n’han d’assignar els recursos.
7. Com cal presentar el pla?
La presentació del pla ha de ser clara i concisa, ha de facilitar el seu ús in situ, i ha de ser fàcil de consultar.
Normalment, els mapes milloren un pla de gestió, i de fet poden representar els elements clau de tot
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un pla. Els mapes comentats, per exemple, poden indicar “què tenim”, “què volem” i la “feina a fer per
aconseguir-ho”. Malgrat tot, és imprescindible que aquest esquema no sigui considerat com el procés
del pla de gestió, i que a continuació hi consti el circuit descrit en aquest document.
Es recomana utilitzar una única escala per a tots els mapes nous (tret del mapa de localització) que
permeti fer comparacions. No feu servir una escala més gran del que la informació presentada permeti o
requereixi.
Serà indispensable presentar mapes que indiquin qui són els propietaris de l’espai, l’ús agrícola, les
unitats ecològiques i les unitats de gestió actuals o proposades. Aquests mapes aniran acompanyats, segons convingui, d’altres mapes que mostrin la infraestructura, la geologia, els sòls i la hidrologia de
l’espai. Els mapes històrics també són molts útils, i caldrà fer-ne referència i comentar la perspectiva
que aporten. També caldrà dibuixar sobre mapes les diferents zones segons els nivells estratègics d’activitats o les designacions legals i l’accés.
No heu de considerar el pla com un document definitiu, sinó com un document susceptible de ser
adaptat i fàcil d’actualitzar i optimitzar, sobretot quan certes parts del pla ja s’han dut a terme, o quan
apareix informació nova o les circumstàncies canvien. Malgrat tot, abans de canviar els objectius, cal
que l’entitat corresponent ho autoritzi.
També cal deixar ben clar des d’un principi, fins a quin punt el públic en general tindrà l’opció d’examinar el pla i donar el seu parer.
A fi d’acomplir aquests objectius, cal:
• elaborar el pla seguint un format i un ordre estandarditzat, tot i que no cal preparar els capítols
seguint l’ordre.
• col·l ocar el document en una carpeta prou grossa, de manera que admeti més informació o canvis en un capítol després de revisar-lo.
• que cada capítol comenci en una pàgina nova (per facilitar-ne la revisió)
• escriure la data a cada capítol indicant quan va ser aprovat i/o revisat
• indicar el nom de l’autor de cada capítol
• tenir una llista detallada del contingut, incloent-hi les dates de revisió
• que estigui redactat de forma concisa amb tot el material detallat en els annexos. Cal identificar les llacunes que poden haver quedat, i la informació que hi manca.
• que el pla tingui un pressupost ben elaborat.
8. Quan ha de durar la preparació del pla?
El temps invertit a preparar un pla pot dependre de molts factors, com ara la càrrega de treball, l’experiència i la capacitat de l’autor i el seu equip; la quantitat d’informació disponible des d’un principi; la
complexitat dels models socioeconòmic, biològic i d’utilització de l’espai; la quantitat de consultes a realitzar i la burocràcia administrativa necessària per finançar, aprovar, preparar i editar el pla correctament. Per tot això, és impossible determinar una durada exacta que sigui aplicable a totes les situacions.
Atès que la major part de la informació està disponible al capítol de descripcions, aleshores el temps real per a redactar el pla hauria de durar entre un i sis mesos. Quan es tracta d’espais més complexos, amb
molts grups d’interès, i dels quals no se’n coneix gaire el funcionament, l’elaboració del pla pot durar
molt més temps, fins a 24 mesos, en casos excepcionals. Cal recordar que l’elaboració del pla és molt
important, però que no pot substituir el procés de planificació de gestió, l’objectiu del qual és la conservació de l’espai natural.
Així doncs, sense perdre de vista aquest principi, Eurosite recomana adoptar el següent estàndard mínim:
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Normalment, cal preparar un pla esquemàtic dins el primer període de tres a sis mesos, essent com és un tema prioritari.Aquest exercici és una disciplina imprescindible que qualsevol gestor d’espais naturals ha de seguir amb vistes a un nou espai.
Segurament, caldrà preparar un pla més detallat, en el termini màxim d’un any. En el cas
d’espais naturals complexos o bé parcs nacionals, aleshores caldrà redactar diferents plans, a
fi d’incloure temes o aspectes específics més detallats, un cop ja s’ha elaborat un document
més general. Això pot durar més temps.

9. Resum executiu
És important adjuntar un resum executiu d’una pàgina, a tall d’introducció del pla. Aquest resum s’ha
d’elaborar un cop el pla ja està finalitzat, i es pot fer servir com document informatiu o amb objectius
publicitaris. Hauria de resumir tot el pla incloent-hi:
• la importància de les principals característiques físiques i biològiques
• la relació entre la gent i l’entorn
• els principals objectius de la gestió
• com s’aconseguiran els objectius
• una estimació dels recursos necessaris
10. Revisions del pla
Cal posar-se d’acord sobre el procés de revisió amb antelació, i incorporar-lo dins el pla. Normalment,
les revisions del pla les assumeix el gestor de l’espai o les persones directament involucrades en la gestió de l’espai. Aquesta és la diferència entre la revisió i l’auditoria o el procés de valoració. La revisió
haurà de ser presentada a l’entitat o persona responsable del pla.
Cal revisar tots els aspectes del pla -i no tan sols els aspectes operacionals- a intervals adequats. Seria
bo examinar, des d’un punt de vista crític, els recursos humans i econòmics que s’utilitzen, els èxits i els
efectes de la gestió. La revisió del pla ens pot ajudar considerablement a millorar l’actuació i resultats
globals.
Existeixen dos tipus de revisió que ajuden a consolidar l’acció del pla, analitzant-lo a intervals regulars. Tots dos van dirigits a millorar la qualitat dels resultats:
• Revisar una part determinada del pla (com ara una simple revisió de les activitats operacionals),
acció que pot ser necessària en qualsevol moment.
• Revisar i valorar a consciència l’eficàcia del pla global a intervals adequats (normalment entre
5 i 10 anys).
10.1. Com cal fer les revisions
Els mètodes utilitzats per a la revisió variaran en funció de molts factors, i poden anar des d’una simple
revisió del document del projecte a càrrec d’una persona a qui es delegui aquesta feina, fins a un sistema
de control més sofisticat i amb sistemes informàtics, comparant la variació que s’ha produït entre el pla
del projecte pressupostat, terminis previstos, costos reals i resultats.
Mitjançant la utilització d’un sistema adequat de codis, es poden comparar les dades d’un nombre determinat d’espais gestionats per la mateixa entitat, o per diferents entitats, regions o països.
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10.2. Quan cal fer les revisions
El temps transcorregut entre les revisions pot variar en funció del grau de sensibilitat de l’espai gestionat, i en funció de la necessitat d’estudiar l’ús dels recursos. Com més fràgil i sensible sigui l’espai natural, més necessitat hi haurà de valorar l’èxit de les estratègies i programes aplicats per assolir els objectius.
Cal que un cop l’any, es valorin una gran part de les accions de gestió en funció del plans establerts, i
es recomana revisar anualment, a nivell intern, les feines realitzades en l’espai. Hi haurà excepcions,
com per exemple, en el cas de sistemes “estables” com ara els boscos madurs, on l’estratègia consistirà
a limitar-hi l’accés i a no intervenir-hi. En aquest cas, les revisions poden espaiar-se a intervals d’entre
tres i cinc anys.
A intervals d’entre cinc i deu anys, en funció del tipus d’espai, caldrà fer una revisió global del pla, i
confirmar o modificar, si s’escau, el pla per al següent període d’accions. Abans d’actualitzar un pla de
gestió, cal dur a terme una avaluació sistemàtica. El procés per traçar un pla, un cop el cicle del pla s’ha
exhaurit, és el següent:
a) revisar les actuacions i els resultats en l’antic pla
b) estudiar noves polítiques, estratègies o idees
c) elaborar el nou pla basant-se en l’anterior, en la revisió d’actuacions i en les noves idees
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Si es tracta d’un pla antic i molt consolidat, pot passar que els propis gestors no tinguin ganes de revisar-lo ja que consideraran que és poc adient fer-ne la revisió o bé que el pla ja està massa consolidat
per modificar-ne certs aspectes. No obstant això, abans de preparar el nou pla, és necessari fer una revisió de l’anterior que permeti avaluar-lo d’un manera objectiva. Aquesta revisió no ha d’incloure les idees i requeriments futurs, que deixarem per més a endavant.
11. Auditories
L’entitat gestora pot encarregar un sistema més formal d’auditoria a persones sense cap responsabilitat
sobre l’espai natural. Hi ha la possibilitat que l’auditoria la faci el personal de l’entitat cada any (auditoria interna) o que la facin experts o personal capacitat aliens a l’entitat gestora (auditoria externa). La
diferència entre una auditoria i la revisió del pla és que la revisió la duen a terme els gestors responsables de l’espai natural, i l’auditoria la fan persones que no tenen cap responsabilitat sobre l’espai natural
en qüestió.
Després de parlar amb el gestor de l’espai i altres persones amb responsabilitats quant a l’espai, l’auditor farà les recomanacions sobre els possibles canvis en els plans de gestió i/o el procés de gestió que
poden millorar-ne el funcionament i ajudar a assolir els objectius de manera més eficaç, més econòmica
i més efectiva. Qualsevol auditoria ha de quedar registrada i caldrà guardar-ne el document juntament
amb el pla. En el següent programa de treball, caldrà incorporar els resultats de l’auditoria i el consegüent programa per dur a terme les accions acordades.
A Eurosite, hem desenvolupat un Formulari per a valorar la conservació de l’espai natural, que proporciona una sèrie de preguntes que l’auditor haurà d’aplicar. Vegeu el capítol 4.
11.1. Auditoria interna
És recomanable que una persona adequada dins l’estructura de gestió, amb prou coneixements i sensibilitat sobre els ecosistemes i biòtops, visiti regularment –cada sis o dotze mesos- l’espai natural acompanyat del gestor. Potser no serà possible cobrir tot l’espai natural en una auditoria d’aquestes característiques, però poden examinar-se diferents parts específiques seguint un ordre determinat. No és
aconsellable que el propi gestor de l’espai sigui la persona que faci aquestes auditories.
A més, es realitzaran auditories financeres segons els requeriments internacionals, nacionals, locals o
de la pròpia organització. També és imprescindible que el personal i els serveis subcontractats realitzin
auditories de seguretat dels hàbits laborals, sobretot en les zones on el públic hi té accés.
11.2. Auditoria externa
L’auditoria externa és una eina molt útil que ajuda a l’entitat gestora a mantenir o millorar el seu rendiment. També pot ser útil per comprovar si els hàbits actuals de gestió estan en la línia dels últims estàndards nacionals o internacionals.
L’auditoria la poden encarregar entitats nacionals o internacionals. Per tant, caldrà dur-la a terme en
consonància amb el corresponent reglament intern de l’entitat, o normativa del país. També pot ser positiu implicar-hi experts d’alguna altra entitat, alguna institució acadèmica /científica, o persones estrangeres, a fi de tenir un punt de vista neutral però amb coneixement de causa.
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Podem identificar dos tipus d’auditoria externa:
a) Revisió del pla i del procés de gestió
L’objectiu és valorar si el procés i el pla són els adequats per aplicar els programes de l’entitat, la legislació i les convencions internacionals. Després de revisar aquests aspectes, l’auditor farà una llista de
les actuacions i tendències de l’espai natural, amb unes prioritats determinades. Caldrà anotar totes les
desviacions significatives respecte als objectius ideals, i adjuntar-hi les explicacions corresponents.
Aquesta auditoria s’hauria de dur a terme dins els dos o tres primers anys a partir de l’aprovació del pla.
b) Valoració dels resultats de la gestió en relació als objectius i les estratègies.
El moment ideal per realitzar aquesta auditoria és un any o dos abans de revisar o reescriure el pla de
gestió en la seva totalitat. Seria bo preparar una llista dels canvis recomanats per als següents aspectes
estratègics:
• política
• recursos (personal, pressupostos, altres)
• requeriments d’informació i recerca
• estratègies
• hàbits de gestió
11.3. Preguntes i procés de l’auditoria
En el capítol 4, trobareu una descripció exhaustiva del mètode recomanat per a realitzar una auditoria
externa.
Per fer-vos una idea, l’auditoria Eurosite inclou les següents preguntes:
• Quina és l’estructura de l’entitat responsable de gestionar l’espai?
• Existeixen programes de gestió aplicables a l’espai?
• Existeix un Pla de Gestió aplicable a l’espai?
• Com es va seleccionar i delimitar l’espai?
• Quines designacions nacionals i internacionals té l’espai?
• Està descrit amb prou detall l’espai natural, amb vistes a la gestió especificada?
• Hi ha hagut una avaluació sistemàtica de la informació disponible?
• S’han establert objectius ideals de gestió per a l’espai?
• S’ha zonificat l’espai per motius de gestió?
• Existeixen estratègies per assolir tots els objectius?
• Es tenen suficients poders legals per aplicar les estratègies?
• Ha calgut canviar la gestió prevista, dins el període del pla?
L’auditor hauria de comentar els següents aspectes:
• Es pot preveure amb certa fiabilitat si s’assoliran els objectius?
• Ha calgut canviar la gestió prevista, dins el període del pla?
• En aquest moment, necessita l’espai que hi hagi canvis significatius en el règim de gestió, incloent-hi els objectius?
• Cal revisar o canviar-ne el programa o la infraestructura?
Els gestors dels espais naturals auditats amb aquest sistema hauran de conèixer el Formulari per a valorar la conservació de l’espai natural, que us facilitarà Eurosite o l’auditor. Consulteu el capítol 4, per
conèixer amb detall el procés i els principis d’una auditoria.
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Preparació per a usar aquest format
El format Eurosite per a plans de gestió proporciona un marc de treball flexible per a planificar la gestió dels espais naturals. La darrera revisió del pla sorgeix de versions anteriors que ja han estat ben provades al camp.
El format es presenta en una seqüència lògica, que s’ha de seguir fins al final. D’altra banda, si es necessita un pla per a unes circumstàncies determinades, es pot utilitzar el format com una llista de comprovació per tal d’identificar els elements que es necessiten per al pla. Els plans propis poden ometre
certs apartats o afegir-ne d’altres. La informació de cada apartat pot ser introduïda en forma de dades tabulades, notes, mapes o pàgines de text, segons li convingui a la persona o entitat que prepara el pla. Es
recomana compilar-lo en forma de fitxes o fulles separables.
Cada pla ha d’incloure una primera pàgina que contingui:
• Títol
• Període cobert pel pla
• Qui prepara el pla
• Nom i adreça de l’entitat gestora
• Data de preparació i d’autorització
• Localització dels “originals” del pla
• Data prevista de revisió
Les seccions numerades en el pla constitueixen els apartats mínims essencials per a un pla de gestió
Eurosite. No cal que tots els plans redactats en aquest format incloguin informació dins cada apartat,
però sí que és imprescindible tenir-los tots en compte per tal de concebre un pla el més objectiu possible. Cada apartat ha d’incloure la informació apropiada. Si la informació requerida en un apartat és aplicable a l’espai, però la informació no està disponible, és important que s’especifiqui aquest fet.
Les parts del format amb apartats no numerats són per a informar, assessorar o aconsellar.
Com aconseguir el Manual Eurosite per a plans de gestió
Totes les entitats membres d’Eurosite, poden aconseguir el format Eurosite per a plans de gestió, en
format Acrobat Reader (.pdf), a través de la Intranet d’Eurosite. Si encara no hi esteu connectats, poseu-vos en contacte amb la vostra persona d’enllaç d’Eurosite per saber la manera com accedir a la intranet, o directament amb l’Oficina d’Eurosite de Programes i Desenvolupament
Les còpies en format paper tant en català com en castellà les podeu demanar a la Fundació Territori i
Paisatge.
Contacte:
Representant d’Eurosite a Espanya
Fundació Territori i Paisatge
Provença, 261-265, 2n 2a
E – 08008 Barcelona
Tel: ++ 34 93 484 7367
Fax: ++ 34 93 484 7364
fundip@fundtip.com

Resum Executiu
Al començament del pla, cal incloure un resum d’una pàgina. S’ha de redactar un cop acabat el pla i es
pot emprar com a base per a divulgació o publicitat. Hauria de resumir tot el pla, incloent:
• la importància dels principals trets físics i biològics
• les relacions entre les persones i l’entorn
• els principals objectius per a la gestió
• la forma com s’assoliran els objectius
• una estimació dels recursos necessaris
1. Antecedents
1.1. Programes
Aquesta part del procés engloba i resumeix els programes que afecten l’espai, com i per què ha estat seleccionat i per què cal gestionar-lo.
Designacions legals
En aquesta secció s’han d’explicar breument les oportunitats i condicionants legislatius de l’espai respecte a les polítiques internacionals, nacionals i locals. Vegeu en el quadre següent diferents exemples
de designacions.
Designacions
Internacional

Nacional

Local

Patrimoni Natural Mundial
Espai Ramsar
Reserva de la Biosfera
Espai Natura 2000

Parc Nacional
Reserva Natural
PEIN
Monument Natural

Paisatge protegit
Parc Regional

Això pot suposar que la gestió d’un espai es vegi afectada per tota una sèrie de polítiques restrictives i
que la preparació del pla involucri a diverses parts interessades. Per exemple, existeixen unes obligacions molt específiques sobre els espais dels Estats Membres de la UE que formen part de la xarxa Natura 2000.
Política de l’entitat
L’àmbit d’actuació i la política d’una entitat determinarà la manera d’enfocar la gestió d’un espai. Per
exemple, una societat ornitològica tindrà una política molt diferent a la d’una agència governamental
respecte a la gestió de l’espai. És probable que desitgin adquirir el control de diferents espais i que els
vulguin gestionar també de forma diferent.
La política de l’entitat hauria de remarcar a grans trets els objectius que vol assolir i els mitjans que
utilitzarà per aconseguir-los, i com pot encaixar l’espai en qüestió dins aquesta política.
A més, l’objectiu d’algunes entitats quant a la gestió d’espais, és comprar l’espai o aconseguir-ne el
control d’alguna manera alternativa, o bé exercir determinada influència en la gestió dels altres. És útil
doncs explicar quin és l’enfocament utilitzat
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1.2. Selecció de l’espai
Aquest apartat descriu com es va seleccionar l’espai i per quins motius cal gestionar-lo.
Si s’han dut a terme inventaris biològics en l’àmbit nacional que identifiquin les àrees d’interès natural importants, cal fer-ne referència, de forma que els valors pels quals s’ha seleccionat l’espai siguin
clarament identificables a efectes de gestió.
Abans que es pugui redactar el pla de gestió, cal que l’entitat tingui un control total o parcial sobre el
territori. Això es pot fer a través de la designació o de l’adquisició de l’espai o àrea.
Les entitats sovint seleccionen els espais que s’ajusten als seus objectius, a través d’estudis o revisions. En el pla de gestió, cal fer referència a aquests processos, atès que poden influir a l’hora d’establir els objectius de gestió. S’ha de fer referència doncs, a aquests processos de selecció, i també cal resumir les qualitats i importància relativa de l’espai.
A l’hora de la veritat, els espais adquirits rarament coincideixen exactament amb els seleccionats originàriament, tot i que sigui possible gestionar-ne la totalitat. El pla ha de tenir en compte i explicar breument tots els factors limitants i les oportunitats associades amb la propietat.
2. Descripció de l’espai
La descripció de l’espai ha de ser completa, clara i concisa. S’ha de limitar als factors que influeixen en
la gestió de l’espai. La informació més detallada o complementària s’ha d’incloure en un annex, i fer-ne
referència en la descripció. L’espai s’ha d’estudiar en el seu context més ampli, de forma que els efectes
positius i negatius dels factors interns i externs a l’espai puguin ésser avaluats.
A mesura que es va disposant de més informació, es pot anar ampliant tant aquest apartat com el material de referència inclòs en els annexos.
També es pot descriure el potencial de l’espai en termes ecològics i d’ús del sòl. A més, cal fer una
descripció de les condicions socioeconòmiques locals, incloent-hi la seva història, i les característiques
físiques i ecològiques.
Si es dóna el cas que existeix informació considerada imprescindible per al pla de gestió, però que no
està disponible, s’ha de registrar aquesta circumstància i planificar el posterior treball de recollida d’informació.
Informació general
2.1. Localització i delimitació de l’espai natural
2.1.1. Localització
Doneu suficient informació per tal de localitzar l’espai amb facilitat. És força útil incloure un mapa de
tot l’espai, a escala reduïda. Identifiqueu clarament el país, província, comarca, ciutat o municipi, o altres característiques distintives més properes, juntament amb la longitud, latitud, altitud i referències importants en el mapa.
2.1.2. Delimitació de l’espai
Senyaleu de forma clara els límits de l’espai natural en un mapa a gran escala i anoteu els motius dels
límits existents. En el cas que no sigui possible indicar els límits en el mapa, afegiu una descripció en el
pla, donant detalls dels límits de l’espai.
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2.2. Estatus i drets legals
2.2.1. Propietat
Descriviu i proporcioneu mapes complets de l’espai, indicant-ne la propietat anterior i l’actual. Si l’espai no és propietat de l’entitat gestora, llavors seria convenient descriure i esmentar els acords establerts
amb relació a l’espai. L’annex hauria d’incloure còpies de les escriptures. Descriviu i esmenteu en un
esquema qualsevol tipus de contracte d’arrendament, conveni o llicència així com qualsevol altra responsabilitat legal com ara l’obligació de mantenir els límits.
2.2.2. Drets legals
Anoteu i feu un esquema de tots els dret legals de les altres parts. Per exemple, drets de pas, recollida de
marisc, extracció de turba, caça. Cal incloure extractes de totes les escriptures, així com identificar les diferents responsabilitats. Per exemple, es pot donar el cas que un propietari conservi el dret de pas. També
seria útil identificar tots els drets legals de les propietats adjacents que puguin afectar la gestió de l’espai.
2.2.3. Estatus de l’espai
Feu una llista de totes les designacions legals que afectin l’espai i adjunteu còpies de la legislació, legislació secundària, disposicions i normatives legals en un annex. S’ha de fer especial atenció a les referències a designacions internacionals o nacionals. Cal mencionar si un espai està dins d’una àrea amb
una designació més àmplia. Per exemple, es podria donar el cas d’una reserva natural dins d’un Parc
Nacional o Parc Natural.
2.2.4. Altres plans
Investigueu l’existència d’altres plans, que facin referència totalment o parcialment a l’espai natural
en qüestió. Determineu la relació entre l’espai i els altres plans existents, a fi de determinar com poden
influir aquests plans en les decisions de gestió. Per exemple, l’espai pot estar afectat per un pla comarcal
d’urbanització.
2.3. Infraestructura per a la gestió
2.3.1. Entitats
Prepareu un llista de totes les entitats o persones implicades en la gestió de l’espai. Decidiu qui serà
el responsable de redactar els diferents aspectes del pla. Descriviu com serà el procés d’aprovació del
pla. Assenyaleu qui serà la persona responsable dels aspectes administratius clau de l’espai.
2.3.2. Responsabilitats
Determineu les responsabilitats i compromisos de les persones relacionades amb els diversos aspectes de
la gestió de l’espai amb les dades de contacte. Caldrà revisar i actualitzar periòdicament aquesta informació.
2.3.3. Instal·lacions
Descriviu breument tots els edificis de l’espai, la seva finalitat i estructura. En aquells casos en què no
existeixen ni construccions ni personal, aleshores indiqueu com s’executarà el pla.
2.3.4. Serveis
Descriviu totes les vies de serveis que entren, travessen o passen just pel costat de l’espai. Es tracta
d’identificar els camins, conduccions d’aigua, de gas, torres i cables elèctrics, col·lectors i canals. Expliqueu quins són els acords de manteniment, els drets d’accés i la freqüència normal d’activitat.
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2.3.5. Seguretat i Higiene
Afegiu un apartat sobre temes de Seguretat i Higiene a l’espai, d’acord amb la legislació nacional. Recordeu d’incloure les obligacions legals laborals de l’entitat gestora.
Característiques físiques
2.4. Clima
2.4.1. Clima del país
Descripció de les condicions climàtiques del país, incloent-hi la mitjana i l’oscil·lació de precipitacions i temperatures. Per anar bé, aquesta informació hauria de ser la mateixa en tots els plans de gestió
de zones protegides d’un país.
2.4.2. Clima Comarcal
Identifiqueu i descriviu les variacions comarcals de l’espai en relació a les condicions climàtiques del país.
2.4.3. Clima de l’espai natural
Descriviu les característiques climàtiques de l’espai i expliqueu com influeixen les característiques de
l’espai (alçada, orientació, vegetació) el clima local i/o com el clima afecta l’espai.
La descripció del clima comarcal i de l’espai natural són especialment útils ja que el clima influeix de
manera decisiva en les característiques de l’espai, i per tant en la gestió de l’espai. Tingueu present que
només cal incloure la informació necessària, adjunteu tota la informació secundària en un annex.
2.5. Geologia i geomorfologia (característiques i processos)
2.5.1. Roca mare
Adjunteu un mapa o descriviu el tipus de roca mare de l’espai i el context comarcal on s’emmarca.
(material C o material “mare”). És suficient incloure les descripcions procedents d’estudis geològics ja
existents, sempre i quan la informació sigui clara i consisa i tingui relació amb la gestió de l’espai.
2.5.2. Materials dipositats
Adjunteu un mapa o descriviu el tipus de materials dipositats tant dins l’espai com a la comarca.
2.5.3. Erosió/deposició i altres processos
Anoteu, descriviu i feu un mapa de com aquests processos afecten l’espai.
2.5.4. Geomorfologia
Descriviu el trets més importants i destacats utilitzant la terminologia estàndard. Si hi adjunteu mapes
o fins i tot fotografies, pot ser molt útil per mostrar-ne la localització i el tipus de característiques importants de l’espai.
2.6. Sòls i substrats
2.6.1. Els principals tipus de sòls i substrats
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Feu-ne una llista, una descripció i un mapa. Anoteu l’estat dels nutrients de cada tipus de sòl i substrat, i també els nutrients més abundants, si s’escau.
2.7. Hidrologia
2.7.1. Aigües subterrànies
Descriviu l’estat i la dinàmica de les aigües subterrànies.
2.7.2. Influència d’aigües marines, salobres i dolces
Descriure tots els sistemes (mapa opcional).
2.7.3. Fluxos de drenatge
Anoteu, descriviu i assenyaleu en un mapa de l’espai natural, el flux d’evacuació de l’aigua dels sòls.
Característiques ecològiques i biològiques
2.8. Ecosistemes (hàbitats), vegetació i processos ecològics
Descriviu els hàbitats típics i atípics importants, els ecosistemes, biòtops o comunitats existents. És important emmarcar l’espai dins un context nacional o europeu més ampli, sobretot quan els biòtops o
espècies existents són característiques d’importància internacional.
Si és possible, descriviu la vegetació utilitzant la terminologia estàndard europea o internacional, igual
que es fa a la xarxa Natura 2000 de la Unió Europea (que es coneix per EUR15). En el capítol 8, s’exposa una breu introducció del Manual d’Interpretació de l’EUR15 i una llista de consulta dels tipus d’hàbitats prioritaris de Catalunya i de l’espai. Podeu obtenir aquestes llistes i el text complet del manual a la
pàgina web de la Direcció General XI de la CE: http://europa.eu.int/comm/dg11/nature/natura.htm.
La descripció de la vegetació constituirà el marc de treball fonamental per a la gestió de molts espais,
i és per això un apartat molt important. A més de la classificació general d’ecosistemes, cal descriure les
comunitats existents, la seva antiguitat i estructura, p.ex. l’estratificació del sotabosc i la seva distribució, l’estratificació arbòria, distribució i antiguitat, comunitats marines, litorals i prelitorals. Aquestes
descripcions potser han d’anar acompanyades de mapes, descripcions per transectes, fotografies i citacions d’altres estudis existents. La informació més detallada ha d’incloure’s en un annex.
A fi de situar l’espai en el seu context, descriviu breument les zones adjacents a l’espai, fent esment si
l’espai està ubicat dins una zona més extensa d’hàbitats naturals i seminaturals, o si està envoltat de zones agrícoles, àrees d’explotació forestal, zonex de creixement comercial o urbà.
2.9. Flora
Elaboreu una llista de les espècies típiques i atípiques presents, importants tant en l’àmbit nacional com
internacional. Feu referència al seu estatus i ecologia i, si és possible, detalleu els requisits específics de
gestió. Feu una llista i assenyaleu en un mapa les espècies locals o amb una presència destacada, i comenteu la seva distribució i estacionalitat.
2.9.1. Plantes inferiors (líquens, algues, briòfits, fongs i falgueres)
Les plantes inferiors sovint constitueixen els trets distintius més destacats d’un espai natural, p.ex. les
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torberes del nord d’Europa i les rouredes riques en líquens que es troben al llarg de la costa Atlàntica
d’Europa. Per tant, és important no passar-les per alt amb les presses de redactar el pla. Els estudis poden resultar cars i llargs de realitzar, però són útils per identificar les espècies clau. En aquest apartat,
cal destacar aquesta informació, i incloure les llistes més exhaustives en un annex o fer referències a les
fonts de consulta oportunes. Potser serà més operatiu si es fan llistes separades per grups taxonòmics.
Indiqueu la informació que encara us manca per recollir.
2.9.2. Plantes superiors (plantes amb flor, gramínies, càrex, juncàcies)
Adjunteu un annex amb les llistes corresponents o feu referència a les fonts de consulta de les llistes
d’espècies i altres dades biològiques. Pot ser útil fer llistes separades per grups. Igual que amb les plantes inferiors, indiqueu la informació que encara us manca per recollir.

2.10. Fauna
Recomanació general:
Elaboreu una llista de les espècies típiques o atípiques, importants tant en l’àmbit nacional com
internacional, feu referència al seu estatus i ecologia i exposeu, en cas que tingueu la informació,
els requeriments específics de gestió. Feu una llista i assenyaleu en un mapa les espècies locals o
amb una presència destacada, i comenteu la seva distribució i estacionalitat.
Feu una descripció de totes les comunitats i de les espècies característiques, atípiques o importants amb una estimació de la població existent, si convé, i el seu estatus internacional i nacional.
Utilitzeu i feu referència als hàbitats de mapes estandarditzats, sobretot en relació a àrees de reproducció d’espècies poc freqüents, i indiqueu-ne la importància en l’àmbit nacional, comarcal o local, alhora que feu referència a qualsevol pla d’acció per a la biodiversitat. Adjunteu un annex amb
les llistes d’espècies o feu referència a les fonts de consulta d’aquestes llistes.
Suggeriment:
En alguns casos, els experts locals o els naturalistes aficionats, us poden proporcionar informació
d’interès sobre les espècies més remarcables o microhàbitats importants per a espècies amb requeriments específics, com ara els invertebrats. Els museus locals poden suposar una font d’informació històrica molt útil, sobretot pel que fa als grups menys estudiats.
Cal parar especial atenció a les espècies considerades importants en l’àmbit europeu, en concret les
que consten a l’Annex II de la Directiva d’Hàbitats i Espècies de la UE, ja que existeixen obligacions
determinades per a la seva gestió i conservació. Si voleu més informació sobre la Directiva i la xarxa
Natura 2000, visiteu la pàgina web de la DGXI: http://europa.eu.int/comm/dg11/index.en.htm
Grups a tenir en compte:
2.10.1. Invertebrats
2.10.2. Peixos
2.10.3. Amfibis i rèptils
2.10.4. Aus
2.10.5. Mamífers
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Característiques socioeconòmiques
2.11. Usos humans dins l’espai natural
2.11.1. Conservació de la natura
Cal tenir en compte:

Comentaris:

Suggeriment:

Pràctiques de gestió que conservin o augmentin l’interès
de l’espai.
Incloure detalls sobre el potencial d’un creixement
sostenible i la producció d’ingressos/beneficis.
La conservació de la natura és la raó de ser de l’espai,
però això no vol dir que no es pugui fer més.

2.11.2. Agricultura i ramaderia
Cal tenir en compte:

Els usos agrícoles i ramaders de l’espai natural

Comentaris:

Feu una descripció de la importància de l’agricultura i la
ramaderia per a mantenir la qualitat de l’espai, i com afecta
els processos ecològics

Suggeriment:

Quina importància té l’agricultura per a la comunitat local?

2.11.3. Silvicultura
Cal tenir en compte:

Comentaris:

Qualsevol activitat d’aprofitament forestal, incloent-hi les
finalitats i els períodes d’activitat previstos.
Indiqueu les conseqüències conegudes sobre l’espai i les
característiques per les quals ha estat seleccionat.

Suggeriment:

Identifiqueu quines són les èpoques de l’any més delicades
en relació a les principals característiques de l’espai que
poden resultar malmeses a causa de les activitats forestals.

Cal tenir en compte:

Les actuals activitats recreatives que es desenvolupen en el
medi terrestre, aeri o aquàtic de l’espai.

Comentaris:

Feu una descripció de la freqüència de visites a zones
determinades, les variacions estacionals i feu una estimació
de l’impacte sobre les aspectes més importants de l’espai.

2.11.4. Ús recreatiu
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Suggeriment:

Feu un estudi sobre com la concessió de permisos pot
afectar la gestió de l’espai.

2.11.5. Caça i pesca
Cal tenir en compte:

Les activitats amb un impacte directe o indirecte sobre
l’espai.

Comentaris:

Feu una descripció o estimació del nombre d’animals que
s’eliminen, molèsties que impliquen, legislació i normatives
aplicables i la seva eficàcia real. Indiqueu l’estacionalitat
d’aquesta activitat i els indrets on es realitza.

Suggeriment:

Cal realitzar un procés de consultes amb els grups d’interès
de caça i pesca, durant les primeres fases del pla.

2.11.6. Extracció de materials
Cal tenir en compte:

Comentaris:

Suggeriment:

Totes les extraccions que tinguin un impacte en l’espai,
p.ex. extracció de sal, graves o minerals. Identifiqueu els
volums d’extracció, les variacions estacionals i, en conjunt,
els avantatges i inconvenients en relació a les
característiques naturals d’interès.
Les empreses d’extracció poden estar interessades a
potenciar noves àrees a canvi de conservar la natura a
zones ja explotades com ara les graveres.
Les mines i les pedreres també poden tenir característiques
naturals d’interès, com ara plantes xeròfiles, ocells i
ratpenats. No les rebutgeu com si fossin ermots.

2.11.7. Ús de l’aigua
Cal tenir en compte:

Els usos de l’aigua que constitueixen una característica de
l’espai o que li influeixen d’alguna manera (incloent-hi el
factors d’extracció, emmagatzematge, eutrofització i
contaminació).

Comentaris:

En quina mesura les característiques de l’espai depenen de
l’aigua per perviure?

Suggeriment:
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Cal investigar més a fons sobre les dinàmiques humana i
ecològica en l’ús de l’aigua dins l’espai?
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2.11.8. Educació, divulgació
i recerca
Cal tenir en compte:

Tots els usos educatius de l’espai, com ara escoles, instituts,
universitats i/o grups d’educació d’adults. Feu una llista o feu
referència als estudis i informes d’història natural realitzats
per aficionats i indiqueu a quina època de l’any es realitzen
visites educatives, xifres previstes, èpoques de més afluència de
visitants, etc.

Comentaris:

Si es fa divulgació de la gestió de l’espai a altres grups,
gestors o estudiants, indiqueu els objectius i avantatges que
això aporta. Feu una descripció dels usos actuals i
identifiqueu les àrees on la recerca és necessària, a fi de
potenciar-la de manera adequada.

Suggeriment:

No menystingueu la vàlua dels aficionats i els seus
informes per entendre millor l’espai i la seva gestió.

2.11.9. Altres usos
Cal tenir en compte:

Comentaris:

Suggeriment:

Es pot donar el cas que l’espai tingui altres usos molt
importants o que pugui tenir-los, com ara el turisme,
l’ecoturisme, abocador de deixalles, contaminació, zona
d’instrucció militar o caça furtiva.
Identifiqueu i feu una descripció dels impactes negatius i
positius sobre l’espai.
Existeix una associació o col·lectiu d’usuaris de l’espai? Si
no existeix, seria convenient que l’entitat en promogués un.
Els usuaris seran un puntal important en la gestió de l’espai.
En alguns casos, una associació pot suposar un fòrum molt
útil per proposar idees i resoldre problemes.
Vegeu l’apartat 2.5, Consultes i participació pública.

2.12. Usos humans que afecten l’espai des de l’exterior
2.12.1. Conservació de la natura
Cal tenir en compte:

Comentaris:

Feu una descripció dels hàbits de gestió que mantenen o
augmenten l’interès de l’espai, però que es duen a terme
des de fora de l’espai.
Estudieu en quina mesura els plans d’altres entitats de
conservació de la natura, dins l’àmbit local i comarcal,
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s’ajusten als plans de la vostra entitat.
Suggeriment:

La Natura no respecta les fronteres que dibuixa l’home.
Quina importància té el vostre espai dins el context local i
comarcal, sobretot quant a espècies migratòries?

2.12.2. Agricultura i ramaderia
Cal tenir en compte:

Comentaris:

Suggeriment:

Feu una descripció dels usos agrícoles i ramaders de les
zones adjacents a l’espai, sobretot si són importants per
conservar-ne les característiques o si afecten la qualitat de
l’espai.
Feu una descripció de l’ús estacional de l’espai i de
l’impacte sobre espècies especialment delicades, p.ex.
producció de farratges, o l’ús de l’espai per guardar bestiar.
Parleu amb els pagesos de la zona. Mireu de saber com
s’adapta l’espai natural amb les activitats agrícoles de les
zones adjacents. De quina manera poden els pagesos
ajudar-vos en la gestió de l’espai?

2.12.3. Silvicultura
Cal tenir en compte:

Comentaris:

Suggeriment:

Feu una descripció de totes les activitats d’aprofitament
forestal que afecten l’espai, detallant-ne les finalitats, els
períodes i un comentari sobre les conseqüències que tenen
per l’espai.
Si l’espai forma part d’una massa forestal més extensa,
poseu-vos en contacte amb les entitats forestals locals.
Mireu de saber com pot adaptar-se l’espai natural a les
seves activitats.
¿Existeix la possibilitat d’influir en la seva gestió perquè
beneficiï la conservació de la natura, si se’ls fa conèixer la
bona gestió de l’espai i sense comprometre els seus
objectius?

2.12.4. Ús recreatiu
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Cal tenir en compte:

Feu una descripció de totes les activitats que afecten l’espai.

Comentaris:

Fins a quin punt teniu control sobre les activitats
recreatives? L’espai és normalment utilitzat per visitants de
fora de la comarca?
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Suggeriment:

A través de grups, associacions o empreses d’activitats
recreatives, busqueu oportunitats per promoure un ús
responsable de l’espai en les activitats de lleure.

2.12.5. Caça i pesca
Cal tenir en compte:

Feu una descripció de totes les activitats externes a l’espai,
indicant-ne els efectes directes i indirectes sobre l’espai.

Comentaris:

Faciliteu una estimació, o les xifres actuals, sobre les
molèsties que suposen, legislació i normatives aplicables i
la seva eficàcia real. Indiqueu l’estacionalitat d’aquesta
activitat i els indrets on es realitza.

Suggeriment:

Existeix una institució que coordini el tema en l’àmbit
nacional amb una política transparent i eficaç per a la
conservació de la natura que pugui actuar d’intermediària a
les reunions?

2.12.6. Extracció de materials
Cal tenir en compte:

Comentaris:

Suggeriment:

Feu una descripció de totes les extraccions que es realitzen
fora de l’espai que tinguin un impacte en l’espai, p.ex.
extracció de sal, graves o minerals. Identifiqueu els volums
d’extracció, les variacions estacionals i, en conjunt, els
avantatges i inconvenients que comporten.
Pot ser que s’extreguin materials a una distància
considerable de l’espai, però que aquestes extraccions
afectin els valors de l’espai, a través de la
contaminació de l’aire o de l’aigua.
Existeixen projectes per obrir nous punts d’extracció de
materials a les zones adjacents, que puguin afectar l’espai, i
que vosaltres hauríeu de conèixer?

2.12.7. Ús de l’aigua
Cal tenir en compte:

Feu una descripció dels usos de l’aigua que afecten l’espai,
incloent-hi els factors d’extracció, eutrofització i
contaminació.

Comentaris:

Tingueu en compte els futurs canvis, probables o reals, en
l’extracció d’aigua de fonts ubicades a certa distància de
l’espai, per exemple si està previst un creixement industrial
o urbanístic a les zones més immediates a l’espai.

Eurosite Manual de Plans de Gestió 1999 - Format Eurosite de plans de gestió d’espais naturals i seminaturals

3/67

Suggeriment:

Tingueu en compte les possibilitats d’alterar els efectes
negatius sobr l’espai causats per la contaminació o
extracció de l’aigua, p.ex. instal·lant comportes, bombes
d’aigua o fent un tractament de les aigües.

2.12.8. Educació, divulgació
i recerca
Cal tenir en compte:

Identifiqueu les visites d’escoles, instituts, universitats i/o
grups d’educació d’adults de fora de l’espai, i la incidència
que tenen sobre l’espai.

Comentaris:

Feu una llista dels estudis i informes d’història natural
realitzats per aficionats i indiqueu en quina època de l’any
es realitzen les visites, afluència prevista de visitants, etc.
També cal esmentar els estudis relacionats amb l’espai que
s’estiguin duent a terme actualment.

Suggeriment:

Aprofiteu les oportunitats per ampliar els vostres
coneixements sobre l’espai, posant-vos en contacte amb
altres espais semblants tant en l’àmbit nacional com
internacional, per exemple, a través del programa Eurosite
d’intercanvis bilaterals.

2.12.9. Altres usos
Cal tenir en compte:

Identifiqueu altres usos com ara abocadors de residus
o entrenament militars, fora dels límits de l’espai, i
descriviu com afecten als interessos de l’espai.

Comentaris:

Identifiqueu i feu una descripció dels impactes positius i
negatius sobre l’espai.

Suggeriment:

Heu detectat “nous” usos o tendències en les zones
adjacents, que amb el temps puguin estendre’s pel vostre
espai, p.ex. esquí amb planxes de neu, concerts
multitudinaris o conducció de vehicles forapista?

2.13. Aspectes econòmics i població
Ubiqueu l’espai dins el seu context econòmic local, sobretot el nombre de treballadors directes i indirectes, i els recursos i producció de l’economia local. Feu una descripció de tots els nuclis poblacionals
propers a l’espai i l’ús que aquesta gent fa de l’espai i el territori adjacent.
Feu una descripció de les polítiques d’urbanisme que siguin importants, tant per la protecció addicional que aporten com per la pressió externa que exerceixen sobre l’espai. Indiqueu quines són les tendències quant a política, accions socials, economia o urbanisme.
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2.14. Usos humans anteriors en l’espai natural
Indiqueu quin ús es va fer de la terra en èpoques passades, sobretot feu esment de les activitats tradicionals (anteriors al 1950) que han beneficiat i continuen beneficiant la conservació de la natura. Feu referència a mapes històrics.
2.15. Patrimoni cultural
2.15.1. Objectes arqueològics
Elaboreu una llista dels objectes arqueològics i de qualsevol indici d’activitats al llarg de la història o
la prehistòria. Indiqueu la importància d’aquests indicis d’activitats en l’espai. Feu també una llista, a
partir de documents i altres fonts, de totes les activitats que es coneix que s’hi han realitzat al llarg de la
història i fins a l’època industrial.
2.15.2. Monuments històrics d’interès nacional
Feu una llista dels monuments històrics declarats d’interès nacional, indicant-ne l’estat de conservació, els controls de gestió i millora, usos permesos, i activitats que cal evitar.
2.16. Paisatge i qualitats estètiques
Feu una descripció dels paisatges culturals i altres trets d’interès nacional, detallant-ne l’estat de conservació, els controls actuals de gestió i millora i quines activitats hi estan permeses i quines cal evitar.
2.17. Material descriptiu addicional
Feu una relació de tot el material descriptiu d’importància que no s’hagi inclòs en els apartats anteriors,
i adjunteu-lo al pla de gestió en un annex, diferenciant els següents apartats:
2.17.1. Bibliografia
Feu una llista de totes les referències utilitzades en la preparació del pla, indicant les que han estat més
útils per aconseguir antecedents de l’espai, i la referència de consulta.
2.17.2. Bases de dades
Feu una llista de totes les bases de dades locals, comarcals, nacionals o internacionals.
2.17.3. Cobertura cartogràfica
Feu una llista de tots els mapes importants, com ara mapes d’usos agrícoles, mapes de carreteres, mapes geològics i de sòls i mapes històrics, indicant-ne les referències i les escales utilitzades.
2.17.3. Cobertura fotogràfica terrestre
Esmenteu els principals arxius de material fotogràfic i la seva localització: dates, escala, color, etc.
2.17.5. Cobertura fotogràfica aèria i per satèl·lit
Indiqueu el tipus de fotografia de què es tracta (p.ex. aèria, vertical o obliqua, per satèl·lit), any, escala i localització.
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3. Avaluació i objectius
Introducció
Un cop descrit l’espai, cal avaluar tota la informació disponible per tal de determinar els objectius ideals
per a la gestió. Aquests ens portaran als objectius operacionals. El procés de condensar la descripció i la
política de l’entitat en forma de punts clau és el que anomenem “primera avaluació”. Es poden utilitzar
diferents mètodes, segons el criteri de cadascú; des d’elaborar una llista de temes clau fins a redactar un
informe complet.
3.1. Primera avaluació
Es poden utilitzar molts criteris a l’hora d’avaluar la importància de les característiques que defineixen
un espai. L’experiència a Europa ens diu que és més fàcil definir objectius per a cada espai mitjançant
la consideració sistemàtica dels criteris ecològics i socioeconòmics que s’exposen més avall. El fet de
presentar les descripcions per a cada criteri en forma de taula en facilita l’avaluació. En espais complexos o molt extensos, és possible que les taules d’avaluació s’hagin de compilar per a cada hàbitat o zona principal de l’espai. Només cal desenvolupar els punts aplicables a cada espai.
En el cas d’hàbitats i espècies d’espais inclosos en la xarxa Natura 2000, l’avaluació d’aquests aspectes de l’espai s’ha portat a terme en gran mesura, tant en l’àmbit europeu com nacional, mitjançant el
procés de selecció d’espais. Això us facilitarà el procés d’avaluació. Vegeu el capítol 8 per a tenir més
informació sobre la xarxa Natura 2000.
3.1.1. Criteris ecològics
Els criteris ecològics emprats aquí es basen en els criteris desenvolupats per Ratcliffe (1977) per a la
selecció d’espais.
a) Fragilitat: Fins a qin punt són sensibles i a què són sensibles, les diferents característiques que
conformen l’espai natural? Són fràgils o resistents? Generalment, com més fràgil és l’espai, més
gran és la necessitat de determinar els objectius adients i més gran la necessitat d’una gestió escrupolosa i precisa.
b) Raresa: La raresa de les espècies, hàbitats i mosaics d’hàbitats més importants s’ha d’avaluar segons
la seva importància en l’àmbit internacional, nacional, regional o local. Cal parar especial atenció als espais que alberguen espècies en perill d’extinció en l’àmbit nacional, europeu o mundial.
c) Naturalitat: Els ecosistemes, hàbitats o biòtops més naturals, és a dir, aquells menys alterats per l’home, normalment són els més valuosos en termes de conservació de la natura. Cal avaluar fins a quin punt
aquests ecosistemes han estat alterats per l’home. Vegeu també l’apartat “tipicitat”.
d) Tipicitat: Els bons exemples d’hàbitats o biòtops “típics” són valuosos per diferents motius. Alguns
espais mostren una resposta típica de les comunitats de plantes i animals a una determinada pràctica de
l’ús del sòl durant un llarg període de temps (per exemple, espècies típiques de pastures o prats de dall).
Altres espais contenen comunitats típiques que responen a una geologia, sòl, clima i règim hídric locals.
e) Interès especial: Cal tenir en compte l’interès especial que l’home té per algunes espècies o hàbitats.
L’atractiu intrínsec d’algunes espècies és major que el d’altres. D’aquesta manera, en l’avaluació de
l’espai sovint es dóna més importància a aus o papallones que no pas a planàries o coleòpters, tot i que
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aquests darrers puguin ser més escassos! Les qualitats estètiques d’un espai poden també augmentar o
reduir el seu “valor” per a la humanitat.
f) Extensió: Els espais naturals de grans dimensions són potencialment més valuosos per a la conservació. De tota manera, es pot donar el cas que un espai petit contingui el darrer exemplar d’una determinada espècie, hàbitat o barreja d’hàbitats i, per tant, tingui una gran importància. Una qüestió clau és
si l’espai natural és prou extens per a conservar poblacions viables dels seus principals integrants.
g) Diversitat: La diversitat d’un espai natural s’ha de considerar dins l’àmbit regional o nacional en
termes de:
• Hàbitats i estructura d’hàbitat
• Grups biològics
• Espècies
• En quina mesura s’han omplert els nínxols ecològics. Aquest és el concepte de compleció.
h) Estabilitat i inestabilitat: Existeixen una sèrie de qüestions clau que determinen la manera de descriure el concepte d’estabilitat:
• Són estables els hàbitats existents o tot l’espai està en transició?
• Com respon l’espai als canvis naturals o provocats per l’home?
• Quina importància tenen aquestes tendències?
• És viable l’espai? I les seves espècies i comunitats?
• Quines són les possibilitats de mantenir l’interès actual de l’espai?
• Des del punt de vista de conservació, és important mantenir els hàbitats o interfases existents
(per exemple, aturant el canvi ecològic) o pel contrari, haurien els gestors de permetre els canvis
ecològics sense cap mena d’interferència?
• Cal invertir els canvis ecològics de certes parts de l’espai natural?
i) Lloc que ocupa l’espai en l’estructura ecològica de la regió: La ubicació de l’espai dins l’estructura ecològica de la regió o país és un factor extremadament important a tenir en compte per a la primera avaluació. Per exemple, es pot donar el cas que l’espai sigui un bon lloc de repòs per a les aus migratòries, un punt d’aturada estratègic o un corredor ecològic per a espècies valuoses. L’espai també pot
ser considerat un element típic o característic dins la gamma de variació geogràfica. A més, s’hauria de
fer menció de l’estatus de l’àrea o espai dins la xarxa europea. Serien bons exemples tant la xarxa Natura 2000 de la UE com la xarxa Ecològica Pan-Europea.
j) Reemplaçabilitat: Es defineix com l’esforç (en temps i recursos) que es requereix per tal de restablir
una espècie o un hàbitat en un espai. Aquesta valoració reflecteix el valor que un hàbitat o comunitat natural o seminatural té per a la conservació de la natura. Com més difícil és restablir una espècie o hàbitat, més protecció necessitarà. Es poden identificar tres categories:
• No reemplaçable. La reconstrucció de les condicions físiques apropiades trigarà més de 50
anys, i/o no es preveu que tingui èxit i/o és només possible a un cost molt elevat o amb danys
substancials a altres comunitats o aspectes naturals.
• Difícil de reemplaçar. La reconstrucció és possible, però l’espai exigirà una gestió acurada i
intensiva durant, com a mínim, 10 o 15 anys.
• Fàcil de reemplaçar. L’estructura que forma l’hàbitat o l’indicador d’espècies es pot refer sense un esforç significatiu.
Cal emfatitzar que hi ha poc consens entre els conservacionistes en relació al grau de reconstrucció
dels ecosistemes. Algunes institucions mantenen que la reconstrucció ecològica total no és possible. Per

Eurosite Manual de Plans de Gestió 1999 - Format Eurosite de plans de gestió d’espais naturals i seminaturals

3/71

tant, cal que els gestors siguin prudents a l’hora de valorar aquest criteri; que no el valorin de forma aillada, sinó amb relació a la resta de criteris.
3.1.2. Criteris socioeconòmics
Cal descriure el vessant econòmic dels aspectes socials, agrícoles, forestals i cinegètics, així com els
aspectes turístics de l’ús del territori que puguin entrar en conflicte amb els objectius teòrics o pràctics
de conservació de la natura. Cal identificar totes les activitats significatives, els seus avantatges i inconvenients.
3.1.3. Valor potencial
Cal estudiar si l’espai es pot beneficiar de les activitats ecològiques i socioeconòmiques. Identifiqueu
els conflictes o oportunitats i penseu en vies de millora. Feu un estudi del potencial de l’espai en relació
als següents aspectes:
• millora ecològica
• millora visual i del paisatge
• oportunitats per a l’educació i recerca
• generació de recursos tant per al propietari de l’espai com per a les comunitats locals
• possibilitats de divulgació a gestors d’altres territoris
• més alt grau de protecció a través de la legislació o designacions
• satisfacció del visitant i del públic en general
• manteniment de les formes de vida o del patrimoni (cultural, social, històric o tradicional).
3.2. Objectius ideals per a l’espai
Arribats a aquest punt, la qualitat i extensió dels trets distintius i el potencial de l’espai s’utilitzen per a
preparar una llista d’objectius ideals. Els objectius ideals són aquells pels quals el gestor lluitaria si tingués un control total sobre les activitats i els usos de l’espai i de les zones adjacents. Qualsevol factor
que pugui distorsionar els ideals del gestor és ignorat. Així, els objectius ideals no tenen perquè ser executables en la pràctica ni econòmicament viables. Són una indicació del potencial de l’espai al qual el
gestor aspira. De tota manera, en alguns casos es pot donar que l’objectiu ideal sigui assolible, però en
un període superior a la durada del pla; se sol anomenar “objectiu a llarg termini”. Per a futures referències, pot ser útil anotar quines derivacions van tenir els objectius ideals.
Un objectiu és una declaració de fins. S’ha d’expressar amb una frase concisa que comenci amb un infinitiu (vegeu exemples).
Els objectius ideals han de tenir en compte tots els aspectes rellevants de la gestió de l’espai, i les polítiques de gestió de les seves característiques ecològiques. No s’han d’oblidar doncs, els aspectes històrics, culturals i socials de l’espai, a més de la recerca, educació i ús públic.
Alguns objectius seran més importants que altres i pot ser útil llistar-los per ordre de prioritat. Si
aquest fos el cas, cal afegir-hi una nota explicant-ho. Un altre plantejament seria separar els objectius en
principals i secundaris, segons la importància, de forma que les prioritats es puguin observar a primera
vista.
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Memòria-referència per a la derivació d’objectius ideals típics
Espècies
importants

En el cas que hàbitats o espècies importants estiguin amenaçats, o disminueixi la seva extensió, qualitat o nombre, llavors conservar l’hàbitat o la població de les espècies esdevindrien objectius prioritaris. En aquesta fase del pla, els objectius ideals poden ser exposats
més extensament.
Exemple: “Conservar l’extensió i l’estat de la roureda de l’espai”

Espècies
agressives
o dominants

Aquestes sovint no són autòctones, sinó exòtiques o introduïdes i poden ésser la causa de
la pèrdua d’hàbitats fràgils o de la reducció en el nombre d’espècies valuoses. Potser és necessari controlar o eliminar aquest tipus d’espècies agressives de l’espai.
Exemple: “Garantir que el valor de zones de prats sorrencs i alcalins, rics en espècies,
no es vegi amenaçat per plantes invasores com ara l’Asclepias syrica i la Robinia
pseudacacia”

Tradicions

Allà on hi ha hagut una llarga història d’ús tradicional del territori –com ara la pastura extensiva amb vaques o xais– que ha exercit una forta influència en el desenvolupament o supervivència d’un hàbitat o espècie, mantenir les pràctiques tradicionals pot acabar essent
l’objectiu ideal. De tota manera, conservar o recuperar una pràctica de l’ús del territori serà
normalment una manera d’aconseguir un objectiu i no pas un objectiu en sí mateix (vegeu
l’apartat 4.1 sobre estratègies de gestió)
Si els usos tradicionals del territori han donat pas a tècniques agrícoles o forestals modernes, aleshores l’objectiu podria ésser reduir o eliminar els efectes d’aquest tipus d’activitats.
Exemple: “Recuperar el règim tradicional de dall en els prats”

Fragilitat

Cal estudiar si conservar hàbitats fràgils, protegir espècies rares o amenaçades, conservar
els atributs típics de l’espai o la diversitat d’hàbitats i espècies, són objectius importants.

Equilibri

Sempre resulta difícil decidir quan cal emprendre accions de gestió o quan és recomanable
permetre el desenvolupament natural dels hàbitats. Atès que molts dels espais naturals europeus són illes en un “mar” d’agricultura intensiva o d’hàbitats seriosament modificats,
pot ser important aturar la cadena ecològica, per tal de conservar la distribució d’espècies
rares i d’hàbitats en perill de desaparició. És important no oblidar que un objectiu ideal ha
de ser visionari i pot mirar més enllà dels límits de l’espai. Això es pot posar en pràctica,
oferint assessorament als gestors dels espais més propers, o aconseguint la gestió d’aquestes zones en el futur. Per exemple, per tal de garantir la pervivència a llarg termini dels trets
distintius d’un espai, és possible que l’objectiu ideal sigui avançar cap a la creació d’hàbitats fora de l’espai, o entre aquest i altres àrees importants protegides.

Recerca
i educació

Potenciar o controlar la recerca, educació, ecoturisme, esbarjo o qualsevol altre ús públic
pot ésser considerat com un objectiu.

Economia local

Cal estudiar amb detall quina és la situació socioeconòmica local. Donar suport a les activitats econòmiques locals pot ésser un objectiu, sobretot si aquestes depenen de l’espai (cas de
l’agricultura o pesca). Pel contrari, també pot ser imprescindible modificar o suprimir activitats econòmiques que afectin de manera desfavorable els interessos de l’espai.

Paisatges

Protegir paisatges remarcables que suposen un valor natural afegit a l’espai també pot ser
un objectiu ideal.
Caldria tenir molt en compte els paisatges que són un valor afegit per l’espai.
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3.3. Factors limitants o modificadors
En realitat, el gestor no podrà assolir tots els objectius ideals, a causa d’un cert nombre de factors influents, anomenats factors limitants o modificadors. El terme “limitant” s’hauria d’emprar només per
descriure una influència negativa. Un “modificador” pot ser neutre, positiu, o d’impacte desconegut. En
la pràctica, els dos termes s’usen indistintament.
Per sistema, cal elaborar una llista dels factors limitants i dels modificadors, i fer-ne una breu descripció. Sol ser més útil fer dues llistes separades, corresponents a “Dins” o “Fora” de l’espai. Els següents
apartats us poden servir de guia:
3.3.1. Factors limitants o modificadors que poden ocórrer “dins de l’espai”
• Canvi ecològic. Per exemple: canvi de successió; expansió d’espècies al·lòctones o invasores.
• Clima
• Geomorfologia
• Factors físics que afecten l’espai. Per exemple: nivells d’aigua, conca de drenatge o contaminació.
• Tendències econòmiques i de l’ús del sòl: són els usos de l’espai compatibles amb l’assoliment dels objectius ideals?
• Recursos i personal: hi ha suficient personal per a gestionar l’espai de forma efectiva? Són suficients els recursos econòmics a curt termini? S’han fet prou provisions econòmiques per a la
gestió de l’espai a llarg termini ?
• Experiència. Es dóna una manca de coneixement o experiència en l’entitat gestora?
• Tecnologia. Està tenint la tecnologia emprada en l’espai efectes adversos en els hàbitats, flora
o fauna? Per exemple, està reduint el nombre d’exemplars d’alguna espècie el canvi de tecnologia
d’ensitjament o de sega de l’herba?
• Programes. Algun dels programes de l’entitat gestora té efectes adversos en la qualitat estètica, espècies o hàbitats de l’espai?
• Legislació. Alguna de les designacions o altres aspectes de la legislació condicionen els objectius de manera que les possibilitats de millora dels hàbitats es veuen reduïdes o incrementades?
3.3.2. Factors limitants o modificadors que poden ocórrer “fora de l’espai”
• Ús del sòl. De quina manera els usos del sòl de les zones adjacents afecten espècies o hàbitats?
• Tendències econòmiques. Si es produeixen canvis en les fonts de riquesa econòmica de la comunitat, tant en l’àmbit regional com nacional, quines conseqüències pot tenir sobre l’espai?
• Canvis tecnològics. Existeix alguna nova tecnologia, particularment en el camp de l’agricultura, activitats forestals, tractament d’aigües o indústria, que afecti l’espai?
• Experiència o coneixement. S’ha produït algun canvi en l’origen de l’experiència, habilitats o
coneixements dels habitants de la zona, potser a causa de la despoblació o a un flux de gent nova, que tingui com a resultat algun efecte sobre l’espai?
• Canvis socials o culturals. En algunes circumstàncies, els canvis en les pràctiques tradicionals
poden ocasionar impactes considerables en l’espai.
• Aspectes legals. Els canvis jurídics o legislatius en l’àmbit local, nacional o internacional, poden repercutir de manera important sobre l’espai. Existeix alguna Directiva o Convenció internacional rellevant que afecti l’espai? Existeixen acords o la població local té drets que puguin afectar l’espai?
• Aspectes polítics. S’està donant cap canvi polític en l’àmbit local, nacional o internacional que
pugui suposar un perill per a l’espai?
• Aspectes urbanístics limitants. Les decisions d’urbanisme local afecten l’ecologia de l’espai?
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3.4. Segona avaluació
El propòsit de la segona avaluació és mesurar els efectes dels factors limitants o modificadors identificats en els objectius ideals, per tal d’arribar a una sèrie d’objectius aplicables en la pràctica.
Aquests objectius s’hauran d’ajustar als recursos existents o probables, experts i tecnologia disponibles, i caldrà emmarcar-los en la situació social, econòmica i política. Són els anomenats objectius operacionals (vegeu l’apartat 3.5, més avall).
Per a fer la segona avaluació, caldrà aplicar les següents preguntes:
• Quins efectes tenen els factors limitants i modificadors sobre els objectius ideals?
• Quan triguen a aparèixer els efectes dels factors limitants i modificadors?
• En quina mesura tenen lloc els efectes dels factors limitants i modificadors?
• Es poden canviar els factors limitants i, si és així, quines accions calen per aconseguir-ho?
Alguns factors, com la legislació local, nacional i internacional poden estar més enllà de les possibilitats de modificació dels gestors.
Una manera d’enfocar la segona avaluació és valorar l’efecte de cada factor limitant, a mesura que
s’avança en la llista elaborada. Una altra manera d’enfocar-ho seria fer aquesta valoració en un apartat
diferent. Establir un sistema de puntuació pot garantir-ne l’objectivitat.
Un exemple de part d’una segona avaluació usant el mètode de tabulació i puntuació.
Objectiu ideal 3.3.1
Conservar les pastures tradicionals

Factor limitant 4.1.1
Disminueix la viabilitat
econòmica dels sistemes
agrícoles i ramaders
tradicionals

Factor limitant 4.1.2
S’intensifiquen les pràctiques
agrícoles

Factor limitant 4.2
Ús temporal de l’espai per
campistes i ornitòlegs

-3
Comentaris:
L’abandó de l’activitat és un
problema

Objectiu ideal 3.3.2
Conservar la població d’aus
nidificants

+1
Comentaris:
Proporciona oportunitats de
curta durada per a ocells
d’herba alta i matoll

-3

+1

Comentaris:
Pèrdua de pastures a través de la
recuperació de terres al voltant de
l’espai

Comentaris:
Podria afavorir limícoles
nidificants de pastura intensiva

0

-2

Comentaris:
No es preveuen efectes als nivells
actuals

Comentaris:
Al mes de maig aquestes
interferències suposen un
problema

+3 és l’impacte més positiu en l’objectiu ideal, 0 significa que no hi ha impacte i –3 és el més negatiu.
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L’avaluació es pot presentar en forma d’informe escrit. Tanmateix, la forma tabular de presentació és
més clara (veure la taula d’exemple), i pot anar acompanyada d’una explicació escrita.
L’avaluació ha de ser verificada sistemàticament per tal de garantir que cada objectiu ideal s’ha confrontat amb tots els factors limitants rellevants i que s’ha generat un objectiu operacional. En els casos
on no hi ha factors limitants que afectin l’objectiu ideal, llavors l’objectiu operacional és idèntic a l’objectiu ideal.
3.5. Objectius operacionals
Els objectius operacionals deriven dels objectius ideals com una declaració de fins i cal expressar-los en
una frase concisa que comenci amb un verb en infinitiu.
Els objectius operacionals han de ser assolibles a la pràctica i “SMART” (vegeu el quadre de més
avall). Els objectius operacionals haurien de cobrir tots els aspectes rellevants pel que fa a la política de
gestió.

Compleixen els vostres objectius el test SMART?
eSpecífic
El més concís i precís possible
Mesurable
Identifiqueu quins seran els resultats
Assolible
No estireu més el braç que la màniga
Realista
No intenteu salvar el món! Penseu en termes d’àmbit local
Temporal
Indiqueu quan es podrà assolir els objectius

Igual que amb els objectius ideals, podeu elaborar una llista dels objectius operacionals per ordre d’importància o separar-los en objectius principals i secundaris. També cal deixar constància en el pla quin
ordre d’importància o prioritat heu utilitzat, si es dóna el cas.
Com que el fet d’assolir els objectius operacionals és un dels criteris d’èxit o fracàs de la gestió, els
objectius operacionals són també objectius de gestió. Per això, sempre que sigui possible aquests objectius han de ser quantificables o s’han de referir a un resultat que sigui mesurable d’alguna forma. Per
tant, aquest exemple:
“Mantenir la població de l’espècie X entre un límit superior a 500 individus i un límit inferior a
400” és un objectiu operacional més clar que “Mantenir un nivell de població elevat de l’espècie X”.
D’altra banda, si no es té prou informació sobre els nivells de variació d’una població, o existeixen
moltes altres variables fora del control del gestor que poden afectar els nivells de la població, seria millor redactar un objectiu que especifiqui les condicions que seran creades per la gestió, les quals es creu
(amb la informació disponible) que tenen possibilitats d’afavorir l’espècie.
“Mantenir el prat a una alçada de 5 a 10 cm en aproximadament un 60% de la seva àrea, per
tal d’afavorir l’èxit reproductor de la terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla)”.
Establir objectius que quantifiquin els resultats de la gestió de l’espai en termes d’espècies indicadores
o paràmetres (com el nivell del mantell freàtic), pot proporcionar una mesura útil de la salut global dels
ecosistemes que s’estan gestionant.
A l’hora de seleccionar els objectius operacionals, els gestors potser també volen tenir en compte de
quina manera es farà el seguiment de l’espai, i potser decideixen relacionar els objectius amb els paràmetres que seran emprats en aquest programa de seguiment.
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4. Execució
4.1. Estratègies de gestió
Un cop determinats els objectius operacionals i definit què i on es farà, el proper pas és decidir com es
porten a terme els objectius. S’ha de seleccionar i descriure un o diversos mètodes per cadascun dels objectius operacionals, juntament amb una o diverses opcions alternatives per tal de permetre una certa
flexibilitat. S’hauria d’establir el període de temps en què s’hauria de poder assolir l’objectiu, així com
identificar els criteris d’èxit o fracàs. També caldria indicar els recursos necessaris i les prioritats.
Aquests punts estan inclosos en una sèrie d’estratègies de gestió que s’hauran de definir tant per a la
protecció de l’espai com per al seu ús. Abans de planificar els projectes de gestió, que és la darrera fase
del pla (vegeu apartat 4.3), s’ha de elaborar una llista de les estratègies de gestió. Una estratègia pot intervenir en més d’un objectiu operacional.
4.1.1. Àrees d’activitat habitualment cobertes per les estratègies de gestió
S’hauria de determinar una estratègia de gestió per cadascuna de les següents àrees d’activitat:
• Conservar o augmentar els hàbitats, estructura d’hàbitats i diversitat d’hàbitats i espècies.
Pel que fa a d’estratègies de gestió d’hàbitats i espècies, les possibilitats existents es presenten en la
taula que es mostra a continuació. Quant als hàbitats, les possibilitats van des de la “no-intervenció” a
la gestió activa.
Totes les possibilitats que es presenten en la següent taula per a la gestió d’espècies impliquen, en més
o menys grau, alguna forma d’intervenció, ja sigui conservant o augmentant les poblacions. La darrera
opció és possible que també sigui útil a l’hora d’idear una estratègia per a la gestió d’espècies que suposen una plaga.
Estratègies de Gestió
Hàbitats
Espècies
no intervenció
conservar
intervenció limitada
millorar o augmentar
intervenció activa
reintroduir
controlar o reduir
• Ús públic, esbarjo, serveis per al visitant, educació i estudi o recerca.
Les estratègies de gestió quant a l’accés del públic i l’ús recreatiu de l’espai natural podrien variar des de:
a) Estar totalment tancat al públic
b) Accés restringit
c) Parcialment obert o accés zonal
d) Lliure accés a tota l’àrea
Un cop determinada l’estratègia sobre el tipus i nivell d’ús, llavors s’han de formular projectes de gestió per a proveir els serveis necessaris. Aquests poden incloure la construcció d’aguaits, plafons d’informació, carreteres, camins, recorreguts, senyals informatius, mesures de seguretat per al públic i fulletons informatius. Si l’espai ha d’oferir serveis educatius, d’interpretació o divulgació, s’haurà d’incloure
una estratègia de gestió publicitària. El ventall d’opcions podria ésser:
a) Publicitat mínima
b) Publicitat reduïda
c) Publicitat activa
d) Promocions especials
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Els gestors haurien d’estudiar una estratègia de gestió per tal de decidir quin serà el nivell d’admissió
de grups d’estudi i recerca. La provisió de serveis podria incloure:
a) Absència de serveis
b) Serveis especialitzats
c) Serveis controlats
d) Serveis lliures
Els gestors hauran de considerar si cobraran per a l’ús d’aquests serveis, com administraran els ingressos, així com l’àmbit del patrocini (p.ex. patrocinat per empreses locals).
• Gestió de la “propietat”. S’hauria de formular una estratègia per a la gestió dels assumptes relacionats amb la propietat. Aquesta hauria d’incloure edificis i carreteres (normalment aquelles que no són
d’ús públic), límits, tancats, plantacions ornamentals, llicències de caça i pesca, drets de pas, usos de
pastura, crema de vegetació o altres, ús de productes químics (fertilitzants/pesticides). Aquesta llista no
és completa.
• Diversos. Les estratègies de gestió s’han de formular de manera que observin l’aplicació de regulacions i aspectes legals, el contracte de personal i serveis, allotjament, equipament i seguretat del treballador. S’hauria d’elaborar un manual de seguretat i higiene, que inclogui les activitats de tots els visitants, treballadors i personal subcontractat. A més, ha d’incloure una valoració de riscos en tots els
aspectes laborals, i identificar totes les zones de risc per a la seguretat i higiene de les persones.
4.2. Zonificació i prescripcions - L’ús de zones com a eina de gestió
4.2.1. Unitats
Sovint és útil dividir els espais grans o complexos en unitats més petites i tractar-les separadament en
el pla. El terme “compartiment” sovint s’empra amb el mateix significat. Les unitats són normalment
subdivisions permanents d’un espai, basades en criteris diferents. Per exemple:
a) Unitats ecològiques. Un espai gran pot englobar una unitat intermareal, una unitat costera
amb dunes i salines, una unitat forestal i un riu juntament amb la seva vall. Cadascuna necessitarà
una gestió diferent.
b) Unitats “funcionals”. Les unitats són ideades d’acord amb la seva funció principal. Per exemple, l’ús recreatiu, cultural, cinegètic, arqueològic, històric, infraestructural, residencial i comercial: totes aquestes unitats serien vàlides.
Es podria elaborar un subpla a part per a cada unitat, subplans que anirien inclosos dins el pla global
de l’espai. En aquests subplans, es repetiria, parcialment o totalment, el format del pla de gestió.
4.2.2. Zones de gestió
El procés de crear unitats no s’hauria de confondre amb la partició d’un espai en “zones de gestió”,
que en la majoria dels casos és la divisió d’un espai en seccions provisionals per raons de gestió. El seu
ús és opcional.
La zonificació de gestió és la divisió d’un espai de conservació natural i les terres adjacents en una sèrie de sectors. Es determinaran les prescripcions adients per a cada zona de gestió. Les prescripcions són
breus descripcions de:
• L’emplaçament de la zona (o zones, si es dóna el cas d’existir més d’un sector que requereixi
una gestió semblant)
• La/es estratègia(es) rellevant(s)
• Factor temps per a l’aplicació de les prescripcions
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En cada zona, les prescripcions de gestió seran raonablement uniformes però seran diferents en tipus o
intensitat de la resta de zones del pla. Un cop executat un projecte de gestió, aleshores es poden combinar algunes zones amb altres. Un nou projecte pot requerir que s’estableixi una nova zonificació de l’espai.
Hi ha diversos sistemes de zonificació basats en criteris varis, per exemple la zonificació segons la intensitat de la gestió (per exemple, gestió de manteniment vs. gestió de restauració).
És important mantenir el sistema de zonificació tan simple com sigui possible. No totes les zones d’un
sistema de zonificació han d’ésser presents en tots els espais i alguns dels espais són tan homogenis que
no necessiten cap tipus de zonificació.
Els gestors només haurien de zonificar els espais on considerin que aquest fet redueix la complexitat
de la gestió i, a més, facilita la tasca. Un sistema de zonificació també es pot fer servir per tal d’informar sobre els objectius de gestió a totes les parts implicades.
4.2.3. Zones tampó
Sovint es planteja la necessitat de protegir l’espai de factors destructors originats fora de l’espai, la
qual cosa porta a l’establiment de zones tampó als voltants de l’espai o de les zones més vulnerables
d’aquest.
En les zones tampó, el control d’activitats normalment es fa d’una manera indirecta, a través de convenis de gestió o lleis d’urbanisme. Si no és possible establir una zona tampó als voltants d’un espai,
una part del mateix espai pot fer de tampó per a les parts més fràgils de l’espai. Vegeu el següent exemple.
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Exemple de sistema de zonificació
Zona A: Zona natural
Àrees de gran valor natural que requereixen poca o cap intervenció. Algunes activitats, com ara la recerca, es
poden portar a terme mentre no interfereixin en els objectius principals.
Normalment, és en aquestes àrees on es concentra el major interès de conservació i és possible que aquestes
necessitin una assignació especial de recursos (p.ex. compra de terreny, prescripcions que no permetin excepcions ni compensacions). El seguiment de la zona és essencial per tal de poder detectar, tan aviat com sigui possible, qualsevol canvi o factor negatiu.
Es poden distingir dos casos:
1. Àrees de no-intervenció (1A): aquestes poden ser àrees verges que no han estat alterades per la intervenció humana, o hàbitats (secundaris) on l’objectiu és permetre canvis per successió.
2. Àrees d’intervenció qualificada (limitada) (2A): aquests són hàbitats seminaturals on les pràctiques
tradicionals de gestió, que van permetre aquests hàbitats creixessin, encara es practiquen o s’han tornat a
establir. Aquestes activitats mantenen els valors naturals de la zona.

Zona B: Zona de gestió activa
Àrees de gran valor natural, on es necessita una gestió intensiva per tal de rehabilitar, restaurar o crear zones valuoses. Quan una àrea s’ha de restaurar, sovint cal invertir molts esforços. Aquest tipus d’intervencions requereixen molt de temps i recursos. Normalment, després de la recuperació, aquest tipus d’àrea només necessita una
gestió de manteniment (i, a més, pot ser zonificada altre cop com a àrea d’intervenció limitada). Una gestió satisfactòria de zones B, sovint les converteix en zones A.
Els subtipus poden incloure:
1. Àrees de manipulació d’hàbitats: Aquí l’objectiu és restaurar, rehabilitar o crear hàbitats valuosos mitjançant la intervenció activa. S’identifiquen àrees degradades o malmeses per a restaurar-les. L’objectiu
a llarg termini és millorar el valor natural d’aquests espais.
2. Àrees de manipulació d’espècies: En aquestes àrees, es preparen plans d’acció a favor d’espècies rares
o protegides, o per tal d’eradicar o controlar espècies invasores. Es pot permetre algun tipus d’ús, favorable als valors de conservació o, com a mínim, que no els afecti (p. ex. pastura extensiva o ecoturisme).

Zona C: Zona d’ús intensiu
Àrees de baix valor natural gestionades amb objectius que no són els de conservació, però que d’altra banda són
una part important d’un espai natural. Aquí és on s’han d’ubicar els serveis d’acollida al públic, camins, serveis
d’àrees culturals, arqueològiques i històriques, la infraestructura de la reserva natural i àrees residencials.
El nivell d’intervenció en aquesta zona és inferior que en les altres.

Zona D: Zona tampó
Àrees fora de l’espai, que han de servir per a protegir espais d’interès natural dels perills externs. Aquestes zones
són especialment importants en aquells casos en que zones vulnerables (Ai B) estan localitzades prop del límit
i que poden patir els efectes dels factors externs de degradació.
En les zones tampó s’haurien d’aplicar acords de gestió o restriccions legals (p.ex. polítiques d’urbanisme),
de caire moderat.
Nota
Zona tampó és aquella que separa i protegeix una zona vulnerable d’una altra. (Per exemple, una zona B pot actuar com a tampó entre les zones A i C). Sovint succeeix que els espais necessiten àrees intermèdies que facin de
tampons entre diferents zones de gestió amb règims de gestió incompatibles. Per exemple, entre una zona C, on
l’ús públic és important, i una àrea B on són necessaris els programes de gestió d’espècies, incloent-hi la caça selectiva.
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4.3. Projectes
Cal identificar les accions necessàries per a assolir els objectius operacionals. A cada acció se l’anomena projecte i cal que tingui un vincle clar amb l’objectiu operacional. Alguns projectes poden intervenir
en la consecució de més d’un objectiu operacional.
Els projectes són la base per controlar i preveure els costos, i per a informar i revisar la feina feta.
Aquests poden ser redactats i presentats per escrit, però la informació s’ha de presentar en un format
compatible amb un sistema d’informació de la gestió. Això vol dir que s’ha de poder fer servir un programari que permeti analitzar els projectes i fer-ne informes. Per exemple, pot ser que els gestors vulguin saber quant de temps han dedicat cada any per executar un projecte específic de gestió, o si surt
més a compte per a certes tasques utilitzar treballadors de la “casa” o subcontractar-los. Els sistemes informàtics d’emmagatzament de dades, si estan ben dissenyats, poden ésser de gran utilitat per a resoldre qüestions complexes com aquesta, concretament en grans espais o, fins i tot, en diversos espais controlats pel mateix gestor. En aquest cas, és molt útil tenir un sistema de codis per als projectes
identificats vinculats als objectius operacionals.
Per tal de donar preferència als projectes i tasques que són essencials per aconseguir els objectius més
importants, se’ls pot assignar una relació de prioritat.
Cada projecte hauria de tenir un full de projecte o una llista amb:
• Títol i codi del projecte
• Estratègies i objectius operacionals rellevants
• Prioritat del projecte, basada en la prioritat de l’objectiu operacional
• Localització del projecte en l’espai
• Data d’inici i finalització del projecte
• Metodologia de funcionament
• Persona responsable de fer la feina
• Cost del projecte en tota la seva durada
• Material necessari, especificant quan es necessita i per quant de temps
• Espai dedicat a informar sobre el progrés del projecte
• Metodologia de revisió del projecte
• Requeriments de seguretat i higiene i qualsevol altra política empresarial o legal que afecti els
treballadors i altres persones dins l’espai.
4.4. Plans de treball
Un cop determinats els objectius operacionals, les estratègies, els projectes i les prioritats, es prepara llavors un pla de treball anual o per a tot el període de duració del pla.
El pla de treball que abasta el període complet del pla hauria de deixar molt clar què és el que s’espera
aconseguir en cada període específic del pla i quant costarà. Aquests plans proporcionen la base per a assignar els recursos i poden ser útils a l’hora de comparar la distribució d’aquests recursos entre diferents espais.
Abans del començament de cada any financer, el gestor prepara un programa de costos ben detallat.
que s’hauria de basar en l’assignació de recursos rebuda, és a dir, de quina quantitat de diners i recursos
humans es pot disposar. La preparació d’aquest programa posarà immediatament de relleu les mancances quant a recursos i permetrà al gestor decidir quins dels projectes planificats serà impossible de portar a terme aquell any.
Un altre avantatge d’aquest procés és que, en qualsevol moment de l’any, els gestors i els seus supervisors poden consultar les fitxes del projecte per a comprovar com progressa el pla i, si s’escau, poden
prendre les mesures correctores necessàries per tal de garantir que es compleixen els objectius prioritaris.
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5. Revisió
Introducció
És important revisar regularment el pla de gestió, per tal que els responsables d’un espai estiguin
ben informats de si s’estan acomplint tots els objectius de manera eficaç i satisfactòria. La freqüència i l’abast d’aquest tipus de revisions variarà d’un espai a l’altre, i per tant això ha de quedar ben
establert en el pla de gestió. Les revisions han de tenir lloc i ésser avaluades dins el període de durada del pla.
Normalment, un pla es revisa anualment i després es fa una revisió més detallada al cap d’un període
més llarg (normalment d’uns 5 anys). La revisió més detallada del primer pla de gestió d’un espai hauria
de ser realitzada abans que no pas en aquells espais ja més coneguts i on la gestió està ben consolidada.
5.1. La revisió anual
Abans de començar a treballar, i com a part del pla, s’ha de preparar una llista d’objectius o indicadors
d’actuació, de manera que al final de l’any, la revisió anual permeti comparar els èxits assolits amb els
objectius fixats, i saber què han aportat als programes.
Per a cada projecte, caldrà anar anotant totes les feines dutes a terme, els recursos utilitzats i el temps
invertit, i aquesta informació s’haurà de guardar i revisar al final de l’any. De tota manera, és important
anar revisant regularment l’evolució del projecte al llarg de l’any, ja que si cal, us permetrà redistribuir
i prioritzar els recursos de nou.
El gestor de l’espai ha de comunicar de seguida si sorgeixen complicacions que dificulten la finalització d’una feina o, fins i tot, si en dificulten la seva posada en marxa. D’aquesta manera, serà més fàcil
aplicar les mesures correctores necessàries, o bé proporcionar recursos addicionals, així com desenvolupar un millor coneixement amb vistes a futurs projectes de característiques similars.
Els comentaris, queixes o suggeriments fets pels visitants i altres persones relacionades amb l’espai,
s’han de registrar i revisar, com a mínim, anualment.
Al cap de l’any, tota la feina feta s’ha de revisar i contrastar amb els objectius i els programes, així com
amb els objectius d’actuació. S’hauria de mesurar la quantitat i la qualitat del treball realitzat i els èxits
assolits, i comparar-ho amb els pressupostos econòmics i de recursos humans per tal de saber si s’ha fet
una bona inversió. En algunes entitats, aquesta revisió va lligada a una avaluació del funcionament de la
plantilla.
Una altre gran avantatge de la revisió anual és que ajuda a orientar la planificació de l’any següent, de
manera que es poden incloure projectes inacabats i permet calcular de nou, el temps que requerirà realitzar certes tasques, en vistes de l’experiència obtinguda.
Per tal d’ajudar als gestors d’espais naturals en aquest procés, Eurosite ha desenvolupat una llista
estàndard. Vegeu la pàgina 4/9.
5.2. La revisió quinquennal del pla de gestió
En molts casos, els plans de gestió es preparen per a períodes de 5 anys, amb objectius que trigaran
més d’un any a ser assolits. Al final del període quinquennal, és el moment de fer una revisió dels objectius per tal d’avaluar si s’han assolit, els costos que han significat i els beneficis que han aportat. En
espais complexos, o bé en projectes de regeneració d’hàbitats a llarg termini, l’entitat gestora pot decidir si cinc anys no és un període prou llarg per a fer aquesta revisió. En aquest cas doncs, la revisió es
farà al cap de 10 anys.
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Normalment, la planificació de la revisió s’ha de començar en la segona meitat del quart any. De tota
manera, però, el període de revisió ha d’ésser flexible i a criteri del gestor, que potser prefereix fer la revisió més aviat del previst, en el cas que hagin ocorregut canvis interns o externs que puguin afectar els
objectius determinats per a l’espai.
Després de la revisió dels cinc o deu anys, es recomana fer una revisió completa del pla. En qualsevol
cas, aquesta és necessària després d’un període de 10 anys, atès que es disposarà d’informació molt més
descriptiva i detallada. Probablement, al llarg d’aquests 10 anys, cap dels poders polítics, socials, econòmics i ecològics relacionats amb l’espai continuaran sent els mateixos.
Pot haver-hi ocasions, fins i tot, en què sigui necessari revisar un dels temes o un àrea concreta del pla.
Aquesta revisió s’ha de fer amb cura, especialment si existeixen aspectes que incideixen en altres àrees
del pla on els objectius puguin veure’s afectats.
També les diferents situacions internes o externes poden provocar alteracions, especialment si s’han
modificat les condicions polítiques o econòmiques. És important doncs, avaluar aquests canvis i considerar l’efecte que tindran sobre l’espai.
Cal estudiar i avaluar cada objectiu, des d’una perspectiva crítica, cada cinc o deu anys. Cal guardar
un expedient de l’avaluació i qualsevol decisió que es prengui (p.ex. continuar amb l’objectiu o modificar-lo) ha d’ésser notificada i aprovada de forma apropiada. És important reconèixer que alguns tipus de
gestió són experimentals per naturalesa i que, tant els objectius de la reserva natural com altres parts del
pla, poden canviar com a conseqüència del plantejament utilitzat.
Amb el temps, o a mesura que canvien les circumstàncies externes o internes, és possible que sigui
necessari canviar d’estratègia. Cal fer una revisió d’estratègies com a mínim un cop cada 5 anys, en paral·lel a la revisió d’objectius o, fins i tot abans, en el cas que hi hagi un canvi important de la situació.
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Glossari
Auditoria: Revisió crítica del funcionament de tot o part del pla de gestió, per tal d’avaluar-ne qualitat
i execució. Pot ser portada a terme per l’entitat gestora (auditoria interna) o per una autoritat independent no directament relacionada amb l’espai (auditoria externa). Aquesta darrera, normalment, es porta a terme per invitació de l’entitat gestora.
Avaluació: Valoració de la informació disponible que dóna com a resultat la jerarquització o valoració
argumentada de les qüestions.
Espai: L’espai és l’àrea coberta pel pla de gestió. Les seves dimensions poden variar des de menys d’una hectàrea fins a un gran Parc Nacional de molts quilòmetres quadrats. S’utilitza el terme com a sinònim d’àrea.
Espai potencial: Possibilitats que té un espai en termes ecològics, socials, culturals i/o econòmics. És
útil tenir-ho en compte quan el gestor està establint els seus objectius ideals.
Estratègia: Línia de conducta o enfocament ampli envers la consecució d’un objectiu. La línia general
de gestió per assolir un objectiu.
Estudi: Exercici a través del qual es fan una sèrie d’observacions qualitatives com ara la distribució, qualitat, densitat i freqüència de característiques naturals, per tal avaluar l’estat actual d’un espai natural.
Factor limitant: Activitat, factor o acció que podria impedir que el gestor de l’espai aconseguís els objectius ideals.
Gestió: 1. Control dels processos que tenen lloc dins de l’espai, preferentment relacionats amb un pla
de gestió. Pot tractar-se de no fer-hi res o d’intervenir-hi.
2. Aplicació pràctica del pla de gestió
3. Desenvolupar qualsevol tasca o projecte identificat en el pla de gestió, incloent-hi la
identificació de noves opcions.
Grup d’interès: Persona o grup amb un interès legítim o amb “interessos personals” en la gestió d’un
espai natural. Exemples: associació de propietaris, societat cinegètica, servei de parcs, associacions esportives, excursionistes i entitats conservacionistes etc.
Marc de prioritats: Marc d’objectius, estratègies, programes o projectes ordenats per ordre de relativa
importància, per tal d’ajudar a prendre decisions en el cas que els recursos (econòmics, tecnològics i humans) siguin limitats.
Modificador: Activitat, factor o acció que podria impedir al gestor de l’espai aconseguir els objectius
ideals. Els modificadors normalment tenen un efecte neutre o positiu.
Objectiu ideal: Presentació dels objectius que defineixen la gestió “ideal” de l’espai, en el cas que no
hi haguessin factors limitants ni modificadors, i tenint en compte que l’entitat gestora tingui tot el control sobre l’espai. Normalment comença amb el verb en infinitiu. Visionari, sense restriccions- cf. Objectiu operacional.
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Objectiu operacional: Objectiu ideal modificat pels factors limitants i modificadors del “món real”. És
l’objectiu realista o factible que el gestor de l’espai mira d’aconseguir en una situació determinada, tenint en compte uns factors limitants i modificadors que influeixen en la gestió.
Pla de treball: Pla d’acció per a un període de temps específic (normalment, un mínim d’un any i no
més de cinc anys), que consta de diversos projectes o programes. El pla de treball el formen tots els projectes d’un o més anys de durada.
Projecte: Unitat de treball que té un temps, uns costos i una qualitat específics que poden ésser pressupostats per separat. A vegades, rep la denominació de Tasca.
Noteu que el terme projecte també es fa servir en una sèrie d’activitats de més envergadura, p. e x .e l
projecte LIFE per als Ocells de la Façana Atlàntica. L´ús d'aquest terme en el context de plans de
gestió pot donar peu, per tant, a confusions.
Propietat: que pertany a; que sent un alt grau d’empatia. En el context dels plans de gestió, punts de
vista, opinions normalment expressades en un document, registre o pla. No fa referència literal a la propietat de terra o béns.
Revisió: Avaluació de l’efectivitat de tot o part del pla de gestió en la consecució dels objectius preestablerts. Normalment, la porten a terme els treballadors de l’entitat responsable de la gestió- cf. Auditoria.
Seguiment: Recull sistemàtic de dades o informació al llarg del temps utilitzant una mateixa metodologia. Té com a objectiu comprovar el grau d’adequació a un estàndard o línia de treball, determinat per
un estudi previ. En la pràctica, s’utilitza per a comprovar la “salut” dels hàbitats o espècies, en quantitat
o qualitat.
SMART: Metodologia per tal d’avaluar si els objectius es poden relacionar a resultats i productes al
llarg del temps.
Ve de: eSpecífic, Mesurable, Assolible, Realista i Temporal.
Unitat: Subdivisió d’un espai basada en criteris diferents, de caràcter permanent (o com a mínim, vàlids durant el període del pla inicial).
Vigilància: Conjunt d’estudis adreçats a comprovar el grau de variabilitat i/o la gamma de valors de
certs paràmetres.
Zonificació: Divisió d’un espai natural (i tot sovint de les zones adjacents) en diverses parts o seccions
anomenades zones o, de vegades, sectors, i que es fan servir per a propòsits de gestió. Normalment és
temporal (la durada és inferior a la vida del pla inicial).
Les prescripcions de gestió a cada zona seran raonablement uniformes i només diferiran en tipus o intensitat respecte a la resta de zones del pla. També és possible que hi hagi alguna relació entre aquestes
zones i les àrees legislatives o polítiques del parc o àrea natural.
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Aquest Manual EUROSITE de “Valoracions sobre la conservació d’espais naturals”, i el “Format
de valoració sobre la conservació d’un espai natural” inclòs en el manual, són el resultat de la feina realitzada per un grup de treball EUROSITE dirigit per Patrick Warner del National Parks and
Wildlife Service, d’Irlanda, i Judit Kelemen del Kiskunság National Park d’Hongria. Aquest informe ha estat elaborat per Peter Hoogstaden.
El format ha estat provat en diverses ocasions en espais d’Hongria, Irlanda i Holanda. Volem expressar el nostre agraïment als gestors del Meynweg National Park d’Holanda i del Wicklow National Park d’Irlanda, on es van dur a terme dues sessions exhaustives de prova.
També volem donar les gràcies als membres de l’equip de treball reunits el mes de maig de 1996,
al Wicklow National Park, pels suggeriments tan útils que ens van plantejar.
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Pròleg
per Peter Schofield
Vicepresident honorari d’EUROSITE,
president del grup de treball sobre “Plans de Gestió”
És per a mi una gran satisfacció presentar l’última publicació d’Eurosite, el “Manual per a la preparació
i aplicació de valoracions sobre la conservació d’espais per a àrees naturals i seminaturals, protegides i
gestionades”.
Aquest manual és el resultat de la recopilació duta a terme per un grup de treball, els membres del
qual són d’Hongria, Irlanda, Holanda i el Regne Unit, amb el suport d’un grup de persones de cinc països diferents.
Aquest manual serà una referència per a aquelles persones responsables de la biodiversitat i la gestió
sostenible d’espais naturals i seminaturals, que també abasta el seu ús econòmic, cultural i social, i el foment de l’educació, la ciència i la divulgació, si s’escau.
Després de publicar, el 1992, el Manual Eurosite per a la preparació de plans de gestió d’àrees naturals i seminaturals, era prioritari aconseguir un ús generalitzat del manual i el format de plans de gestió
d’espais. En l’apartat 4 del Format Eurosite de plans de gestió, es posa de manifest la necessitat de revisar la progressió del pla, per comprovar si la gestió assoleix els seus objectius i si els compromisos adquirits es compleixen amb eficàcia, i si són econòmicament viables.
Ara, gràcies a les reflexions d’aquest grup de treball i al període de proves que han superat els mètodes proposats, disposem d’una eina que incrementarà la professionalitat de les persones que gestionen i
tenen al seu càrrec àrees naturals i seminaturals.

Nota sobre la revisió de 1999
Des que es va escriure aquest pròleg per a l’edició de 1996, el Format Eurosite d’auditories ha estat provat i utilitzat, amb gran èxit, a molts indrets de tot Europa. Fins a tal punt, que la feina del grup de treball del 1999, que tenia encomanada la tasca de revisar i examinar l’actual manual d’auditories, ha estat
únicament la de fer d’enllaç amb el nou manual de plans de gestió.
Aquest manual que teniu entre mans és essencialment el mateix que el de la versió de 1996, i en nom
del grup de treball, espero que aquestes normes de conducta professional continuïn sent igual de vàlides
durant força temps.
Philip Eckersley, Responsable de l’edició
Setembre, 1999
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Introducció
per Judit Kelemen i Patrick Warner
Actualment, pràcticament tothom admet la necessitat de poder disposar d’uns plans de gestió estandarditzats, i així ser capaços de comparar la informació generada pels diferents gestors de les àrees protegides de tot Europa. Els gestors d’espais necessiten que el format del pla sigui simple i fàcil de fer servir, que es pugui utilitzar independentment de l’estatus legal, l’extensió o el context socioeconòmic de
l’espai protegit.
Amb aquests antecedents, es va crear el Format Eurosite de plans de gestió que, des d’aleshores els
gestors de diversos espais de molts països han fet servir amb resultats molt satisfactoris. Aquests gestors
i les seves entitats gestores d’àrees naturals i seminaturals ens van fer arribar els seus comentaris i suggeriments després d’aplicar el Format, i a partir d’aquí vam detectar la necessitat de crear un format
d’auditoria i revisió. Aquesta necessitat també quedava reflectida en les regulacions internacionals aplicables a molts espais (les Directives de Berna, de Bonn i les relatives a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres), i d’acord amb una de les categories UICN, basada en objectius de
gestió.
La “Valoració sobre la conservació d’espais” o “Auditoria”, és una eina de control de gestió, preferentment d’acord amb un pla de gestió, mitjançant l’avaluació de l’actuació de l’entitat gestora de l’espai. De tant en tant convé examinar, amb ulls crítics, els resultats i efectes de la gestió. Aquest tipus
d’auditories les poden realitzar el personal de l’entitat gestora, o bé experts o especialistes aliens a l’entitat gestora.
El Format Eurosite de valoració sobre la conservació d’espais es va crear seguint la mateixa filosofia
que el Format Eurosite de plans de gestió: és una eina simple, flexible i còmoda d’utilitzar per actualitzar els plans de treball en la feina diària de gestió. El formulari s’ha dissenyat de manera que tant el poden fer servir els gestors de les entitats per a les seves valoracions internes, com els auditors externs per
avaluar espais d’altres gestors. Així mateix, també s’ha creat un mòdul de formació, basat en el Format
de valoració sobre la conservació d’espais, amb l’objectiu d’oferir a gestors amb experiència programes
de formació sobre com avaluar altres espais d’Europa, i per ensenyar als gestors els fonaments bàsics
per a valorar la conservació d’espais naturals. El formulari d’auditoria està disponible en format paper i
en suport magnètic.
El format ha estat posat a prova en diverses ocasions en espais d’Hongria, Irlanda i Holanda. S’han
dut a terme dues sessions exhaustives de prova, de tres dies de durada: la primera en el Meynweg National Park (Holanda) el 1995, i el maig de 1996 es va realitzar una última prova en el Wicklow National Park (Irlanda). Gràcies als valuosos suggeriments aportats per totes les persones involucrades, ara el
format ja està a punt per ser publicat i posat en pràctica, tot i que segurament en el futur caldrà anar-hi
introduint millores.
Pel que fa al formulari, la idea és que el gestor local n’ompli una part, que també ompli els apartats
amb la informació més objectiva o bé que ajudi l’auditor a fer-ho; la resta del formulari (comentaris i
avaluació) l’haurà d’omplir l’auditor. La situació ideal seria que l’auditor i el gestor local col·laboressin
estretament en aquesta auditoria. Si això no és factible, aleshores l’auditor haurà de completar ell sol el
formulari. Tanmateix, el requisit bàsic perquè una auditoria aconsegueixi uns bons resultats, és que l’auditor sigui comprensiu i s’identifiqui amb l’esforç conservacionista realitzat en l’espai. L’auditoria és
una manera de donar suport i potenciar la “millor gestió” de la natura a Europa; es tracta d’una acció per
col·laborar en la implementació i planificació de la gestió.
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Diferents tipus de valoracions sobre la conservació d’espais
Poden ser moltes les raons per les quals calgui (i s’encarregui) una auditoria o valoració sobre la conservació d’un espai. Per tant, la manera d’enfocar-la i el format han de ser prou flexibles per aplicar-los
a tots els casos. Hauria de ser possible utilitzar aquest format en diferents ecosistemes i categories de
protecció, règims i programes de gestió, i finalment, però no per això menys important, hauria de servir
per avaluar la gestió d’espais tutelats per diferents tipus d’entitats gestores (institucions governamentals,
ONG, administracions locals, etc.). La flexibilitat que caracteritza Eurosite (prou demostrada en el format de plans de gestió) també hauria de ser un aspecte fonamental d’aquesta valoració.
En certs casos, l’auditor tan sols ha d’avaluar l’execució dels plans de gestió i no els plans en sí mateixos (auditoria passiva). En altres casos, l’auditor haurà de recomanar l’aplicació d’alguns canvis en
els plans i/o programes de gestió, i col·laborar activament en la introducció de noves pràctiques, fent les
funcions d’un assessor de gestió (auditoria activa o “revisió”). En molts casos, l’auditoria només serà
activa en alguns aspectes. És important saber quin enfocament tindrà l’auditoria, i en funció d’això
plantejar les preguntes del format.
Les auditories les poden realitzar el personal de l’entitat gestora (auditoria interna), per norma general una vegada l’any, o bé les poden dur a terme experts o autoritats alienes a l’entitat gestora (auditoria
externa).
L’auditoria interna ha d’incloure inspeccions financeres d’acord amb les normes pertinents, del país o
de l’entitat. També pot ser necessària una auditoria especial de seguretat, sobretot als llocs on es permet
l’accés a visitants. També caldrà revisar les condicions laborals d’acord amb la normativa jurídica i l’aplicació de condicions laborals correctes.
L’auditoria externa és una eina molt valuosa que pot ajudar l’entitat gestora a mantenir i millorar el
seu rendiment, o bé pot confirmar que la gestió actual és equiparable als estàndards nacionals i internacionals del moment. L’auditoria pot ser encarregada per institucions nacionals o internacionals, per la
qual cosa s’ha de dur a terme d’acord amb la corresponent normativa nacional o de l’entitat (“reglament
intern”).
En alguns casos, la institució que encarrega l’auditoria, demanarà que es dugui a terme en funció de
les normatives, directrius o legislació internacionals (p.ex. la Directiva d’Ocells de la Unió Europea). El
formulari d’auditoria que presentem en aquest document es pot fer servir com a punt d’inici d’una auditoria financera, requerida per llei o per l’organisme que finança el pla.
Valorar l’eficàcia de la gestió
Es tracta que l’entitat gestora o una institució externa valori l’eficàcia de la gestió, pels motius que s’exposen a continuació:
• veure si la gestió està complint els seus objectius
• permetre que l’entitat mantingui o millori el seu rendiment
• permetre que l’entitat identifiqui quina és la millor gestió i la doni a conèixer
• veure si s’estan complint els compromisos adquirits.
És imprescindible valorar l’eficàcia de la gestió i totes les entitats tenen la tasca i el deure de fer-ho.
Hauria de ser un recerca constant per trobar les millors fórmules per a gestionar la natura, i procurar que
la gestió sigui sempre operativa i eficaç.
No obstant això, en alguns casos cal que hi hagi un control extern (nacional o internacional) de les actuacions de gestió, perquè la legislació nacional i/o internacional obliga, per exemple, a que l’entitat
compleixi determinades funcions. Segons el que estableix la Directiva d’Hàbitats, per exemple, els estats membres estan obligats a garantir els “requisits ecològics” dels hàbitats o “l’estat de conservació
propici dels espais”. Per anar bé, això s’hauria de fer seguint un mètode estandarditzat a tots els espais
de cadascun dels estats membres.
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Valorar la idoneïtat de la gestió (plans o objectius)
En aquest punt, és on l’entitat ha de confirmar si les accions proposades en el pla s’adeqüen a la legislació i normatives vigents. Això es pot fer, posant en pràctica una de les dues accions que s’indiquen a
continuació, o bé totes dues alhora:
• Valorar si les prescripcions de la gestió són coherents amb el reglament intern de l’entitat i si
són adequades a l’espai;
• Valorar si els objectius s’adeqüen als requisits internacionals (és a dir, categories UICN, prescripcions de la Directiva 92/43, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna
silvestres, Convenció Ramsar).
Valorar l’execució d’un projecte o programa determinat (incloent-hi la valoració financera)
Aquesta és la situació en què l’organisme que finança el projecte o programa vol assegurar-se que s’estan obtenint els resultats pels quals està pagant:
• Institucions internacionals que financen la feina de conservació (p.ex. Banc Mundial)
• Organismes governamentals que financen la feina de conservació mitjançant altres institucions
• Auditoria interna de rendibilitat, encarregada per la direcció de l’entitat
Valorar la qualitat de la gestió amb l’objectiu d’aconseguir premis i reconeixements
Si diversos espais competeixen per aconseguir el reconeixement com a millor exemple de gestió o per
aconseguir finançament:
• Els organismes internacionals reconeixen la tasca dels espais en funció de diferents criteris, i
necessiten una valoració professional sobre el funcionament de la gestió (p.ex. el Diploma Europeu i les Reserves Biogenètiques del Consell d’Europa, o les Reserves de la Biosfera del programa MAB de la UNESCO). Tant l’entitat gestora com l’organisme internacional poden necessitar
una auditoria estandarditzada.
• Existeixen diversos premis (com ara el Premi Eurosite a la millor gestió), que han de jutjar diferents activitats / projectes de gestió.
Conclusió
Hi ha moltes maneres d’enfocar una auditoria o revisió, igual que són moltes les opcions quan es redacta el pla de gestió, i es tracta d’escollir la millor manera de gestionar un espai. En el fons, aquesta activitat és un diàleg entre el gestor d’un espai i algú que entén els seus problemes. És imprescindible que
l’auditor sàpiga ser una ajuda, i no una interferència exterior, i que el gestor també ho entengui així.
Aquesta actitud és més fàcil de trobar en les auditories passives que en les actives, malgrat tot l’auditor
sempre ha de mirar de buscar la complicitat del gestor.
Els termes “auditoria” i “auditoria de gestió” poden tenir connotacions negatives en alguns casos, i és
per això que oferim l’alternativa de “valoració sobre la conservació d’espais”. Aquesta pràctica no ha de
ser vista com un control realitzat “des de dalt”, sinó com una manera d’aconseguir els millors resultats
possibles quant a conservació de la natura, compartint la informació amb gent de tot Europa, amb els recursos disponibles, en altres paraules es tracta sobretot d’aconseguir que la tasca de conservació i la tasca d’organitzacions com Eurosite tinguin resultats satisfactoris.
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Directrius per omplir el
Formulari de Valoració sobre la conservació d’espais
General
La valoració ideal sobre la conservació d’espais s’hauria de dur a terme en un àmbit d’estreta col·laboració entre l’auditor i el gestor local (“conversar per conservar”). Si voleu que aquest diàleg tingui uns
bons resultats, cal que com a mínim alguns dels components de l’equip de valoració estigui familiaritzat amb els problemes de conservació del tipus que planteja l’espai auditat i amb la cultura del país (cf.
annex “Normes de conducta professional per a auditors”).
D’altra banda, els gestors els espais dels quals seran auditats, haurien de conèixer prèviament el Formulari de Valoració sobre la conservació d’espais (que li facilitarà Eurosite o l’auditor).
Es pot donar el cas que l’equip auditor hagi d’omplir el formulari sense l’ajut del gestor local, potser
fins i tot cal que així sigui, si, per exemple, no existeix un equip de gestió local, però aleshores ja no serà
una pràctica tan vàlida com la “valoració dialogada”.
Estructura del format
La presentació del “Format Eurosite de valoració sobre la conservació d’espais” consisteix en una sèrie
d’apartats, cadascun dels qual consta d’una pregunta principal, i diverses preguntes secundàries, que
l’auditor ha d’anar plantejant al llarg de la valoració. Cada apartat comença en una pàgina nova. La major part de preguntes ofereixen opcions de resposta, normalment sí o no. La resposta pertinent ha de ser
subratllada.
Juntament amb aquestes directrius, s’adjunta un “Format de valoració sobre la conservació d’espais”
complet. La presentació dels diferents apartats i preguntes és la d’un formulari d’auditoria buit, complementat amb la informació que se suposa que l’auditor ha de donar a cada pregunta. Això permet, posteriorment, comparar diverses valoracions sobre conservació d’espais realitzades per persones diferents.
Un cop contestades totes les preguntes del format, l’auditor haurà de fer una llista de les tendències i
evolucions esperades en l’espai. Aquesta relació hauria de fer-se per ordre aproximat de prioritats en
funció de les desviacions significatives anotades i comentades de manera adjunta, respecte als objectius
ideals. A continuació, l’auditor farà una llista dels canvis recomanats. En l’últim apartat, l’auditor farà
un comentari global.
Estructura dels apartats
Tots els apartats consten dels següents subapartats:
• Les “Preguntes”: aquesta informació l’ha de facilitar el gestor o gestors de l’espai, que també proporcionaran la documentació corresponent.
• Les “Notes”: inclou informació d’utilitat facilitada perquè el gestor local pugui col·laborar a omplir
el formulari, i inclou referències a l’apartat corresponent de la versió de 1996 del “Format Eurosite de
plans de gestió” (o el format del pla utilitzat en l’espai auditat).
• “Informació addicional”: en aquest subapartat, o bé l’auditor o bé el gestor local han d’afegir més
detalls sobre la corresponent informació addicional disponible. Està especificat en les directrius o en les
notes de cada pregunta.
• “Comentaris de l’auditor”: aquí és on l’auditor ha d’exposar la seva opinió sobre la situació (“valoració d’una situació”).

Eurosite Manual de Plans de Gestió 1999 - Auditories

4/103

• A “Avaluació”, l’auditor ha d’avaluar de manera global la situació plantejada per cada pregunta
(tant les preguntes principals com les secundàries) mitjançant una puntuació, que resumeixi el comentari exposat a dalt. S’atorguen puntuacions per l'actuació i per la importància (vegeu informació de més
endavant).
• L’espai “Comentaris del gestor” està pensat perquè l’ompli el gestor local de l’espai, un cop ja s’hagi completat la resta del formulari. S’hi poden incloure explicacions més detallades, mostrar-se d’acord, rebutjar o contradir els comentaris i avaluació de l’auditor.
Taula de puntuacions
Aquest és el sistema de puntuació recomanat per avaluar l’apartat “Actuació” (que són els resultats de
la gestió):
++

Actuació excel·lent / Benefici important
(Aquesta puntuació s’ha d’atorgar quan la situació descrita s’aproxima a la
millor consecució possible dels objectius)

+

Certs beneficis
(Descriu aquella situació en què els objectius s’acompliran, però no del tot, o
no de la millor manera)

0

Neutral
(La situació descrita no té cap impacte, ni positiu ni negatiu, en la consecució
dels objectius)

-

Actuació dolenta però tolerable
(La situació descrita està per sota els resultats previstos, però com a mínim
alguns dels objectius s’assoliran)

_

No satisfactòria
(La situació és inadmissible des del punt de vista dels objectius a assolir)

?

No es disposa d’informació suficient
(L’auditor no disposa de prou informació per avaluar la situació)

Les puntuacions per l’apartat “Importància” (en quina mesura allò és important per aconseguir els
objectius generals de conservació) tindran el següent format:
++
+
0
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Molt important
Important
Gens important
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Exemples per a puntuar l’avaluació
1. Posem per cas que una entitat no té redactat un pla de gestió, però està gestionant un espai seguint un
programa intern ben definit, que cobreix totes les eventualitats: la puntuació per a l’actuació serà “-“, ja
que aquesta pregunta fa referència a l’existència d’un pla de gestió escrit, en canvi la importància tindrà
un “+”, ja que els resultats s’han aconseguit, però no seguint el millor mètode:
Pregunta núm.

Puntuació Actuació

Puntuació Importància

3

-

+

2. En el cas que en la pregunta que fa referència a la descripció de l’espai, el pla de gestió no conté cap
informació sobre els ocells, però l’espai només és important per les molses que s’hi troben, per tant es
detecta una errada important d’actuació, però que no té cap importància: com que el subapartat 6/i
(ocells) és un tema que no té cap importància a l’hora d’assolir els objectius previstos, la resposta a la
pregunta 6 en general és excel·lent, en les dues categories. Si avaluem el subapartat 6/i, l’actuació és no
satisfactòria, però gens important.
Preguntes del format d’auditoria
El format consta de les següents preguntes que l’auditor plantejarà:
1. Quina estructura té l’entitat responsable de gestionar l’espai?
2. Disposa de programes de gestió adequats per a l’espai?
3. Disposa d’un pla de gestió adequat per a l’espai?
4. Com es va seleccionar i delimitar l’espai?
5. Quines designacions nacionals i internacionals té l’espai?
6. Està descrit amb prou detall l’espai natural, amb vistes a la gestió especificada?
7. Hi ha hagut una avaluació sistemàtica de la informació disponible?
8. S’han establert objectius ideals de gestió per a l’espai?
9. Hi ha factors limitants en la consecució dels objectius identificats?
10. Hi ha factors limitants en la consecució dels objectius identificats?
11. S’han establert objectius operacionals de gestió per l’espai?
12. S’han dissenyat estratègies per assolir tots els objectius?
13. Es tenen suficients competències legals per aplicar les estratègies?
14. Ha calgut canviar la gestió prevista, dins el període del pla?
Un cop contestades totes les preguntes, l’auditor ha de fer una llista de l’evolució o tendències
previstes per a l’espai. Es tracta d’elaborar una llista per ordre aproximat de prioritats amb les desviacions significatives, anotades i comentades de manera adjunta, respecte als objectius ideals.
A continuació, es farà una llista dels canvis recomanats en relació als següents aspectes: programa, recursos (humans, financers i altres), informació (requeriments de recerca), objectius (ideals i
operacionals), estratègies i pràctiques de gestió.
L’últim apartat és el comentari global dels auditors sobre els següents temes:
• Es pot fer una previsió raonable sobre si s’aconseguiran o no els objectius?
• Ha calgut canviar la gestió prevista, dins el període del pla?
• Necessita l’espai que hi hagi canvis significatius en el règim de gestió, incloent-hi els objectius?
• Cal revisar o canviar el programa i la infraestructura?
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Portada
NOM DE L’ESPAI:
SITUACIÓ:

REGIÓ:

PAÍS:

Feu constar la longitud, latitud i coordenades geogràfiques. La regió vol dir la regió administrativa de
l’entitat que gestiona l’espai.
CODI DE L’ESPAI:

CODI DE LA REGIÓ:

CODI DE PAÍS:

Els codis fan referència a qualsevol sistema utilitzat normalment per identificar l’espai dins l’àrea, si
existeix. Expliqueu de quin sistema es tracta i qui el fa servir.
ENTITAT(S) GESTORA(ES) DE L’ESPAI /(INSTITUCIÓ AUDITADA):

L’entitat gestora de l’espai que aquí s’indiqui serà la institució auditada. En situacions en què hi hagi
més d’una entitat que gestioni l’espai, es rebrà l’encàrrec d’auditar totes o algunes d’aquestes entitats.
En aquesta pàgina, caldrà anotar també el nom de totes les entitats gestores que no hagin de ser auditades.
AUDITORIA ENCARREGADA PER:
D’ACORD AMB ....

L’auditoria pot ser encarregada per institucions d’àmbit nacional o internacional, per tant s’haurà de
realitzar d’acord amb la corresponent normativa nacional o de l’entitat, també anomenat “reglament intern” en el Format Eurosite de plans de gestió. En alguns casos, la institució que encarrega l’auditoria
exigeix que es dugui a terme d’acord amb les regulacions, legislació i directives internacionals (p.ex.
Directiva 79/409 relativa a la conservació d’aus silvestres). En aquest apartat, cal indicar quines són les
directrius bàsiques que l’auditor adoptarà quan realitzi l’avaluació, i quines d’aquestes directrius no són
susceptibles de ser modificades. Si l’auditor té problemes amb les limitacions imposades per aquesta
normativa, aquesta circumstància ha de constar en l’últim full de comentaris.
DATES I REFERÈNCIES DE LES ÚLTIMES AUDITORIES:

Feu una llista de totes les auditories, avaluacions i “controls de qualitat” efectuats en el passat, tant si
són auditories internes o externes, o bé actives o passives.
DATA DE L’AUDITORIA:
AUDITOR EN CAP / EQUIP AUDITOR:

L’auditor en cap i l’equip d’auditors han de fer constar els seus noms, adreces, titulacions i entitat per
la qual treballen, i també en quins apartats ha col·laborat cada membre de l’equip.

Resum
L’auditor ha de redactar entre mitja i una pàgina exposant les seves impressions. En aquest resum
no cal fer referència a cap pràctica de gestió en particular, sinó donar una opinió general de la gestió global de l’espai. En alguns casos, pot posar-se en dubte la idoneïtat del pla de gestió de l’espai,
aleshores caldrà fer referència a documents (d’estratègia) d’un nivell més elevat.
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Estructura general de l’entitat responsable de gestionar l’espai
NOTA: S’han identificat tres nivells d’estructura general, només caldrà omplir els ni vells adequats per l’entitat. El primer nivell fa referència a l’entitat en la seva globalitat
(p.ex. autoritats nacionals, ONG nacionals, ONG regionals o organismes internacionals), el segon nivell fa referència a l’àmbit regional (si s’escau), i el tercer nivell és el
nivell local (de l’espai), que abordem amb una pregunta diferent (Pregunta 1). La informació corresponent als nivells (supra)nacional i regional és “informació secundària” per entendre com funciona una entitat i per què els espais són gestionats d’una
manera determinada. Aquest apartat no rep cap tipus de puntuació.
a. Nom:
Si hi ha més d’una entitat directament implicada en la gestió de l’espai amb fins conservacionistes, i
no hi ha cap institució que les coordini, aleshores caldrà fer la descripció de cada entitat en fulls separats, però es farà una sola avaluació. Si existeix un ens coordinador, per norma general aquesta és la institució que hauria de ser auditada. Tanmateix, pot ser que l’encàrrec consisteixi en auditar només una de
les entitats gestores.
b. Tipus d’entitat:
El tipus d’entitat s’ha de fer constar com:
• OG (organització governamental), nacional, regional o local
• ONG (organització no governamental), internacional, nacional, regional o local
• Altres (especifiqueu)
c. Existeixen documents com ara una carta fundacional /
normes bàsiques / declaració d’intencions?
Sí / No
Si existeix algun document com ara una carta fundacional, unes normes bàsiques o una declaració d’intencions, adjunteu-ne una còpia. Feu constar si algun tipus de restricció n’impedeix la seva publicació.
d. Quants treballadors té l’entitat?
Personal
Camp
Plantilla
Voluntaris

Tècnic

Administració

• El personal de camp inclou aquelles persones que físicament treballen en la gestió de l’espai.
• El personal tècnic significa els gestors del personal de camp, els científics, i els seus caps.
• El personal d’administració són les persones que treballen en feines administratives.
• Tot el personal temporal o a mitja jornada es comptabilitza i s’ha de fer l’equivalència amb el personal a temps complet, segons les hores treballades.
• Els voluntaris són persones que col·laboren en la feina de l’entitat, sense cobrar, i també s’ha de fer
l’equivalència amb el personal a temps complet.
e. Té el personal un ventall adequat d’aptituds?
Bo/Satisfactori/Dolent
L’auditor ha de valorar el personal de l’entitat gestora des del punt de vista de la consecució dels objectius del pla de gestió. En alguns casos potser caldrà contractar algú altre.
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f. Quin és el pressupost anual de les entitats?
Euros:
Per tal d’estandarditzar les xifres, els pressupostos s’han de fer constar en Euros i en la moneda del
país. El pressupost és el total de l’últim any fiscal.
g. Possessió de territori:
ha
S’ha de fer constar tots els territoris gestionats, totalment o parcial, per l’entitat, incloent-hi les terres
arrendades o gestionades per un acord.
h. Nombre de socis:
persones
Només per a les ONG. Doneu xifres totals aproximades.
Delegació regional
i. Quants treballadors té la delegació regional de l’entitat?
Personal
Camp
Tècnic
Plantilla
Voluntaris
j. Quin és el pressupost anual de la delegació regional?
k. Possessió de territori:
Consulteu també (g).

Administració

Euros:

ha

l. Nombre de socis de la delegació:
Consulteu també (h).
Notes
Consulteu els paràgrafs 1.1, 2.1, 2.3 del format Eurosite de plans de gestió.
Informació addicional
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1. Estructura de l’entitat (local) gestora de l’espai
a. Quanta gent treballa a l’espai?
Personal
Camp
Plantilla
Voluntaris

Tècnic

Administració

b. Quin és el pressupost anual de l’espai?
Ingressos (moneda del país)
Euros
Despeses (moneda del país)
Euros
A nivell local, els totals d’ingressos i despeses s’han de fer constar per separat. També s’ha d’indicar si
l’espai natural pot quedar-se els ingressos i revertir-los en el propi espai.
c. Quina extensió té l’espai?

ha

d. De quins béns disposa l’espai?
Elaboreu una llista dels principals béns, p.ex. tractors, ordinadors i els béns d’equip més importants.
e. Quins edificis té l’espai?
Elaboreu una llista dels edificis més importants, com ara l’edifici principal, oficines, centre(s) per visitants, garatges, estables.
Notes
Consulteu els paràgrafs 2.1, 2.3 del format de plans de gestió.
Informació addicional
Comentari de l’auditor
Avaluació
Pregunta núm.

Puntuació Actuació

Puntuació Importància

Comentari del gestor
NOTA: Per omplir les “Notes”,“Informació addicional”,“Comentari de l’auditor”, “Avaluació” i
“Comentari del gestor”, consulteu l’apartat general (pàgina 4/7).
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2. Programa de gestió adequat per l’espai
a. Existeix un programa de gestió aplicable per a l’espai?
Sí/No
En aquest apartat, no s’ha de fer referència al pla de gestió de l’espai (vegeu la pregunta 3), sinó a
programes d’un nivell superior. S’ha de diferenciar entre el programa de gestió i el pla de gestió (si bé
en el pla, normalment, s’inclou el programa), per tant aquests dos temes s’han de tractar per separat, en
preguntes diferents. El programa de gestió pot ser la declaració d’objectius d’un organisme internacional (p.ex. UICN, BirdLife International), les prescripcions d’una directiva o conveni internacional (p.ex.
Directiva d’Hàbitats, Convenció Ramsar) i en el cas d’institucions d’àmbit nacional, pot ser la legislació
nacional o el reglament intern d’una entitat (tal com es descriu en el Format Eurosite de plans de gestió,
paràgraf 0.1). Així mateix, també pot incloure els programes d’altres entitats la tasca de les quals influeix en la gestió de conservació de la natura de l’espai (p.ex. l’administració que gestiona els recursos
hídrics, una entitat de lleure).
b. Existeix un document escrit que reflecteixi el programa de gestió?
Sí/No
En el cas que no existeixi un document escrit on s’exposi quin és el programa de gestió, aquest fet s’ha de parlar en les reunions amb les persones corresponents. Cal incloure l’acta de les reunions.
c. S’ha fet arribar el document sobre el programa de gestió
a tot el personal i parts implicades?
Sí/No
L’auditor ha de disposar d’una còpia del document del programa de gestió, i l’ha d’incloure com a
apèndix. Feu constar si existeixen restriccions que n’impedeixin la seva publicació.
Notes
Consulteu els paràgrafs 1.1, 2.4, 2.13 del format Eurosite de plans de gestió.
Informació addicional
Feu un resum dels programes més importants, o adjunteu els programes íntegres en els annexos. En el
cas que hi hagi altres entitats implicades, feu constar les seves competències legals.
Comentari de l’auditor
Avaluació
Pregunta núm.

Puntuació Actuació

Comentari del gestor
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3. Pla o plans de gestió
a. Existeix un pla de gestió que sigui adequat per l’espai?

Sí/No

b. Està redactat aquest pla?
Sí/No Data:
Si no existeix un document escrit del pla de gestió, en les reunions amb les persones corresponents cal
que exposin les parts més importants del pla: objectius ideals i operacionals, factors limitants i estratègies, directrius internes en cas que aquestes difereixin de les directrius de la institució que ha encarregat
l’auditoria. Cal adjuntar les actes de les reunions corresponents. S’han aprovat formalment els documents importants?
c. S’ha fet arribar el pla de gestió a tot el personal i parts implicades?
Sí/No
L’auditor ha de tenir una còpia del pla de gestió. Si el pla no està disponible en anglès o francès (idiomes de treball d’Eurosite), caldrà traduir-ne, com a mínim, les parts més importants (indicades en la pregunta anterior), i adjuntar-ho.
d. Quin format té el pla?
Expliqueu el format utilitzat (p.ex. Eurosite, NCC, Staatsbosbeheer).
Notes
Tot el format Eurosite de plans de gestió és aplicable.
Els paràgrafs més importants són: 1.1, 3.2, 3.3, 3.5
Informació addicional
En el cas que hi hagi un pla establert, que no estigui redactat, o que estigui inclòs dins els plans regionals o físics, caldrà fer constar en quin format es pot trobar el pla.
Feu també una llista dels plans de gestió d’altres entitats que siguin importants per a l’espai.
Comentaris de l’auditor
Avaluació
Pregunta núm.

Puntuació Actuació

Puntuació Importància

Comentari del gestor
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4. Selecció i delimitació de l’espai natural
a. Com es va seleccionar l’espai?
La selecció de l’espai va estar recolzada per una designació nacional o internacional (reconeguda i
aprovada per la legislació internacional o nacional, com ara un espai SPA, SAC, Ramsar, parc nacional).
Es va realitzar un estudi de diferents espais? Doneu-ne detalls. Quins van ser els criteris nacionals (esquema funcional?).
b. Com es va delimitar l’espai?
Els límits de l’espai es van establir d’acord amb criteris ecològics o per altres raons pràctiques (p.ex.
per manca de recursos, per reduir l’impacte)? És adequada la delimitació de l’espai quant a permetre
una conservació eficaç dels recursos de l’espai? És prou gran l’espai per poder preservar els seus trets
característics?
Són fàcilment identificables els límits de l’espai?
Sí/No
Expliqueu com s’identifiquen: fites, tanques, canvi sobtat en l’ús del sòl, etc: Informació addicional.
Notes
Consulteu els paràgrafs 1.1,1.2, 2.1, 2.11, 2.13, 2.17 del format Eurosite de plans de gestió.
Informació addicional
Són visibles els senyals que delimiten l’espai (p.ex. fites, tanques o diferents usos del sòl). Poden totes
les parts implicades, incloent-hi els agricultors i el públic, identificar els límits sobre el terreny? Si existeixen mapes precisos que indiquin la delimitació de l’espai, adjunteu-ne una còpia.
Saben les parts implicades què signifiquen els senyals que delimiten l’espai? Hi ha hagut canvis recents en la delimitació de l’espai?
Feu referència a la data en què es va crear l’espai protegit, i/o les designacions nacionals i internacionals.
Comentari de l’auditor
Avaluació
Pregunta núm.

Puntuació Actuació

Comentari del gestor
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5. Designacions nacionals i internacionals
a. Té l’espai alguna designació nacional?

Sí/No

b. I internacional?
Sí/No
En l’apartat “Informació addicional”, feu una relació de totes les designacions nacionals i internacionals que té l’espai. Especifiqueu les categories i les dates. Si es tracta d’una designació internacional,
feu constar si el tractat ja ha estat ratificat.
Notes
Consulteu el paràgraf 2.2 del format Eurosite de plans de gestió.
Informació addicional
Equivalències a les categories UICN
Atesa la gran diversitat de designacions entre els diferents països, caldrà fer constar les categories UICN
per a tots els espais (per als espais que ja tenen una categoria, baseu-vos en les llistes de les Nacions
Unides, en cas contrari seleccioneu la categoria adequada de la següent llista):
Categoria I:

Àrea o reserva natural completa.
I.a. Àrees gestionades bàsicament amb fins científics.
I.b. Àrees gestionades bàsicament per a protegir la natura.
Categoria II: Parcs nacionals: àrees gestionades bàsicament per a protegir l’ecosistema i amb fins
recreatius.
Categoria III: Monument natural: àrees gestionades bàsicament per a preservar unes característiques
naturals determinades.
Categoria IV: Gestió d’hàbitats/espècies: àrees gestionades bàsicament amb fins conservacionistes
mitjançant una gestió d’intervenció.
Categoria V: Paisatge terrestre o marítim protegit: àrees gestionades bàsicament per a la conservació
de paisatges terrestres o marítims, i amb fins recreatius.
Categoria VI: Àrees protegides de recursos gestionats: àrees gestionades bàsicament per a l’ús
sostenible dels ecosistemes naturals.

Comentari de l’auditor
Avaluació
Pregunta núm.

Puntuació Actuació

Puntuació Importància

Comentari del gestor
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6. Descripció detallada de l’espai
Les descripcions de l’espai són prou detallades a efectes de gestió?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Estatus legal
Infraestructura de gestió
Climatologia
Geologia/Geomorfologia
Sòls (i processos del sòl)
Comunitats, biòtops, hàbitats
Estructura de la vegetació
Flora
Fauna
Ús actual de l’espai per part de l’home
Aspectes socioeconòmics que afecten l’espai
Aspectes de patrimoni cultural
Paisatge i qualitats estètiques

Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No
Sí/No

S’han seguit els diferents apartats del pla de gestió Eurosite, ja que és prou flexible i permet incloure-hi
qualsevol informació important. Aquí només s’ha de fer constar la informació corresponent als temes de
gestió identificats. Només s’ha d’indicar que és “No rellevant” quan la informació relativa a un tema determinat sigui totalment irrellevant a efectes de gestió.
Notes
Consulteu els paràgrafs 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 del format Eurosite
de plans de gestió.
Informació addicional
En cas que amb les respostes Sí/No/No rellevant, no n’hi hagi prou, caldrà revisar la informació disponible. Si la resposta és no, feu constar quina informació complementària necessiteu.
Comentari de l’auditor
En aquest punt, avalueu la informació del punt anterior. Si la recerca d’informació encara no ha finalitzat, per tal d’afrontar aquesta mancança, feu constar aquesta circumstància i indiqueu quan serà possible disposar de la informació. Indiqueu quines són les noves àrees de recerca.
Avaluació
Pregunta núm.

Puntuació Actuació

Comentari del gestor
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7. Avaluació de l’espai
S’ha anat avaluant sistemàticament la informació disponible?
Sí/No
Feu constar si l’equip de gestió ha anat identificant els aspectes clau de la informació i les característiques importants de l’espai.
Notes
Consulteu els paràgrafs 3.1.1 i 3.1.2 del format Eurosite de plans de gestió.
Informació addicional
Feu una llista de les principals característiques de l’espai, la seva importància a nivell estatal i internacional, i també en l’àmbit regional. Si és possible, cal que seguiu el mètode utilitzat en el format Eurosite de plans de gestió (“Primera avaluació”), tenint en compte els següents criteris:
Ecològics:
- fragilitat
- raresa
- naturalitat
- tipicitat
- interès especial
- extensió
- diversitat
- estabilitat i inestabilitat
- lloc que ocupa l’espai en l’estructura ecològica de la regió
Socioeconòmics:
- valor potencial
- designacions internacionals i nacionals
- historial disponible
També es pot utilitzar qualsevol altre sistema que doni un resultats similars.
Comentari de l’auditor
Si l’equip de gestió no ha realitzat cap valoració, l’haurà de fer l’auditor i incloure-la aquí.
Avaluació
Pregunta núm.

Puntuació Actuació

Puntuació Importància

Comentari del gestor

Eurosite Manual de Plans de Gestió 1999 - Auditories

4/115

8. Objectius ideals
NOTA: Si no existeix un document escrit on s’especifiquin els objectius de gestió d’un
espai, mantingueu una reunió amb l’entitat gestora sobre aquest tema, i preneu notes
de la reunió.
a. Existeixen uns objectius ideals per a l’espai?
Sí/No
Els objectius ideals són aquells pels quals el gestor lluitaria, en cas de tenir un control absolut sobre
l’espai i sobre les activitats i usos de les terres adjacents a l’espai. De vegades, se’ls anomena objectius
a llarg termini.
NOTA : No tots els tipus de plans de gestió inclouen un apartat sobre els objectius ideals. Les següents preguntes estan basades en el format Eurosite de plans de gestió.
b. S’han redactat i donat a conèixer, els objectius ideals?

Sí/No

c. Reflecteixen els objectius les expectatives del programa de gestió?
Sí/No
Els objectius han de satisfer tots i cadascun dels aspectes del programa de l’entitat. Els programa i els
objectius no poden entrar en pugna en cap sentit.
Notes
Consulteu els paràgrafs 1.1 i 3.2 del format Eurosite de plans de gestió.
Informació addicional
A falta d’un pla de gestió, adjunteu una llista dels objectius i factors limitants, o una còpia de l’acta
d’una reunió que s’hagi realitzat per parlar del tema.
Comentari de l’auditor
Avaluació
Pregunta núm.

Puntuació Actuació

Comentari del gestor
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9. Factors limitants i modificadors
Han estat identificats els factors limitants?
Sí/No
Els factors limitants són aquells factors que impedeixen aconseguir els objectius ideals. De vegades,
se’ls anomena amenaces. En alguns casos, pot ser que la relació de factors limitants sigui informació
confidencial, ja que poden transmetre una imatge negativa de la conservació de la natura a altres grups
que fan ús de la terra (p.ex. als agricultors no els farà gaire gràcia ser considerats com a factors limitants...).
Notes
Consulteu els paràgrafs 3.3 i 3.4 del format Eurosite de plans de gestió.
Informació addicional
A falta d’un pla de gestió, adjunteu una llista dels objectius i factors limitants, o una còpia de l’acta de
la reunió que s’hagi mantingut per parlar del tema.
Comentari de l’auditor
Avaluació
Pregunta núm.

Puntuació Actuació

Puntuació Importància

Comentari del gestor
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10. Objectius operacionals de gestió
NOTA: Si no existeix un document escrit on s’especifiquin els objectius de gestió d’un
espai, treballeu sobre la base de les notes escrites que aneu prenent, etc.
a. Existeixen uns objectius operacionals per a l’espai?
Sí/No
Els objectius operacionals són objectius factibles d’aconseguir en la situació existent i amb els recursos disponibles. Si tenim en compte l’impacte dels factors limitants sobre els objectius ideals, aleshores
obtindrem els objectius operacionals. De vegades, se’ls anomena objectius a curt termini. Tota la feina
de gestió està directament relacionada amb aquests objectius operacionals. Per tant, la valoració sobre
la conservació de l’espai ha de centrar-se bàsicament en la relació entre les activitats de gestió i els objectius operacionals.
b. Els objectius operacionals, han estat redactats i donats a conèixer?

Sí/No

c. Compleixen els objectius operacionals el test SMART?
Sí/No
SMART perquè és: eSpecífic (és a dir, no excessivament indefinit), Mesurable, Assolible, Realista i
Temporal (incloent-hi la programació de les actuacions de gestió).
d. Responen els objectius a les expectatives dels programes?
Sí/No
Els objectius han de cobrir tots i cadascun dels aspectes del programa de l’entitat. Els programa i els
objectius no poden entrar en pugna en cap sentit.
Notes
Consulteu els paràgrafs 1.1, 3.4 i 3.5 del format Eurosite de plans de gestió.
Informació addicional
A falta d’un pla de gestió, adjunteu una llista dels objectius i factors limitants, o una còpia de l’acta
d’una reunió que s’hagi realitzat per parlar del tema.
Comentari de l’auditor
Avaluació
Pregunta núm.

Puntuació Actuació

Comentari del gestor
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11. Zones de gestió
S’ha zonificat l’espai a efectes de gestió?

Sí/No

Cal zonificar l’espai?
Sí/No
En cas que sigui un espai extens, complex o heterogeni, amb diferents objectius de gestió, i sobretot
si aquests objectius entren en conflicte entre ells, caldrà establir una zonificació dins l’espai.
S’han identificat les zones en un mapa?
Sí/No
Consulteu els mapes que es facilitaven en la pregunta 4, o adjunteu mapes després de la informació
addicional.
Són identificables les zones sobre el terreny?
Sí/No
Les diferents zones es podran identificar si les característiques físiques del terreny delimiten les zones, però això en alguns casos no és possible (p.ex. a les salines)
Tenen les zones l’extensió adequada?
Sí/No
Les zones identificades han de ser prou grans per permetre la implementació dels objectius (en cas de
zones naturals no habitades, ni explotades, es recomana que la seva extensió sigui superior a 500 ha.)
Hi ha zones tampó?
De vegades, el reglament intern d’una entitat no permet l’existència de zones tampó. Si és així, caldrà
fer-ne esment.
Notes
Consulteu el paràgraf 4.2 del format Eurosite de plans de gestió.
Informació addicional
Feu constar quins criteris es van seguir per zonificar l’espai (intensitat de gestió: zones A-B-C-D, o
una zonificació funcional: gestió de visitants, caça).
Si cal, adjunteu mapes.
Comentari de l’auditor
Avaluació
Pregunta núm.

Puntuació Actuació

Puntuació Importància

Comentari del gestor
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12. Estratègies de gestió
Aquest apartat és el més important de tot el procés de valoració sobre la conservació d’espais, ja que
aquí s’estudien metòdicament tots i cadascun dels aspectes de la gestió. Aquí es valora si la gestió que
s’està duent a terme, avança cap a la consecució d’objectius.
Per a cada objectiu operacional, l’entitat gestora haurà optat per seguir una sèrie d’estratègies a fi
d’assolir aquests objectius. L’estratègia o estratègies són la via triada per aconseguir els objectius operacionals. Si la identificació d’estratègies no presenta ambigüitats, aleshores les estratègies s’ajustaran
a una de les 9 preguntes de més avall (a les Notes). Aquí, l’execució de la gestió es valora per objectius.
Cada objectiu operacional ha d’anar en un full a part (juntament amb les estratègies associades a cada objectiu). En cadascun d’aquests fulls ha de constar-hi la següent informació:
Número de full:
X (de Y)
Número i títol de l’objectiu operacional:
Títol(s) de l’estratègia:
Zona/Compartiment de localització:
NOTA : Una estratègia pot estar associada a més d’un objectiu, i un objectiu pot tenir
una o diverses estratègies. En els casos en què això sigui més simple, l’auditor pot valorar la gestió per estratègies, fent referència a l’objectiu al qual està associada cada estratègia. Així mateix, tot i que menys recomanable, la gestió pot ser valorada en funció
dels compartiments o zones de gestió. Si en el pla de gestió no s’han identificat ni els
objectius operacionals ni les estratègies (o ni tan sols existeix un pla de gestió), utilitzeu la llista d’estratègies de més avall, per valorar com ha evolucionat l’espai.
Cal respondre les següents preguntes en relació a cada un dels objectius operacionals:
a. Té una estratègia, l’objectiu operacional?

Sí/No

b. S’aplica aquesta estratègia en la pràctica?
Hi ha proves evidents que l’estratègia s’està aplicant?

Sí/No

c.1. S’observa una progressió envers la consecució dels objectius ideals?

Si/No

c.2. És factible que l’objectiu operacional s’assoleixi dins el període del pla?
Quina durada té el pla? Quan creuen els gestors de l’espai que es podrà assolir l’objectiu?

Sí/No

d. Les accions de gestió queden registrades en algun informe?
Guarden els gestors els informes de totes les actuacions importants de gestió?

Sí/No

e. Es porta un control dels efectes de les accions?
Sí/No
Es fan informes de tots els canvis en els sistemes físics i biològics de l’espai, tant de canvis causats
per l’impacte directe de la gestió com pels processos naturals?
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Notes
Consulteu els paràgrafs 4.1, 4.3, 4.4, 5 i 5.1 del format Eurosite de plans de gestió.
Cal comprovar els detalls de l’objectiu operacional i les estratègies corresponents, a fi de garantir que
no s’omet cap dels temes importants. Si no és així, l’auditor o auditors poden afegir la informació que
hi manca i fer la valoració basant-se en la feina que s’està duent a terme en la zona.
Títols de referència quant a estratègies
1. Conservació de l’hàbitat.
Paraules clau: estructura, interrelació, diversitat, corredors, xarxes, zones
2. Conservació d’espècies.
Paraules clau: poblacions, diversitat, zones
3. Control de plagues.
Paraules clau: protecció del territori adjacent, gestió per a la conservació, control de les espècies rares
4. Ús públic / recreatiu.
Paraules clau: zones, instal·lacions, informació, seguretat, impactes, relacions públiques
5. Interpretació / educació.
Paraules clau: escoles, públic en general, grups d’usuaris, comunitat local
6. Recerca / Estudi.
Paraules clau: gestió, recerca aplicada o recerca teòrica
7. Gestió de la finca.
Paraules clau: agricultura, boscos, carreteres, límits, caça, pesca, drenatge
8. Paisatge / Cultura.
Paraules clau: història, arqueologia, paisatge
9. Infraestructura.
Paraules clau: jurídica, recursos humans, edificis, seguretat, béns, formació
Informació addicional
En cas que la progressió no sigui satisfactòria, feu-ne constar les causes.
Comentari de l’auditor
Avaluació
Existeix
estratègia

Aplicació
estratègia

Progressió
satisfactòria

Informes
accions gestió

Control

Puntuació
Actuació

Puntuació
Importància

NOTA: Cada full ha d'incloure aquesta avaluació. En l'Avaluació Final s'inclourà una "taula resum" que reflectirà l'èxit de cadascuna de les estratègies.
NOTA 2: La "Puntuació Actuació" fa referència més al gestor que no pas a l'espai. Si el gestor ha
fet tot el que estava al seu abast, la seva actuació rebrà una puntuació "++", encara que no hagi
aconseguit elsobjectius fixats per a l'espai.
Comentari del gestor
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13. Legislació i normativa sobre la conservació de la natura
a. Existeixen disposicions jurídiques per a la conservació del medi ambient
dins l’ambit nacional, que vetllin per l’aplicació de les estratègies?

Sí/No

b. Existeixen normatives o disposicions d’ambit local
que vetllin per l’aplicació de les estratègies?

Sí/No

c. Existeixen cossos de seguretat o personal de control que vetlli per aquests temes?

Sí/No

Notes
Consulteu els paràgrafs 2.2 i 2.3 del format Eurosite de plans de gestió.
Informació addicional
Feu constar les lleis importants en l’àmbit nacional
Feu constar les lleis importants en l’àmbit local
Feu constar el nombre de persones que integren el personal de control
Comentari de l’auditor
Expliqueu quin grau de compliment de la llei s’observa, i la seva importància.
Avaluació
Pregunta núm.

Puntuació Actuació

Puntuació Importància

Comentari del gestor
NOTA: Aquesta pregunta és molt important, sobretot en cas de tenir designacions internacionals i
de no tenir el corresponent suport per part de la legislació del país.
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14. Canvis en la gestió prevista
a. S’ha hagut de canviar la gestió prevista dins el període del pla?
Sí/No
L’auditor hauria de poder veure el pla original. Les raons que han obligat a actualitzar el pla han de
ser avaluades en les preguntes b, c, d i e.
b. És important el canvi realitzat?
Sí/No
El canvi ha implicat modificar el programa, un o diversos objectius ideals i/o operacionals, o una estratègia fonamental?
c. Quines són les raons del canvi o canvis?
d. S’ha revisat el pla per registrar-hi aquest canvi?
Sí/No
Si es produeixen canvis en alguna part del pla, normalment això té conseqüències en altres parts del
pla. S’han introduït totes aquestes modificacions en el pla?
e. El personal (de gestió) està al dia d’aquests canvis?

Sí/No

Notes
Consulteu els paràgrafs 5.1 i 5.2 del format Eurosite de plans de gestió.
Possibles factors causants del canvi:
1. Canvis dins l’entitat.
P.ex. programa, objectius, estratègia, acció gestora, grau de coneixements, actituds del personal.
2. Causes naturals.
P.ex. successió, incendi, inundació, plagues, etc.
3. Canvi provocat per l’home.
P.ex. contaminació, ús lúdic, creixement industrial i urbanístic, incendis, caça furtiva, etc.
Informació addicional
Comentari de l’auditor
Avaluació
Pregunta núm.

Puntuació Actuació

Puntuació Importància

Comentari del gestor
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15. Avaluació final (resum d’avaluacions)
L’avaluació de tots els apartats ha de quedar recollida en la “Taula Resum”, com es mostra a continuació. En la columna d’avaluació, s’ha de fer una llista de les classificacions que obtenen l’actuació i la
importància de cada apartat.
Apartat
1. Estructura / estatuts de l’entitat gestora (local)
2. Programa de gestió adequat per a l’espai
3. Pla o plans de gestió
4. Selecció i delimitació de l’espai
5. Designacions nacionals i internacionals
6. Descripció detallada
7. Avaluació sistemàtica de la informació disponible
8. Objectius de gestió per a l’espai
9. Zonificació
10. Estratègies de cada objectiu (operacional): 1.
2.
3., etc.
11. Competències legals
12. Canvis en la gestió prevista

Actuació

Importància

NOTA: En l’apartat 10, feu una llista de les avaluacions de tots els subapartats.
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16. Previsió de processos o tendències
En aquest apartat, cal fer una relació de les tendències o processos previstos en l’espai, o bé que puguin
tenir-hi alguna incidència. Els processos poden ser bàsicament de dos tipus: pot tractar-se d’aspectes
que el gestor de l’espai pot controlar o en els quals pot influir, o bé poden ser aspectes que queden fora
de les seves competències. Els processos poden tenir un impacte positiu o negatiu sobre l’espai, caldria
fer-ne una relació per ordre de prioritats. Si hi ha hagut desviacions importants respecte als objectius,
caldria fer-les constar i comentar-les.
Processos
1. Dins l’àmbit de competències del gestor de l’espai:
Processos positius:
Processos negatius:
2. Fora de l’àmbit de competències del gestor de l’espai:
Processos positius:
Processos negatius:
Comentari de l’auditor
Aquest comentari ha de fer constar si s’han produït desviacions importants respecte als objectius operacionals.
NOTA : Si es duu a terme una auditoria activa, feu constar també les desviacions importants respecte als objectius ideals.
Comentari del gestor
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17. Canvis recomanats
NOTA: Els condicionants d’una auditoria passiva impedeixen que es facin recomanacions en relació a alguns dels següents aspectes. Per norma general, només es faran recomanacions en relació als punts e. i f.
a. Programa

Sí/No

b. Recursos

- humans
- econòmics
- altres

Sí/No
Sí/No
Sí/No

c. Objectius

- ideals
- operacionals

Sí/No
Sí/No

d. Estratègies

Sí/No

e. Informació (recerca necessària)
f. Aplicació de les pràctiques de gestió

Sí/No
Sí/No

Notes
Informació addicional
Comentari de l’auditor
Si la resposta d’alguna de les preguntes anteriors ha sigut “sí”, aleshores aquí cal fer el comentari corresponent.
Comentari del gestor
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18. Comentari global de l’auditor
En aquest apartat, l’auditor comentarà quines impressions generals li ha causat la gestió de l’espai, fent
especial atenció als següents punts:
Es pot fer una previsió raonable sobre si s’aconseguiran o no els objectius?
Comenteu si es podran assolir tots els objectius / estratègies dins el període de temps previst en el pla
original, si s’assoliran en la seva totalitat o es veuran seriosament modificats, quines són les probabilitats d’èxit o fracàs. Quines garanties hi ha que la provisió de recursos no fallarà en el futur. Si no es poden aconseguir els objectius, feu constar per què. Quina actuació caldria per solucionar això.
Si la consecució dels objectius es preveu difícil d’assolir, caldrà desenvolupar nous objectius i estratègies, i fins i tot un nou programa per a l’espai. Si els objectius no es poden assolir a causa d’errors
en l’aplicació del pla, s’haurà de fer constar aquest fet, detallant les raons específiques (és a dir, manca
dels recursos apropiats o ús inadequat dels recursos actuals).
Dins el període del pla, ha calgut introduir canvis en la gestió prevista?
Per què va caldre introduir-hi canvis, importància d’aquests canvis, probabilitats que això torni a passar, la necessitat d’introduir canvis posa al descobert problemes de recursos o de gestió. S’han dut a terme tots els canvis importants (en l’estratègia, objectius / programes). Està el personal al corrent d’aquestes modificacions.
Actualment, l’espai necessita canvis (considerables) en el règim de gestió (incloent-hi objectius)?
Per què necessita aquests canvis, en quines àrees, i quins canvis. Qui els hauria de fer aquests canvis i
quin cost tindrien. En aquest apartat del pla, l’auditor fa les recomanacions (comentades pel gestor) que
creu oportunes per introduir canvis en la gestió
Cal revisar o modificar el programa i la infraestructura?
Per què necessita canvis, en quines àrees, i quins canvis. Qui les hauria de fer aquestes modificacions,
i quin cost tindrien. En aquest apartat del pla, l’auditor fa les recomanacions que creu pertinents per introduir canvis en l’estructura o programes de les entitats.
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Annexos
Normes de conducta professional per a auditors
Llista de col·laboradors
Normes de conducta professional per a auditors
Conflicte d’interessos
Un auditor mai haurà d’encarregar-se d’un cas en què ell o ella, algun membre de la seva família més
propera, o de l’empresa que l’ha contractat estiguin professionalment vinculats en la gestió de l’espai o
ho hagin estat en els darrers 10 anys.
Un auditor mai haurà d’encarregar-se d’una auditoria en què ell o ella, algun membre de la seva família més propera, o el seu cap actual obtinguin algun benefici ecònomic dels resultats, a part de les tarifes
acordades.
Un auditor mai haurà de fer una recomanació que, en cas de posar-se en pràctica, li comporti algun benefici econòmic personal, ni a cap membre de la seva família més propera, ni a l’entitat que actualment
el contracta.
Caldrà informar a la institució auditada (i a Eurosite) de tots els honoraris i els beneficis laborals d’un
contracte d’auditoria.
Idioma
L’auditor s’ha de poder comunicar amb tot el personal, tingui el càrrec que tingui, de l’entitat auditada. Per anar bé, l’auditor hauria de dominar l’idioma corresponent. (En la pràctica, potser caldrà recórrer a algun servei d’intèrprets.)
Tots els membres d’un equip d’auditors han de compartir i treballar en un únic idioma. Allà on sigui
possible, els auditors d’Eurosite treballaran en francès o anglès, els dos idiomes oficials d’Eurosite.
Especialitat
L’auditor ha de tenir, com a mínim, cinc anys d’experiència en la gestió de conservació de la natura.
Ha de tenir experiència en espais o hàbitats semblants o relacionats, o bé en règims de gestió similars.
En espais complexos, un únic auditor no hauria d’intentar abordar àrees que quedin fora de la seva especialitat. En aquests casos, el més adient és que tot un equip d’auditors elaborin l’informe per a l’empresa que els contracta.
Un auditor ha de tenir experiència o coneixements sobre una gran diversitat d’entitats gestores, espais,
cultures i recursos de diversos nivells, a part dels seus propis.
Interpretació dels fets i opinions personals
La posició de l’auditor no és la de fer l’estudi o treball de recerca inicial, i ha d’acceptar la millor informació disponible de l’entitat client.
Pel que fa a la interpretació dels resultats, l’auditor pot fer servir els seus coneixements com a expert,
i pot ser que arribi a conclusions diferents a les exposades en el pla. No obstant això, ha de dirigir l’auditoria segons el que ha acordat amb la institució que li l’ha encomanat, i ha d’actuar en funció del tipus
d’auditoria (és a dir, si no se li demana, no cal que faci comentaris sobre els objectius de gestió de l’espai, encara que pensi que els objectius tenen defectes).
Els auditors no poden aprofitar la seva situació per aportar opinions personals o teories pròpies que no
han estat provades.
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Visites a l’espai
L’auditor (o tots els membres de l’equip auditor) han de conèixer l’espai sobre el terreny, i inspeccionar personalment totes les parts importants de l’espai. Quan hi hagi un equip d’auditors, per norma general tots els membres de l’equip han de visitar tot l’espai. La visita s’ha de fer de manera que permeti
observar sobre el terreny les tècniques i problemes de gestió. Si es tracta d’un espai molt extens i uniforme, només cal visitar zones representatives dels diferents hàbitats existents.
Contactes amb l’entitat auditada
Caldrà posar-se en contacte amb l’entitat mare de l’espai auditat, abans de començar l’auditoria (en la
majoria de casos, aquesta entitat serà la que encarrega l’auditoria), i caldrà aconseguir fotocòpies de:
• el programa de l’entitat pel que fa a tots els temes importants relacionats amb aquest espai,
• els objectius i estratègies de gestió per aquest espai (tal com es descriu en el format Eurosite de
plans de gestió)
• el pla de gestió de l’espai
Si no és possible disposar d’aquesta informació (p.ex. perquè el pla de gestió no està redactat), l’auditor demanarà declaracions escrites sobre quina és la situació actual de l’entitat en relació a aquests temes, mantindrà una reunió amb els directius per parlar del tema, i prendrà nota escrita del desenvolupament de la reunió.
L’auditor ha d’acceptar el programa i objectius, i conduir l’auditoria segons els paràmetres establerts.
Malgrat tot, l’auditor pot comentar les limitacions, si existeixen, que el programa i/o objectius suposen
per a la gestió de l’espai, sense perdre de vista el tipus d’auditoria que ha acordat du a terme amb la institució que li ha encomanat (consulteu els apartats anteriors).
Contactes amb el gestor de l’espai i el personal de camp
L’auditor ha de mantenir reunions amb el gestor o gestors de l’espai i amb el personal de camp (si n’hi
ha), incloent-hi totes les persones amb responsabilitats de gestió dins l’espai. Ha de parlar amb totes
aquestes persones sobre les tasques que realitzen i els problemes que afronten. Si es tracta d’un equip
d’auditors, tots els membres de l’equip han de reunir-se amb el personal de gestió de l’espai.
L’auditor ha d’assegurar-se que tot el personal de l’espai entén quina és la tasca de l’auditor, i també
ha d’assegurar-se que siguin les persones oportunes les que omplen tots els apartats del format d’auditoria, sense cap pressió o influència indeguda.
Si l’auditor no pot reunir-se amb el personal gestor o si aquestes persones no volen col·laborar, no cal
que intenti tirar endavant l’auditoria, i haurà d’informar-ne a l’entitat o persona que l’ha contractat.
Només en casos molt excepcionals (p.ex. si existeix la possibilitat que el personal de l’espai estigui
involucrat en actuacions fraudulentes o il·legals), l’auditor haurà de finalitzar l’auditoria sense la col·laboració del personal.
Si és possible, l’auditor ha d’aconseguir una declaració escrita on es faci una relació dels problemes
existents.
Informes
L’auditor haurà de redactar i presentar el seu informe al client en el format preparat per Eurosite, encara que també és possible presentar la informació en qualsevol altre format si el client o institució pertinent així ho requereix.
L’auditor haurà de redactar i presentar el seu informe al client, al més aviat possible, un cop finalitzada la visita a l’espai.
Tret que el contracte especifiqui el contrari, s’haurà d’enviar una còpia de l’informe a Eurosite.
Els informes en format Eurosite hauran de redactar-se tant en l’idioma habitual del personal que gestiona l’espai, com en un dels dos idiomes oficials d’Eurosite (anglès o francès).
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Llista de col·laboradors
1. Jean Jacques BLANCHON
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Corderie Royale; BP 263; 17 305 Rochefort Cédex – França
2. Sean CASEY
National Parks and Wildlife Service
Glendalough, Bray, County Wicklow – Irlanda
3. Nicolas DURAND
Domaine du Marquenterre
80120 Saint Quentin en Tourmont – França
4. John FLYNN
National Parks and Wildlife Service
7 Beechlawn, Mullingar, Co. Westmeath
Tel : +353 – 44 40 969
5. Jac HENDRIKS
Staatsbosbeheer
Postbus 1300; 3970 BH Driebergen – Holanda
Tel : +31 30 69 26 377 – Fax : +31 – 30 69 22 978
6. Peter HOOGSTADEN
TransNature
Via G.Nicoreta 99; 80132 Napoli – Itàlia
Tel : 39 – 81 40 00 51
7. Judit KELEMEN
National Parks and Wildlife Service / Kiskunság National Park
6000 Kecskemet, Liszt F. 19 – Hongria
Tel : +36 76 48 26 11 – Fax : +36 – 76 48 10 74
kelemen.duchas@indigo.ie
8. Maurice MASSEY
English Nature
“Northmnster House”; Peterborough PE1 1UA
Tel : +44 17 33 34 03 45 – Fax : +44 – 17 33 68 834
9. Ciaran O’KEEFFE
National Parks and Wildlife Service
Glenveag National Park; Church Hill, Letterkenny, Co.Donegal – Irlanda
Tel : +353 – 74 37 090 – Fax : +353 – 74 37 072
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10. Toon VAN DER OUDERAA
Staatsbosbeheer
Postbus 1300; 3970 BH Driebergen – Holanda
Tel : +31 30 69 26 377 – Fax : +31 – 30 69 22 978
11. Bart VAN TOOREN
Natuurmonumenten
Noordereinde 60; 1243 JJ’s Graveland – Holanda
Tel : +31 – 35 65 59 750 – Fax : +31 – 35 6559 775
12. Patrick WARNER
National Parks and Wildlife Service
51, St Stephen’s Green, Dublin 2 – Irlanda
Tel: +353 – 16 61 31 11 – Fax : +353 16 62 02 83
warner.duchas@indigo.ie
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1. Per què és necessària la formació?
Tant per als gestors d’espais com per a les entitats gestores, cada vegada és més evident la necessitat i
els avantatges de planificar la gestió i de disposar d’un pla de gestió eficaç. Per norma general, tothom
accepta el fet que cal disposar d’uns plans de gestió estandarditzats que permetin comparar la informació disponible dels diferents gestors de les àrees protegides de tot Europa, sobretot dins l’àmbit de les
xarxes internacionals, com ara la xarxa ecològica Pan-Europea i la sèrie Natura 2000.
Enfrontar-se a la tasca de redactar un pla de gestió, és una perspectiva força intimidatòria, i és d’agrair
tenir el suport d’algú amb experiència que t’ensenyi com fer-ho. Un curs de formació contribuirà a que
els alumnes adquireixin confiança i els farà veure que la preparació d’un pla de gestió eficaç per a un
espai, no té cap secret.
Els gestors necessiten un format de pla que sigui fàcil i pràctic de fer servir, adaptable a qualsevol espai, sigui quin sigui el seu estatus legal, extensió i context socioeconòmic. D’acord amb aquests criteris, el 1990 es va crear el Format Eurosite de plans de gestió, i des d’aleshores els gestors de diferents
espais de molts països l’han estat utilitzant. A partir dels suggeriments i comentaris que aquests gestors
i les seves entitats ens han fet arribar, s’ha elaborat la tercera edició del format, on s’han identificat altres requeriments quant a la formació i als plans de gestió.
Després de la reunió del Consell d’Eurosite (París, octubre 1994), es va crear un petit taller de treball
amb l’objectiu de preparar un pla global de formació sobre plans de gestió i d’auditories d’aquests
plans. Aquest programa es va nodrir dels coneixements dels membres d’Eurosite, amb molta experiència en el tema.
2. Qui imparteix la formació?
Els membres de la xarxa Eurosite, que compta amb gent amb molta experiència pràctica en la gestió per
a la conservació d’espais i en la preparació de plans de gestió, són els qui imparteixen la formació i els
qui volen compartir les seves experiències amb altres membres de la xarxa.
Pel que fa a la formació, els equips es creen sobre la marxa i incorporen gent que són bons gestors i
planificadors experts, i que, a més, són bons comunicadors que saben transmetre la informació d’una
manera planera i entenedora per als alumnes. Els formadors han de ser capaços de salvar les diferències
d’idioma així com de règims jurídics i culturals entre les seves entitats i les entitats d’on provenen els
alumnes. És per això que és bo tenir experiència en la conservació de la natura en més d’un país, ja que
això implica tenir una mentalitat més oberta i més ganes d’aprendre! És recomanable que, com a mínim,
un dels formadors sigui de l’entitat o país amfitrió, ja que haurà de poder fer de pont i salvar les diferències entre el formador i els alumnes.
3. Maneres de formar, estratègies de formació
Les diferents entitats tenen uns requeriments de formació molt variables, i l’esquema de formació d’Eurosite s’ha creat amb la idea de poder afrontar aquesta variabilitat. Els requeriments més habituals són
aprendre el procediment de preparar plans de gestió, i aprendre a utilitzar el Format Eurosite de plans de
gestió–consulteu els capítols 1 i 2. Aquests requeriments fan referència bàsicament als gestors d’espais,
però també ens arriben sol·licituds per a formar gestors de més alt nivell, amb l’objectiu que adquireixin prou coneixements del sistema i experiència per portar a bon terme els plans de gestió, assignar recursos i dur a terme revisions i auditories internes.
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Per tal d’assolir aquests objectius, s’ofereixen diverses opcions:
Centres de formació

Espais de divulgació on la formació es realitza amb el material de formació
adequat, amb plans de gestió (operatius!) reals, dins les entitats membres
d’Eurosite. És recomanable que aquests tipus de centres es trobin a diferents
països amb diferents idiomes.

Formació bilateral

entre espais agermanats, un dels quals té experiència en la planificació de
la gestió; els socis poden treballar plegats en l’elaboració de plans de gestió.
Aquest mètode pot ser molt eficaç ja que tot el procediment de planificació
es pot dur a terme amb la col·laboració del soci expert, es pot debatre
l’aplicació del pla, en la seva totalitat, i ambdós socis treuen profit
d’aquesta col·laboració.

Potenciar

que membres d’Eurosite amb experiència visitin socis que necessiten un pla
de gestió, i que podran tenir un assessorament al llarg de tot el procés de
planificació. Això no implica establir un agermanament convencional, si bé
el receptor té gairebé tots els avantatges d’una formació bilateral.

Efecte cascada

Totes les entitats importants o d’àmbit estatal haurien de formar diversos
treballadors perquè arribin a ser experts en la preparació de plans de
gestió, seguint el mòdul Eurosite de formació. Aquest mòdul s’organitza
per a petits grups d’àmbit internacional, a les instal·lacions d’entitats
membres d’Eurosite que utilitzen els mètodes de formació estàndard.
Posteriorment, aquests nous experts poden modificar la metodologia per
adaptar-la a les condicions i format locals, i difondre així aquest
procediment dins les seves pròpies entitats.

Línia d’ajuda

Eurosite té previst d’establir una línia d’ajuda a fi d’oferir assessorament
sobre els plans de gestió. Això permetrà que diferents membres de la xarxa
entrin en contacte i proporcionarà una plataforma d’experiències al servei dels
membres de la xarxa.

Si els formadors no coneixen l’idioma del país on estan treballant, caldrà preparar tots els documents en
l’idioma del país i en un dels idiomes oficials d’Eurosite. Si es tracta d’un grup de caràcter internacional, aleshores serà més fàcil fer servir l’anglès o el francès.
Per tal d’oferir materials i infraestructura per a la formació a llocs diversos, una opció és crear Centres de formació a diferents regions d’Europa. Alguns membres d’Eurosite que disposen de les instal·lacions necessàries poden destacar el tema de la formació com un servei adreçat a altres membres d’Eurosite. En aquests centres, tot el material de formació, incloent-hi el plans corresponents als espais
locals, han d’estar disponibles en anglès o francès i en els idiomes del país. Els cursos es poden donar
en l’idioma del país, en anglès o francès.
No cal que el centre de formació sigui res de l’altre món: els requeriments mínims són un projector de
transparències, un projector de diapositives, i per anar bé, alguns ordinadors amb el format de plans de
gestió introduït, i una pissarra “vileda”. El centre de formació ha d’estar ubicat prop dels espais que es
faran servir al llarg del curs de formació.
Eurosite ofereix un equip bàsic de formació que consta del material essencial per a la formació.
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4. Quan és necessària la formació?
La formació i el reciclatge sempre són necessaris per evolucionar professionalment. La formació Eurosite està sempre a disposició de qui la requereixi. Per norma general, acostuma a haver-hi un curs convencional de formació l’any.
Qualsevol membre d’Eurosite pot posar-se en contacte amb Eurosite per demanar un programa de formació. Eurosite suggerirà a la gent interessada que s’incorpori a un dels cursos ja programats, o bé es
poden acordar sessions de formació en funció de les necessitats, mitjançant una de les estratègies que
s’exposen en l’apartat 5.3. Es programarà un pla de formació convencional quan hi hagi un mínim de
deu participants. Com a organització, Eurosite està especialitzada en la col·laboració entre membres de
la xarxa, per tant no dubteu a demanar ajut!
5. El mòdul Eurosite de formació estàndard
Les experiències obtingudes arran del primer curs de formació per a la preparació de plans de gestió,
mitjançant el format Eurosite del pla, realitzat a Hongria el 1992, van suposar una aportació important
per a l’elaboració del mòdul de formació actual.

Curs típic de formació per a la preparació de plans de gestió
Dia 1

Introducció

• Antecedents a la preparació dels plans de gestió
• Format Eurosite de plans de gestió
• Exemple de pla de gestió de l’espai A

Dia 2

Visita a l’espai

• Visita a l’espai A amb el gestor local
• Sessió de preguntes i respostes sobre la gestió de l’espai,
relacionant-les amb el pla de gestió

Dia 3

Visita a l’espai

• Visita a l’espai B amb el gestor local
• Informació sobre els antecedents
• Debat sobre els objectius i les possibilitats de gestió

Dia 4

Descripció

• Descripció de la part operativa del pla de gestió
de l’espai B, és a dir, des dels objectius ideals fins als
plans de treball

Després del curs de formació, els alumnes encara necessiten rebre suport, i això vol dir que caldrà
continuar amb els contactes, tant de manera proactiva com reactiva.
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Aquesta és la llista de requeriments per a realitzar un mòdul Eurosite de formació estàndard:
• Una sèrie de dibuixos que presentin la necessitat de preparar els plans de gestió, la manera com
es poden utilitzar aquests plans, i una guia detallada sobre el format del pla. Aquest material es
pot fer servir en qualsevol país, independentment de l’idioma o dels coneixements dels alumnes,
ja que aquests dibuixos ofereixen tota la informació important d’un manera molt comprensible.
Només caldrà traduir el títol de cada dibuix.
• Un espai per a la formació, on hi hagi un pla de gestió en funcionament, que es pugui utilitzar
per estudiar el procés de planificació, i per ensenyar com es fa una revisió i una auditoria.
• Caldrà disposar d’un segon espai, també amb un pla operatiu, per fer exercicis actius sobre els
plans de gestió. En aquest cas, els alumnes només coneixeran els antecedents de l’espai, i després
hauran de redactar la part operativa del pla i comparar la seva feina amb el pla actual.
6. Comprovem si som eficaços
En l’actualitat, després del curs de formació Eurosite per a la preparació de plans de gestió, no s’efectua cap control formal d’actuació, tret d’una simple valoració sobre el nivell de qualitat del programa de
formació. És important que després de cada acció formativa, els alumnes hagin de donar la seva opinió
sobre la informació rebuda, i aportin suggeriments per a millorar el mòdul. De manera anàloga, no es fa
cap valoració sobre la qualitat dels plans elaborats amb el format Eurosite. Se segueix un criteri ben senzill, si els plans són posats en pràctica i utilitzats, aleshores la formació ha aconseguit els seus objectius.
La gent va enviant els plans a Eurosite, sobre la marxa, i instem a tots els membres que continuïn fentho així, ja que això suposa una font d’informació molt útil pel que fa als plans de gestió, informació que
podem fer servir per ajudar els altres a preparar els seus propis plans. Demanem a les persones amb una
llarga experiència en la preparació de plans de gestió, que a través d’Eurosite facin arribar els seus comentaris sobre el manual per a la preparació de plans de gestió. També serà molt útil conèixer quins processos i procediments de planificació han seguit en la seva entitat.
Tenint tot això en compte, hem preparat un full senzill de respondre, i volem animar a tots els membres que fan servir el format perquè l’enviïn a Eurosite, i així podrem anar preparant la següent versió
del pla. En aquest full, es demana informació sobre com s’ha fet servir el format, quins capítols han estat útils i quins no. Podeu trobar un d’aquests fulls en el capítol 7 d’aquesta carpeta, i podeu demanarne més còpies al Secretariat del Mediterrani, la Fundació Territori i Paisatge.
7. Altres tipus de formació
Eurosite també pot satisfer altres tipus de requeriments quant a formació, amb cursos que tractin temes
com aquests:
• Potenciar la capacitat i l’eficàcia
• Comunicacions
• Auditories
• Gestió d’ecosistemes / hàbitats
• Gestió d’espècies

5/142

Eurosite Manual de Plans de Gestió 1999 - Formació

Eurosite
Manual de Plans de Gestió

1. Per què cal planificar?
2. Com planificar?
3. Format Eurosite de plans de gestió
4. Auditoria
5. Formació
6. Exemples
7. Els següents passos
8. Annexos

CAPÍTOL 6

Exemples

Pla de Gestió

Reserva Natural
Mig de Dos Rius
Riu Fluvià
Sant Pere Pescador
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Alt Empordà
Versió 2 – 02/2000

Fundació Territori i Paisatge
La Pedrera
Provença 261-265 1r A
08008 – Barcelona

Reserva Natural
Mig de Dos Rius
Riu Fluvià
Sant Pere Pescador
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Alt Empordà
Versió 2 – 02/2000

Equip de redacció: APNAE
(Associació d’Amics del Parc Natural
dels Aiguamolls de l’Empordà)

Pla de Gestió de la Reserva Mig de Dos Rius
Data de redacció del Pla:

setembre 1999

Entitat que redacta el Pla:

Associació d’Amics del Parc Natural dels Aiguamolls
de l’Empordà (APNAE)
El Cortalet
17486 – Castelló d’Empúries
Tel. 972454672
apnae@arrakis.es

Entitat que col·labora en
la gestió de l’espai:

APNAE

Entitats i administracions implicades: Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
17486 – Castelló d’Empúries
Tel. 972454222
aiguamolls@aiguamolls.org
Agència Catalana de l’Aigua
Marquès de Camps, 9
17001 – Girona
Tel. 972213812
Ajuntament de Sant Pere Pescador
Verge del Portalet, 10
17470 – Sant Pere Pescador
Tel. 972520050

Pla de Gestió de la Reserva Mig de Dos Rius
Índex

Pàgina

Resum executiu ............................................................................................................................... 155
1. Antecedents ................................................................................................................................. 155
1.1. Programes ......................................................................................................................... 155
1.2. Selecció d’espais............................................................................................................... 155
2. Descripció i avaluació de l’espai natural .................................................................................... 157
Informació general
2.1. Localització i delimitació de l’espai natural ..................................................................... 157
2.1.1. Localització
2.1.2. Delimitació
2.2. Estatus i drets legals.......................................................................................................... 161
2.2.1. Propietat
2.2.2. Drets legals
2.2.3. Estatus de l’espai
2.2.4. Altres plans
2.3. Infraestructura per a la gestió............................................................................................ 161
2.3.1. Entitats
2.3.2. Responsabilitats
2.3.3. Instal·lacions
2.3.4. Serveis
Característiques físiques
2.4. Climatologia...................................................................................................................... 161
2.4.1. Clima nacional
2.4.2. Clima comarcal
2.4.3. Clima de l’espai natural
2.5. Geologia i geomorfologia ................................................................................................. 162
2.6. Sòls i substrats .................................................................................................................. 163
2.7. Hidrologia ......................................................................................................................... 163
Característiques ecològiques
2.8. Ecosistemes (hàbitats), vegetació i processos ecològics................................................... 163
2.9. Flora .................................................................................................................................. 164
2.10. Fauna............................................................................................................................... 165
2.10.1. Invertebrats
2.10.2. Peixos
2.10.3. Amfibis i rèptils
2.10.4. Aus
2.10.5. Mamífers
Aspectes socioeconòmics
2.11. Usos humans actuals en l’espai natural .......................................................................... 167
2.11.1. Conservació de la natura
2.11.2. Agricultura i ramaderia
2.11.3. Silvicultura

2.11.4. Ús recreatiu
2.11.5. Caça i pesca
2.11.6. Extracció de materials
2.11.7. Ús de l’aigua
2.11.8. Educació, divulgació i recerca
2.11.9. Altres usos
2.12. Usos humans que afecten l’espai des de l’exterior ......................................................... 167
2.12.1. Conservació de la natura
2.12.2. Agricultura i ramaderia
2.12.3. Silvicultura
2.12.4. Ús recreatiu
2.12.5. Caça i pesca
2.12.6. Extracció de materials
2.12.7. Ús de l’aigua
2.12.8. Educació, divulgació i recerca
2.12.9. Altres usos
2.13. Aspectes econòmics i població ....................................................................................... 168
2.14. Usos humans anteriors en l’espai natural........................................................................ 168
2.15. Patrimoni cultural ........................................................................................................... 168
2.16. Paisatge i qualitats estètiques.......................................................................................... 169
Informació addicional
2.17. Material descriptiu addicional......................................................................................... 169
2.17.1. Bibliografia
2.17.2. Bases de dades
2.17.3. Cobertura cartogràfica
2.17.4. Cobertura fotogràfica terrestre
2.17.5. Cobertura de fotografia aèria i de satèl·lit
3. Avaluació i objectius ................................................................................................................... 169
3.1. Primera avaluació ............................................................................................................. 169
3.1.1. Criteris ecològics
3.1.2. Criteris socioeconòmics
3.1.3. Valor potencial
3.2. Objectius ideals per a l’espai natural ................................................................................ 170
3.3. Factors limitants o modificadors....................................................................................... 171
3.3.1. Factors limitants dins de l’espai
3.3.2. Factors limitants fora de l’espai
3.4. Segona avaluació .............................................................................................................. 171
3.5. Objectius operacionals ...................................................................................................... 172
4. Implementació............................................................................................................................. 172
4.1. Estratègies de gestió.......................................................................................................... 172
4.2. Zonificació ....................................................................................................................... 175
4.3. Projectes ........................................................................................................................... 175
4.4. Plans de treball.................................................................................................................. 181

Resum executiu
La Reserva de Mig de Dos Rius està situada prop de la desembocadura del riu Fluvià, a l’Alt Empordà.
Té una extensió d’unes 10 hectàrees repartides en tres finques. Les unitats més importants són un extens
prat de dall, una plantació d’arbres de ribera envellida i en procés de conversió a bosc de ribera i un canyissar.
Els objectius principals de la gestió són mantenir el prat de dall, millorar el bosc de ribera, potenciar la
biodiversitat i promocionar la visita de l’espai de forma ordenada.
1. Antecedents
1.1. Programes
La Fundació Territori i Paisatge, constituïda per l’Obra Social de Caixa Catalunya, va començar a funcionar a principis de 1998. Els objectius fonamentals que s’han marcat són els següents:
• col·laborar en la conservació del patrimoni natural i del paisatge.
• conscienciar totes les capes de la població sobre els valors ambientals.
Per aconseguir aquests objectius, la Fundació Territori i Paisatge desenvolupa tota una sèrie d’actuacions:
• L’adquisició de territori en àrees naturals o seminaturals d’alt valor ecològic, paisatgístic o emblemàtic, mitjançant la compra, cessió, donació, arrendament o altres fórmules jurídiques.
• La concertació de fórmules de gestió d’aquests espais amb entitats, públiques i/o privades, per
tal de garantir la preservació dels seus valors naturals i patrimonials.
• La promoció d’accions de restauració dels ecosistemes, de les espècies de la fauna i flora silvestres i dels paisatges tradicionals.
• La impulsió de l’educació i la sensibilització públiques en els temes mediambientals i de conservació del patrimoni natural, incloent-hi la creació d’equipaments i escoles de natura per aquesta finalitat.
• La col·laboració amb les altres entitats, públiques i privades, que es dediquen a la protecció de
la natura i del paisatge, i l’ajut econòmic dels projectes de conservació de la natura impulsats per
aquestes entitats.
1.2. Selecció d’espais
Existeixen en l’actualitat una sèrie d’estudis de base, en l’àmbit de Catalunya, que permeten analitzar
les comunitats que interessen a la Fundació Territori i Paisatge, a més de localitzar aquestes comunitats
geogràficament.
La majoria d’aquests estudis, com el d’hàbitats prioritaris de la Unió Europea o el catàleg forestal, estan georeferenciats i, per tant, es poden visualitzar en Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), com el
programa Miramon del CREAF.
Com a estudi bàsic de la Fundació Territori i Paisatge es preveu la realització de la Tipificació Ecopaisatgística de Catalunya (TEC) que, amb el recolzament d’un SIG, servirà per conèixer les prioritats a
l’hora d’adquirir territori.
Mentre es posen a punt els estudis bàsics per a la selecció de territoris, ja s’han definit uns eixos i espais prioritaris, on es dirigirà l’actuació de la Fundació Territori i Paisatge.
Els eixos prioritaris s’estructuren a l’entorn d’uns elements lineals (rius, litoral) i transversals (serra-
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lades), que es complementen amb uns ambients naturals específics i de distribució més puntual (zones
humides, boscos de ribera, zones estèpiques i espais afectats pels incendis).
Els elements seleccionats per definir els eixos són:
• Grans rius:
Noguera Ribagorçana
Noguera Pallaresa
Segre
Ebre
Francolí
Llobregat
Ter
Fluvià
Muga
• Litoral
• Muntanyes de la serralada pre-litoral a Tarragona
• Alt Pirineu
• Hàbitats específics:
Zones humides
Boscos de ribera
Zona forestal cremada
Zones estèpiques
Fins ara els espais s’han seleccionat a partir dels criteris establerts, i especificats més amunt, i de la informació recollida per l’equip directiu, els assessors territorials i col·laboradors externs.
Els espais seleccionats, llistats a continuació, s’ordenen d’acord amb les regions naturals de Catalunya,
que apareixen en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).
• Pirineu:
Vall de Montgarri
Boscos vells al Mig Pallars
Boscos de ribera del Segre a la Cerdanya
Bosc de ribera dels Arenals de Barruera
Verneda de Sort
• Pre-pirineu:
Alta Garrotxa
Vall d’Alinyà
Congost de Mont-rebei
Roureda del Castellet
Serres de Gurb i Sant Gervàs
• Sistema transversal:
Cingles de Tavertet
• Plana litoral empordanesa:
Cap de Creus
Closes
Estanys de l’Albera
Boscos de ribera als rius Muga i Fluvià
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• Sistema mediterrani:
Massís de les Gavarres
Prades-Montsant
Siurana
Ports de Beseit
Delta de l’Ebre
• Depressió central:
Estany d’Ivars
Zones estèpiques (Mas de Melons, Alfés, La Figuereta)
Salades d’Alcarràs – Torres de Segre
Boscos de ribera del Segre (La Mitjana, Sot del Fuster)
Boscos de ribera de l’Ebre (Reserva Natural de Sebes)
2. Descripció de l’espai
Informació general
2.1. Localització i delimitació de l’espai natural
La Reserva de Mig de Dos Rius està situada al marge esquerre del riu Fluvià, a 1,5 km de la seva desembocadura. Es troba dins del terme municipal de Sant Pere Pescador, a la comarca de l’Alt Empordà.
La reserva inclou la finca anomenada Mig de Dos Rius i dues finques més petites situades aigües
avall, també al marge esquerre (veure mapa situació). La finca principal està delimitada al sud per un
camp de presseguers, a l’est pel riu Fluvià, al nord per tres cases aïllades i a l’oest pel camí de Mig de
Dos Rius. La superfície total de la reserva és d’unes 10 hectàrees, repartides en tres finques de 7, 2 i 1
hectàrees aproximadament.
La finca està inclosa dins el polígon 2 del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Això significa
que gaudeix de les designacions d’aquest espai protegit (Natura 2000, IBA, Ramsar).
Com que la reserva limita amb el riu Fluvià, existeix una zona de domini públic hidràulic que, no obstant, no està atermenada, de forma que no es coneixen els límits exactes de la finca.

Àmbit de la Reserva Natural de Mig de Dos Rius (1:50000)
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Mapa de situació de la Reserva Natural de Mig de Dos Rius (1:250000)
(en verd, Espais d’Interès Natural, PEIN)

Reserva Natural
de Mig de Dos Rius
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Finques incloses en la Reserva Natural de Mig de Dos Rius (1:5000).
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Finques incloses a la Reserva Natural de Mig de Dos Rius (1:5000)
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2.2. Estatus i drets legals
2.2.1. Propietat
Totes les finques esmentades són propietat de la Fundació Territori i Paisatge.
2.2.2. Drets legals
En principi, no existeixen drets d’aprofitament ni de pas, encara que pel mig travessa el GR92. Hi ha
una zona de domini públic hidràulic, per ser una finca que toca amb el riu Fluvià. Aquesta zona no està
correctament termenejada, raó per la qual en un futur els límits podrien variar.
2.2.3. Estatus de l’espai
La finca està dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i, per tant, té les designacions d’aquest espai (Natura 2000, IBA).
2.3. Infraestructura per a la gestió
2.3.1. Entitats
La gestió de la finca ha estat cedida a l’Associació d’Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà (APNAE), qui s’ha d’encarregar de redactar el Pla de Gestió. La supervisió la farà directament la Fundació Territori i Paisatge.
2.3.2. Responsabilitats
Per part d’APNAE: Responsable de la gestió: Ponç Feliu (Tel. 639359886, 972454672).
Administració: Marta Julià (Tel. 972454672).
Per part de FTP:
Deli Saavedra (Tel. 678557526).
2.3.3. Instal·lacions
No n’hi ha.
2.3.4. Serveis
El GR92 travessa la finca. Els drets de pas s’han de mantenir, encara que caldrà fer coincidir el recorregut d’aquest sender amb l’itinerari de natura.
Existeix una línia elèctrica que passa paral·lela al camí de Mig de Dos Rius i porta electricitat a les
tres cases aïllades del límit nord de la finca principal. Estrictament, queda just al límit de la finca propietat de la FTP.
Característiques físiques
2.4. Climatologia
2.4.2./2.4.3. Clima comarcal/de l’espai natural
El clima de la Mediterrània Occidental és força complex, atesa la confluència d'importants cadenes
muntanyoses (Pirineus, Alps) amb la Mediterrània. Es pot classificar com a clima mediterrani d'estius
secs i calents, hiverns suaus i màxims plujosos irregulars.
Les temperatures són moderades a la primavera, més baixes a l'hivern i més elevades a l'estiu (juliolagost).
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Les pluges es donen sobretot a la primavera i a la tardor, encara que la resta de l'any també plou ocasionalment.
Els vents són freqüents, essent els provinents del nord els més forts (tramuntana), ja que arriben acanalats. Els que arriben de l'oest són secs i calents, ja que han perdut la humitat en travessar la Península
Ibèrica, i els de l'est (llevant) vénen carregats de la humitat de la Mediterrània i porten pluja.
Pressió atmosfèrica. La pressió atmosfèrica mitjana anual a l'Empordà és de 1.018 mil·libars. Les altes pressions dominen tot l'any, excepte a la primavera, època en què són més baixes.
Temperatura. La temperatura mitjana anual de l'aire a l'Empordà és de 15ºC. Les mínimes es donen
al mes de gener i les màximes als mesos de juliol o agost.
L'oscil·lació tèrmica als Aiguamolls de l'Empordà és menor que a l'interior de la comarca, ja que el
mar fa de termostat. Així, l'oscil·lació anual és de 14ºC i la diària de 7.6ºC.
Ocasionalment es donen invasions d'aire molt fred (-7ºC al gener de 1985 al nivell del mar) o aire
molt calent (30-35ºC).
Precipitacions. A la costa empordanesa, la mitjana de precipitació és de 600 l/m 2 a l'any. La mitjana
de dies amb pluja és de 80.
Els mesos amb més precipitacions són el març, l'abril, el maig, l'octubre i el novembre. El mes més
sec és el juliol.
A més, hi ha una mitjana de 24 dies amb tempesta, 1-2 dies amb neu, 25 amb boira i 164 amb rosada.
Humitat relativa. La humitat relativa mitjana dels Aiguamolls de l'Empordà és del 71% aproximadament.
Les humitats màximes es donen a la tardor (pluges) i a la primavera (marinades). Les humitats mínimes es donen quan bufa tramuntana.
Amb una humitat del 100% es forma boira, fenòmen que es dóna poc sovint a l'Empordà (una mitjana
de 25 dies l'any).
Temporals de mar. A la costa empordanesa, els temporals són principalment de tramuntana (N-NE)
o llevant (E-NE). Aquests darrers, tot i que no solen durar més de 24 hores, són els que provoquen la
inundació de les zones litorals, ja que les onades del mar poden entrar directament al sistema llacunar
sobrepassant la platja, els núvols descarreguen a l'interior i els rius no poden desembocar bé degut a que
les goles estan taponades pel temporal (es diu que els rius “boteixen”).
2.5. Geologia i geomorfologia
S'anomena depressió de l'Empordà a un gran compartiment enfonsat per l'acció de diverses falles, que
es formaren des de fa uns 25 milions d'anys per mitjà de diversos fenòmens tectònics. A més de l'Empordà, altres fosses tectòniques properes són les de la Selva, el Vallès-Penedès o el Baix Ebre.
La depressió de l'Empordà limita al Nord amb l'Albera i la serra de Rodes, al Sud amb la serra de les
Gavarres i el massís de Begur i a l'Oest amb la Garrotxa.
A la zona central de la depressió empordanesa, trobem el Montgrí. Els materials d'aquest massís formaven part de la conca sedimentària pirinenca, però van relliscar cap al sud fins a la seva posició actual,
formant una escata de corriment. El massís del Montgrí separa la depressió empordanesa en dues parts:
l'Alt Empordà i el Baix Empordà.
Durant el Quaternari, la interacció entre les aportacions fluvials i la dinàmica marina, va conformar
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una plana deltaica, on s'assenta el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
Els aports fluvials procedeixen dels rius Muga i Fluvià (i antigament també del Ter, a través de l'anomenat "Corredor d'Albons"). A mesura que les aportacions van conformant la plana, es formen zones
palustres, de les quals, i per acció antròpica, en queden molt poques en l'actualitat.
La dinàmica marina forma barres i cordons litorals, que s'oposen als rius i recs formats per les aigües
superficials. Aquesta interacció ha format les anomenades "llaunes", llacunes allargades perpendiculars
a la línia de la costa, i les depressions de la reraplatja, algunes permanents i d'altres que s'inunden amb
les llevantades.
Les marees a la Mediterrània tenen poca importància, però juntament amb la tramuntana provoquen
les formes i moviments de les dunes litorals. L'acumulació de sorra a la banda sud de la badia de Roses
deguda a la tramuntana, va crear la duna de Sant Martí d'Empúries i la del Montgrí, que va ser fixada
amb pins a començaments del present segle per evitar que colgués masos i terrenys agrícoles.
2.6. Sòls i substrats
El sòl de l'Empordà és de naturalesa sedimentària. Així, es considera que els fluvisols componen la majoria de la plana, i especialment als Aiguamolls de l'Empordà.
Aquest tipus de sòl és molt favorable per el creixement de les plantes, i tenen generalment un ús agrícola intensiu.
2.7. Hidrologia
El riu Fluvià és el referent més important per la hidrologia de la zona. Aquest riu té un recorregut de 97
km i rep les aigües d'una conca d'aproximadament 112.000 ha. El seu cabal mitjà varia entre 5 i 10 m3/s.
Neix a la Garrotxa i desemboca a la Badia de Roses, als Aiguamolls de l'Empordà, dins del terme de
Sant Pere Pescador. La finca Mig de Dos Rius limita amb el riu quan aquest es troba tan sols a 1,5 km
de la desembocadura.
Respecte a les aigües subterrànies, la depressió de l'Empordà té l'aqüífer amb un medi granular.
Aquests aqüífers són els que presenten millors condicions per emmagatzemar i transmetre grans quantitats d'aigua.
En general, trobem dos aqüífers principals:
• el superficial, que omple les capes de materials dipositat més recentment, generalment sorrencs.
El seu nivell piezomètric varia, trobant-se a l'hivern molt proper a la superfície, de forma que després de pluges intenses moltes zones, a més dels estanys, queden inundades. En canvi, a l'estiu, el
nivell piezomètric baixa degut a l'evaporació i a les extraccions realitzades per l'home.
• els profunds, que varien en fondària, encara que el més continu es troba a uns 40 metres.
L'extracció abusiva d'aigua subterrània pot comportar intrusió marina, és a dir, una entrada d'aigua de
mar que elevi les concentracions de sals de les aigües de l'aqüífer profund.
Característiques ecològiques i biològiques
2.8. Ecosistemes (hàbitats), vegetació i processos ecològics
La vegetació del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà està influenciada sobretot per l'aigua,
l'element omnipresent a tota la zona. Segons A. Farràs i T. Casasayas (in Sargatal i Fèlix, 1989), es dis-
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tingeixen les següents comunitats vegetals: plantes dels sorrals litorals, plantes halòfiles i plantes
hidròfiles.
D’aquestes tres comunitats, a Mig de Dos Rius només es troben exemples de la darrera comunitat.
La plantació d’arbres de ribera se situa a la vora del riu Fluvià. Està constituït per una plantació de pollancres (gènere Populus) i de plàtans (gènere Platanus) descurada i en vies de naturalització. Entre els
arbres de ribera, plantats en línia, creix una comunitat herbàcia densa i hi ha una creixent ocupació per
part d’arbustos i arbres de ribera.
Altres arbres de ribera que es troben a la finca són l'om (Ulmus minor) - en forta regressió degut a la
plaga que l'ataca des de fa anys, la grafiosi -, el freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), el salze
(Salix alba), el vern (Alnus glutinosa) i l'arbre blanc (Populus alba).
El prat de dall ocupa la major part de la finca. Té un poblament herbaci més o menys baix, espontani,
tot i que sembla que en altre temps fou cultivat. Actualment es dalla periòdicament. Hi destaca una considerable riquesa específica i la superfície relativament gran que ocupa en el conjunt de la finca.
Per últim, les plantes helofítiques ocupen el marge del riu i les dues parcel·les més petites de la finca.
El més abundant és el canyís (Phragmites australis), encara que també es troba la balca (Typha latifolia i Typha angustifolia).
2.9. Flora
Tenint en compte que el Pla de Gestió marcarà la necessitat d’un estudi inicial de la flora de la finca, a
continuació s’esmenten algunes de les espècies més comunes, segons la informació de l’itinerari botànic (Watt,S. 1996) i les nostres observacions.
Arbres de ribera
om (Ulmus minor)
freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia)
salze (Salix alba)
sàlic (Salix purpurea)
vern (Alnus glutinosa)
arbre blanc o àlber (Populus alba)
pollancre (Populus nigra)
pollancre híbrid (Populus x canadensis)
tamariu (Tamarix africana)
Plantes de zones humides
canyís (Phragmites australis)
balca (Typha latifolia i Typha angustifolia)
jonc agut (Juncus acutus)
Altres plantes
arç blanc (Crataegus monogyna)
esbarzer (Rubus ulmiflorus)
sanguinyol (Cornus sanguinea)
flor de l’abella (Ophrys apifera)
sarriassa (Arum italicum)
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2.10. Fauna
La diversitat faunística del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà és molt elevada, de forma que
tan sols es repassen breument alguns grups animals.
2.10.1. Invertebrats
Dins dels invertebrats, el Pla de Gestió posa especial interès en els lepidòpters. L’ambient principal és
el prat de dall, on es concentra una elevada diversitat d’espècies.
2.10.2. Peixos
El tram final del Fluvià té una elevada influència del mar, ja que es dóna una entrada d’aigua salada
pel fons del llit del riu, més important als mesos d’estiu. Això provoca una entrada d’espècies marines,
algunes de les quals arriben a ser molt comunes. De les 24 espècies piscícoles identificades als Aiguamolls de l’Empordà fins a la data, al curs baix del Fluvià es poden trobar les següents:
Carpa (Cyprinus carpio)
Bagre (Leuciscus cephalus)
Gardi (Scardinius erythrophtalmus)
Espinós (Gasterosteus aculeatus)
Mirallet (Lepomis gibosus)
Gambússia (Gambussia affinis)
Anguila (Anguilla anguilla)
Llissa llobarrera (Mugil cephalus)
Llissa calua (Liza ramada)
Llissa vera (Chelon labrosus)
Llobarro (Dicentrarchus labrax)
Llenguado (Solea lascaris)
2.10.3. Amfibis i rèptils
De les 20 espècies citades fins a la data al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, les espècies
que hom creu que es troben a la finca són les següents:
Granota verda (Rana perezi)
Tòtil granoter (Discoglossus pictus)
Reineta (Hyla meridionalis)
Gripau corredor (Bufo calamita)
Gripau comú (Bufo bufo)
Sargantana ibèrica (Podarcis hispanica)
Llangardaix ocel·lat (Lacerta lepida)
Dragó (Tarentola mauritanica)
Sargantana cua-llarga (Psammodromus algirus)
Serp verda (Malpolon mospessulanus)
Serp blanca (Elaphe scalaris)
Serp d'aigua (Natrix maura)
Colobra de collar (Natrix natrix)
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2.10.4. Aus
Fins a la data, s'han observat unes 340 espècies d'aus al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
Una de les primeres actuacions del Pla de Gestió és estudiar les poblacions d’ocells de la finca, però de
les nostres observacions prèvies podem extreure una llista de les espècies més comunes.
Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Esplugabous (Bubulcus ibis)
Martinet blanc (Egretta garzetta)
Ànec coll-verd (Anas platyrhynchos)
Aligot (Buteo buteo)
Xoriguer (Falco tinnunculus)
Perdiu roja (Alectoris rufa)
Guatlla (Coturnix coturnix)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Tudó (Columba palumbus)
Picot verd (Picus viridis)
Abellerol (Merops apiaster)
Oreneta (Hirundo rustica)
Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
Trist (Cisticola juncidis)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Oriol (Oriolus oriolus)
Caua (Corvus monedula)
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Pardal comú (Passer domesticus)
2.10.5. Mamífers
De les 26 espècies de mamífers citades al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, les espècies següents es poden trobar a Mig de Dos Rius:
Eriçó (Erinaceus europaeus)
Talpó (Microtus sp.)
Rata d'aigua (Arvicola sapidus)
Conill (Oryctolagus cuniculus)
Mustela (Mustela nivalis)
Llúdriga (Lutra lutra) alguns dels exemplars alliberats als Aiguamolls de l’Empordà, dins del projecte
de reintroducció, s’han detectat a la zona Mig de Dos Rius – Illa Caramany.
Turó (Putorius putorius)
Teixó (Meles meles)
Guilla (Vulpes vulpes)
Senglar (Sus scrofa)
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Aspectes socioeconòmics
2.11. Usos humans en l’espai natural
2.11.1. Conservació de la natura
Aquest ús el té, fins al moment, de forma passiva, ja que està situat dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, però no s’hi desenvolupen actuacions concretes de gestió per a la conservació.
2.11.2. Agricultura i ramaderia
Actualment, no existeixen conreus dins de la finca i tampoc hi ha pràctiques ramaderes. En canvi, el
prat era dallat per algú, de forma furtiva, un cop l’any.
2.11.3. Silvicultura
Existeixen plantacions de pollancres i plàtans, però estan abandonades i no s’exploten.
2.11.4. Ús recreatiu
L’espai és utilitzat per passejar i per fer pícnic. El GR92 travessa la finca i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà ha fet un itinerari botànic coincidint amb aquest tram. La utilització més important
es dóna els caps de setmana i a l’estiu. El grau d’incidència no és elevat, essent els principals problemes
l’acumulació d’escombraries i la desforestació d’algunes zones del marge del riu.
2.11.5. Caça i pesca
Es troba dins de l’àrea privada de caça de Sant Pere Pescador.
Periòdicament entren pescadors a pescar a la riba del riu Fluvià. Les espècies capturades són probablement carpes i llisses.
2.11.6. Extracció de materials
Inexistent
2.11.7. Ús de l’aigua
Inexistent.
2.11.8. Educació, divulgació i recerca
L’itinerari (botànic, GR92) té un important potencial per a l’educació ambiental, però actualment no
és gaire utilitzat.
2.11.9. Altres usos
2.12. Usos humans que afecten l’espai des de l’exterior
2.12.1. Conservació de la natura
L’espai queda dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que és molt visitat. Tot i existir un itinerari botànic que travessa l’espai coincidint amb el GR92, no se’n fa especial promoció i és poc visitat.
2.12.2. Agricultura i ramaderia
Són els principals usos de les zones adjacents, en forma de plantacions de pomeres, blat i girasol.
L’impacte d’aquestes activitats ve donat per l’aplicació de pesticides, bàsicament a les pomeres.
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2.12.3. Silvicultura
Les plantacions de pollancres també són abundants a la zona, dedicant-s’hi força hectàrees, bàsicament al costat dels cursos fluvials.
2.12.4. Ús recreatiu
L’ús recreatiu és important al riu Fluvià, degut a la utilització del canal esquerre (el dret és tancat) per
a la circulació de barques des del mar fins a Sant Pere Pescador. Això provoca sorolls i erosió de la riba,
a més de visites incontrolades que atraquen a la vora i hi accedeixen des del riu. Aquest impacte és molt
més elevat durant els mesos d’estiu.
2.12.5. Caça i pesca
La caça és important a tot el terme municipal de Sant Pere Pescador i als municipis veïns. L’única zona on no es caça a les rodalies és a les Reserves Integrals de l’Illa Caramany (a menys de 100 metres de
la finca) i de Les Llaunes (a uns 2 kms).
La pesca fluvial és poc important en tot el curs baix del riu Fluvià.
2.13. Aspectes econòmics i població
L’assentament més proper a l’espai estudiat és el conjunt de quatre cases unifamiliars existents entre la
finca Mig de Dos Rius i l’altra finca de la Fundació (veure mapa). Aquestes cases estan envoltades de
bosc i no afecten a la zona riberenca, de forma que, encara que cadastralment les finques estudiades no
es toquen (les cases queden entre les dues finques), realment existeix una continuïtat de bosc al llarg de
la vora del riu Fluvià. I no sembla que l’activitat dels propietaris d’aquestes residències afecti de forma
apreciable a la flora o fauna de l’espai analitzat. Per abastir d’energia elèctrica les cases esmentades,
existeix una línia que segueix el perímetre oest de la finca principal. Altres assentaments humans són alguns masos i el poble de Sant Pere Pescador, a 1 km de distància.
El poble de Sant Pere Pescador viu bàsicament de l’agricultura i el turisme. Dins del primer apartat,
l’agricultura té un fort potencial econòmic ja que es basa en el sector de la fruita. Dins del segon apartat,
Sant Pere Pescador té una de les ofertes de càmpings més importants de Catalunya.
2.14. Usos humans anteriors en l’espai natural
Algunes de les zones actualment ocupades per bosc de ribera en creixement o per les plantacions de pollancres i plàtans eren camps de conreu. A més, el bosc de ribera s’explotava més, fins i tot el de l’illa
Caramany, que fins a finals dels anys setanta era un simple meandre. De fet, es va convertir en una illa
degut a l’excavació d’un canal navegable a la riba esquerra, per tal d’intentar evitar l’erosió del marge
dret.
2.15. Patrimoni cultural
El patrimoni cultural del municipi de Sant Pere Pescador no és especialment important, sobretot si el
comparem amb els municipis adjacents (església de Castelló d’Empúries, ruïnes d’Empúries).
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2.16. Paisatge i qualitats estètiques
L’espai estudiat té interès paisatgístic, sobretot per l’escassetat d’espais grans sense conrear a la comarca. A més, la diversitat paisatgística és gran, en combinar-se un prat extens amb el mur que formen els
pollancres i amb el riu Fluvià.
2.17. Material descriptiu addicional
2.17.1. Bibliografia
• Watt, S. (1996). Itinerari botànic del riu Fluvià.Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
• Sargatal, J. i Fèlix, J. (1989). Els Aiguamolls de l’Empordà: aspectes ecològics, històrics i
socials. Carles Vallès – editor.
2.17.2. Bases de dades
2.17.3. Cobertura cartogràfica
• Mapa comarcal Alt Empordà. ICC. 1:50000. 1993.
• Ortofotomapa 258-2-2. ICC. 1:25000. 1993.
• Ortofotomapa. ICC. 1:5000.
• Mapa topogràfic. ICC. 1:5000.
2.17.4. Cobertura fotogràfica terrestre
Les fotografies més útils s’inclouen en l’annex.
2.17.5. Cobertura de fotografia aèria i de satèlit
Per aquesta zona existeixen fotografies aèries del 1957, 1976, 1987. El vol del 1993 correspon als ortofotomapes ja esmentats. A més, es disposa de diverses fotos preses des d’avioneta del 1997 fins al
2000, algunes de les quals s’inclouen en el Pla de Gestió.
3.Avaluació i objectius
3.1. Primera avaluació
3.1.1. Criteris ecològics
a) Fragilitat: Cal considerar que el prat és fràgil ja que, si fos llaurat i conreat, tardaria molts anys en
regenerar-se fins al seu aspecte actual. El bosc de ribera no triga tant a recuperar-se i, a més, en el cas
de Mig de Dos Rius, aquests és jove i de poca entitat.
b) Raresa: El prats de dall comencen a ser rars en l’àmbit estatal, ja que quasi tots han estat conreats.
c) Naturalitat: No és un hàbitat natural, sinó que ha estat alterat per l’home des de fa segles.
d) Tipicitat. El prat és un exponent típic dels prats de dall.

Eurosite Manual de Plans de Gestió 1999 - Pla de Gestió de la Reserva de Mig de Dos Rius. Versió 2-02/00

6/169

e) Interès especial
f ) Grandària. L’espai és petit (12 ha), i només té interès pel manteniment de poblacions viables
d’espècies si es fa un esforç de protecció d’altres boscos de ribera del riu Fluvià.
g) Diversitat. Quant a hàbitats, la diversitat és baixa (prat de dall i bosc de ribera), però dins del prat hi
ha una elevada diversitat d’espècies.
h) Estabilitat i inestabilitat. La gestió del prat de dall intenta aturar la seva successió natural per obtenir herba, però també ajuda a mantenir una elevada diversitat. On es deixi actuar la successió vegetal, es
formarà un bosc de ribera, també amb una elevada diversitat d’espècies arbrades.
i) Lloc que ocupa l’espai en l’estructura ecològica de la regió. És un espai molt interessant dins del
que hauria de ser el corredor biològic del Fluvià, que uniria el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
j) Reemplaçabilitat. Es pot considerar un espai difícil de reemplaçar, encara que la dificultat no és tècnica, sinó que es considera que, tant el prat com l’arbreda, requeriria més de 15 anys per assolir el seu
estat actual si fos destruït.
3.1.2. Criteris socioeconòmics
L’espai va ser embargat al propietari i feia força anys que el Banco Bilbao Vizcaya no hi realitzava
cap activitat. D’aquesta forma, convertir l’espai en una reserva dedicada a la conservació dels hàbitats
no provoca cap conflicte econòmic. Només es pot produir un cert rebuig per part alguns pescadors o visitants que accedien en cotxe fins a la vora del riu i, que a partir d’ara, només hi podran accedir a peu.
3.1.3. Valor potencial
L’espai té potencial per:
• Millora ecològica: Sobretot del bosc de ribera, que es troba degradat. El prat de dall ja té actualment un valor ecològic elevat.
• Augment de la tranquil·litat per la fauna: Regulació de l’accès al prat i al bosc, a través d’itineraris marcats i prohibint el pas de vehicles a motor. Prohibició de la caça.
• Millora del paisatge: la substitució progressiva de les espècies alienes i la supressió dels camins
per vehicles a motor.
• Gaudi del visitant: L’adequació de l’itinerari i la construcció d’un petit aparcament i zona de
pícnic revaloritzaran l’espai per l’ús públic.
3.2. Objectius ideals per a l’espai
a) Mantenir el prat de dall en l’actual estat de conservació.
b) Regenerar i millorar el bosc de ribera.
c) Assegurar la tranquil·litat de la fauna, sobretot en època de nidificació.
d) Convertir l’espai en un important punt de reproducció d’amfibis i tortugues d’estany (Emys
orbicularis).
e) Ordenar la visita a la finca i millorar els aspectes relatius a l’ús públic.
f) Conèixer la diversitat vegetal i animal actual.
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3.3. Factors limitants o modificadors
3.3.1. Factors limitants que poden ocórrer dins de l’espai
• L’espai està situat dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
• L’espai està en part dins del Domini Públic Hidràulic.
• Es necessiten recursos econòmics per millorar la finca, en major grau si es promou l’ús públic.
• Existeix un sender de gran recorregut (GR92) que travessa la finca.
• Un cert nombre de persones estan habituades des de fa anys a usar els camins de la finca per
circular amb cotxe.
• Es practica la caça en tota la zona.
• Una línia elèctrica de baixa tensió recorre el perímetre oest de la finca, entre aquesta i el camí.
3.3.2. Factors limitants que poden ocórrer fora de l’espai
• Una gran superfície adjacent està dedicada al conreu de pomeres, on s’apliquen gran quantitat
de pesticides.
• La qualitat d’aigua del riu Fluvià pot ser baixa, degut a la manca de depuradora de Sant Pere
Pescador, a l’important ús de pesticides en tota la zona i a les extraccions d’àrids que es produeixen aigües amunt.
• El pas de barques pel marge esquerre del riu Fluvià (on està situat l’espai estudiat) és molt intens durant els mesos d’estiu.
3.4. Segona avaluació
Es porta a terme la valoració de com afecten els factors limitants i modificadors als objectius ideals a
través d’aquesta taula, on +3 és l’impacte més positiu en l’objectiu ideal, 0 significa que no hi ha impacte i –3 és el més negatiu.
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3.5. Objectius operacionals
a) Mantenir el prat de dall en l’actual estat de conservació
b) Millorar el bosc de ribera
c) Potenciar la biodiversitat de l’espai
d) Evitar l’entrada de caçadors dins la reserva.
e) Ordenar l’accés i l’ús públic, per a compatibilitzar la conservació dels hàbitats amb l’afluència
de visitants
f) Estudiar la situació inicial i fer un seguiment continuat de l’espai respecte de la flora, els lepidòpters i els vertebrats terrestres.
g) Convertir l’espai en un exemple de model de gestió per a les finques de la Fundació Territori
i Paisatge.
4. Implementació
4.1. Estratègies de gestió
Objectiu 1: Mantenir el prat de dall en l’actual estat de conservació.
ESTRATÈGIA 1.1. Gestionar el prat de forma tradicional
S’ha de gestionar de forma que mantingui una alta diversitat. Segurament caldrà dallar-lo un cop
l’any, o potser pasturar-lo, però sempre tard, quan ja hagin granat les plantes i les papallones i ocells hagin nidificat.
Objectiu 2: Millorar el bosc de ribera.
ESTRATÈGIA 2.1. Mantenir la majoria de pollancres i plàtans
Encara que pugui semblar que cal eliminar la plantació d’arbres per afavorir la reconversió en bosc de
ribera, l’ombra d’aquests grans exemplars és necessària pel desenvolupament dels arbres de ribera. Una
aclarida intensa provocaria una gran entrada de llum i el desenvolupament d’esbarzers i espècies heliòfiles, que endarreririen la successió.
ESTRATÈGIA 2.2. Impedir l’accés a les zones de desenvolupament de bosc de ribera
Cal tancar l’accés físicament als llocs on es pretén una ràpida colonització del bosc de ribera.
L’itinerari només mantindrà tres punts d’observació del riu en tot el seu recorregut. A la resta de riba
s’impedirà l’accés per fomentar el desenvolupament del bosc de ribera.
ESTRATÈGIA 2.3. Fomentar la recolonització natural
A l’extrem NE del prat s’està produint una recolonització natural per part d’arbres de ribera. No hi
haurà intervenció fins al canyer, per tant aquesta part del prat no es dallarà ni pasturarà.
Objectiu 3: Potenciar la biodiversitat de l’espai.
ESTRATÈGIA 3.1. Excavar basses
S’excavarà una bassa pensada per albergar una població de tortuga d’estany (Emys orbicularis), ja
que es tracta d’una espècie amenaçada que es vol potenciar especialment.
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ESTRATÈGIA 3.2. Reintroduir la tortuga d’estany
Es reintroduirà la tortuga d’estany a la finca, seguint un pla elaborat per tècnics especialitzats, i que
s’adjuntarà al Pla de Gestió un cop finalitzat.
ESTRATÈGIA 3.3. Plantar arbres aïllats al prat
Es plantaran diversos arbres al prat (Quercus pubescens, Fraxinus angustifolia), amb l’objectiu que,
a llarg termini, esdevinguin arbres monumentals amb importància paisatgística i de refugi de fauna.
ESTRATÈGIA 3.4. Col·locar posaders per ocells
Cal col·locar estructures en llocs estratègics del prat, de forma que serveixin com a posaders o talaies
per rapinyaires (aligot, xoriguer, mussol,...) i altres ocells (abellerol, botxí, etc.). Aquestes estructures
seran de dos tipus: pilons de branques i troncs secs i pals de fusta tractada.
ESTRATÈGIA 3.5. Col·locar nius artificials
Cal col·locar nius artificials en algunes zones del bosc de ribera, ja que els arbres són encara joves i
no disposen de forats adients per la cria de certes espècies (mallerenga blava, mallerenga carbonera, mallerenga cuallarga, gaig blau, xot,...).
ESTRATÈGIA 3.6. Adequar un refugi per a llúdrigues
Es construirà un canal a prop del riu, que deixarà una porció de terreny aïllat. Aquesta petita illa fluvial serà tranquil·la i, segurament, apreciada per les llúdrigues com a refugi o lloc de descans.
ESTRATÈGIA 3.7. Adequar refugis per a peixos
S’excavaran els anomenats “dits d’aigua”, que són petites entrades del riu dins la finca. Aquestes zones d’aigües tranquil·les són excel·lents refugis per a peixos, sobretot en cas de riuada.
Objectiu 4: Evitar l’entrada de caçadors dins la reserva.
ESTRATÈGIA 4.1. Promoure la creació d’una zona sense activitat cinegètica
Cal demanar al DARP la creació d’una Reserva de Fauna Salvatge o d’una Zona de Seguretat a tota
la finca.
Objectiu 5: Ordenar l’accés i l’ús públic, per compatibilitzar la conservació dels hàbitats amb l’afluència de visitants.
ESTRATÈGIA 5.1. Limitar l’accés als vehicles de motor.
Només es podrà entrar amb vehicles de motor fins a la zona d’aparcament. S’excavaran recs al costat
del camí que voreja la part oest de la finca i entre la zona d’aparcament i el prat de dall. Al costat del camí es plantarà una filera d’arbres i s’intentarà pactar un soterrament de la línia elèctrica que transcorre
entre el camí i el prat.
L’itinerari només es podrà recórrer a peu.
ESTRATÈGIA 5.2. Crear un petit aparcament i zona de pícnic
Hi ha gent que està acostumada a anar a pescar o passejar entrant dins del bosc amb el cotxe. Com a
mesura dissuasiva per aquesta gent i qualsevol visitant, s’adequarà un petit aparcament, amb un màxim
de 20 places, a l’entrada al prat (extrem SW).
Per evitar que els visitants facin pícnic a qualsevol punt de l’espai, s’adequarà una zona de pícnic arbrada a la mateixa zona d’aparcament, només amb taules i bancs.
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Aquesta zona també farà de tampó per al lleure més actiu (jugar a pilota, etc...).
ESTRATÈGIA 5.3. Eliminar els camins i deixant un únic itinerari
Es projectarà un recorregut que passarà per tots els ecosistemes i punts d’interès de la finca i que esdevindrà el suport de tot l’ús públic dintre de la finca, dissuadint els visitants d’entrar en les zones d’estricta protecció. Aquest camí s’ha de adequar afegint balastre o, a mig termini, asfaltant-lo.
Es llauraran tots els altres camins, per tal de fer-los desaparèixer i facilitar que siguin recolonitzats per
la vegetació.
ESTRATÈGIA 5.4. Dotar la finca d’un sistema de senyalització
Es projectarà un sistema de senyalització, tant del recorregut i com de l’àrea de lleure, que descobreixi els valors ecològics i paisatgístics de la reserva, alhora que doni pautes de conducta per un oci respectuós.
ESTRATÈGIA 5.5. Construir observatoris de fauna i paisatge
Es construiran quatre observatoris de fauna i paisatge, que incorporats a l’itinerari fomentin la “seducció
ambiental” Aquests se situaran en els punts d’especial excel·lència paisatgística i interès faunístic. Dintre
l’objectiu de la Fundació Territori i Paisatge de fer patent la seva traça en el territori més enllà del segle
XXI, alguns d’aquests observatoris es construiran amb l’objectiu que es conservin durant molt de temps.
ESTRATÈGIA 5.6. Editar un futlletó-guia de l’espai
S’editarà un tríptic amb informació de la finca i de com visitar-la.
Objectiu 6. Estudiar la situació inicial i fer un seguiment continuat de l’espai respecte de la flora,
els lepidòpters i els vertebrats terrestres, per poder observar l’evolució dels ecosistemes i decidir les
actuacions de gestió més adequades.
ESTRATÈGIA 6.1. Estudiar la situació inicial de la vegetació
Cal fer un estudi de les comunitats vegetals presents a la finca al 1999, posant especial atenció a les
espècies rares o protegides en l’àmbit comunitari. Els esforços es concentraran al prat de dall.
ESTRATÈGIA 6.2. Estudiar les poblacions inicials de lepidòpters
Cal fer un estudi de les papallones presents a la finca al 1999, identificant les espècies més interessants o rares. Cal fer algunes recomanacions perquè la gestió de la finca afavoreixi al màxim les poblacions de lepidòpters.
ESTRATÈGIA 6.3. Estudiar les poblacions inicials d’ocells
Cal fer un estudi de les poblacions d’ocells presents a la finca i les seves densitats al 1999. S’ha d’encarregar a l’autor de l’estudi que redacti les propostes de gestió que consideri adients per afavorir la diversitat d’aquests grups.
ESTRATÈGIA 6.4. Controlar l’evolució de les comunitats vegetals
S’ha de posar a punt una metodologia de seguiment de l’evolució de les comunitats vegetals, que es
relacioni amb l’estudi que es realitzarà el 1999 i que es pugui executar cada any a partir del 2000.
ESTRATÈGIA 6.5. Controlar l’evolució de les poblacions de papallones
S’ha de posar a punt una metodologia de seguiment de l’evolució de les poblacions de lepidòpters,
que es relacioni amb l’estudi que es realitzarà el 1999 i que es pugui executar cada any a partir del 2000.
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ESTRATÈGIA 6.6. Controlar l’evolució de les poblacions d’ocells
S’ha de posar a punt una metodologia de seguiment de l’evolució de les poblacions d’ocells, que es
relacioni amb l’estudi que es realitzarà el 1999 i que es pugui executar cada any a partir del 2000.
Objectiu 7. Convertir l’espai en un exemple de model de gestió per a les finques de la Fundació Territori i Paisatge.
ESTRATÈGIA 7.1. Utilitzar la finca per a provar estructures d’ús públic
El fet de ser la primera finca de la Fundació Territori i Paisatge que es gestiona s’ha d’aprofitar per
provar l’efectivitat de cartells, senyals, fites, bancs, taules, tanques, etc.
ESTRATÈGIA 7.2. Fer un conveni amb l’Associació d’Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de
l’Empordà (APNAE).
Es cedirà la gestió de la finca a l’APNAE per un període llarg de temps. Tanmateix, la FTP supervisarà la gestió de l’entitat i crearà els mecanismes (revisions i auditories segons el format EUROSITE)
per controlar periòdicament l’estat de conservació de la finca i de satisfacció del visitant.
4.2. Zonificació
Es defineixen dues unitats diferents respecte de la gestió:
a) Zona de conservació
Formada bàsicament pel prat de dall i el bosc de ribera. Es realitzaran actuacions de gestió, però no hi
haurà accès dels visitants. Excepte a les parts més ben conservades del bosc de ribera, tota la zona de
conservació serà considerada d’intervenció activa quant a la gestió.
b) Zona d’ús públic
Formada per l’àrea de lleure i l’itinerari. Serà la zona d’ús públic.
4.3. Projectes
1. Projecte de gestió del prat
2. Projecte de recolonització del bosc de ribera
3. Projecte d’excavació d’una bassa per la tortuga d’estany
4. Projecte de reintroducció de la tortuga d’estany
5. Projecte de plantació d’arbres aïllats al prat
6. Projecte de col·locació de posaders
7. Projecte de col·locació de nius artificials
8. Projecte d’adequació d’un refugi per a llúdrigues
9. Projecte d’adequació de refugis per a peixos
10. Projecte de cessament de l’activitat cinegètica
11. Projecte d’excavació de rases dissuasives
12. Projecte de plantació d’una filera d’arbres paral·lela al camí
13. Projecte de soterrament de la línia elèctrica
14. Projecte de creació de l’aparcament i àrea de lleure
15. Projecte d’adequació de l’itinerari
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16. Projecte de senyalització
17. Projecte de col·locació de fites de propietat
18. Projecte de construcció dels observatoris del paisatge
19. Projecte d’estudi de la situació inicial de la flora
20. Projecte d’estudi de la situació inicial de les papallones
21. Projecte d’estudi de la situació inicial dels ocells
22. Projecte de seguiment de les comunitats vegetals
23. Projecte de seguiment de les poblacions de papallones
24. Projecte de seguiment de les poblacions d’ocells
• S’inclouen només les fulles corresponents als projectes 1 i 2, a més de la fulla de revisió per a cada
projecte.

Objectius operacionals

Estratègies de gestió

Projectes

Mantenir el prat de dall
en l’actual estat de conservació

Gestionar el prat de forma tradicional

1

Millorar el bosc de ribera

Mantenir la majoria de pollancres i plàtans
Impedir l’accès a les zones de
desenvolupament de bosc de ribera
Fomentar la recolonització natural

2

Potenciar la biodiversitat
de l’espai

Excavar basses
Reintroduir la tortuga d’estany
Plantar arbres aïllats al prat
Col·locar posaders per a ocells
Col·locar nius artificials
Adequar un refugi per a llúdrigues
Adequar refugis per a peixos

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Evitar l’entrada de caçadors
dins la reserva

Promoure la creació d’una zona
sense activitat cinegètica

10

Ordenar l’accès i l’ús públic

Limitar l’accés de vehicles de motor
Crear un petit aparcament i zona de pícnic
Eliminar els camins i deixar un únic itinerari
Dotar la finca d’un sistema de senyalització
Construir observatoris de fauna i de paisatge
Editar un futlletó-guia de l’espai

11, 14, 15, 16

Estudiar la situació inicial
i fer un seguiment de la vegetació,
lepidòpters i ocells

Estudiar la situació inicial de la vegetació
Estudiar la situació inicial dels lepidòpters
Estudiar la situació inicial dels ocells
Seguiment de l’evolució de les comunitats vegetals
Seguiment de l’evolució dels lepidòpters
Seguiment de l’evolució dels ocells

19, 20, 21, 22, 23, 24

Convertir l’espai en un exemple de
model de gestió per a les finques
de la FTP

Utilitzar la finca per a provar estructures d’ús públic
Fer un conveni amb l’APNAE

12, 13, 18
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1. Projecte de gestió del prat
Objectius: Mantenir el prat de dall en l’actual estat de conservació (1).
Estratègies: Gestionar el prat de forma tradicional (1.1).
Prioritat: Programa prioritari, ja que el prat forma la unitat principal de la finca.
Localització dins l’espai: Aquest programa es realitzarà al prat de dall, exceptuant la zona dedicada al
foment del bosc de ribera i la dedicada a l’àrea de lleure.
Data d’inici i finalització: projecte permanent.
Metodologia de funcionament: Els dos mètodes principals de gestió són el dall i la pastura.
Cal dallar el prat un cop l’any, però és necessari fer-ho una mica més tard del que és habitual (juliolagost) i en dues o més vegades, de forma que la fauna que habita la part dallada es pugui refugiar a la
porció encara no dallada.
La pastura es farà quan es pugui disposar d’un ramat. Cal introduir una baixa càrrega ramadera (<0,5
caps/ha) i durant un curt període de temps.
Persona responsable: s’encarregarà a un pagès o ramader, sota la supervisió de l’APNAE i la FTP.
Cost: No es preveu cost, sinó que potser es podrà treure un petit rendiment d’aquesta actuació.
Material necessari: Tant el tractor equipat per dallar com el ramat s’hauran de llogar quan sigui necessari. Cal tenir en compte que el dret a pasturar o l’herba extreta pot servir per abaixar el cost del maneig
proposat.
Metodologia de revisió del projecte: S’apuntaran totes les dades referents al dall (època, superfície, sistema, ...) i a la pastura (època, núm. dies, càrrega ramadera, ...) per poder creuar-les amb les relatives a
les poblacions de plantes i animals resultat del seguiment (objectiu 5). D’aquest creuament s’extreuran
directrius pel dall i la pastura.
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Projecte:

Actuació i lloc

Data d’inici

Actuació no realitzada

Data final

Lloc

Cost

Avaluació

Motiu

Avaluació final:
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2. Projecte de recolonització del bosc de ribera
Objectius: Millorar el bosc de ribera (2).
Estratègies: Impedir l’accés a les zones de desenvolupament del bosc de ribera (2.2).
Fomentar la recolonització natural (2.3).
Prioritat: Actuació prioritària, ja que la regeneració del bosc és un procès lent i cal començar-lo al més
aviat possible.
Localització dins l’espai: Zona de plantació de pollancres i plàtans, i extrem NE del prat de dall.
Data d’inici i finalització: 1999 – no té data concreta d’acabament.
Metodologia de funcionament: L’extrem NE del prat, a partir del canyer (veure mapa de zonificació)
s’ha de tancar físicament, de forma que ni es dalli ni es pasturi. Tota aquesta zona, en estar envoltada
d’arbres de ribera, està essent colonitzada ràpidament per plançons de freixe i àlber, que si no creixen
més és perquè cada any són tallats en dallar el prat.
A la zones de la plantació que vagin quedant alliberades de pollancres i plàtans (projecte 2), l’entrada
de llum marcarà l’inici de la recolonització. En alguns llocs concrets es reforestarà amb esqueixos o
plançons i en d’altres no s’actuarà. Aquests espais no s’han de tancar, encara que en alguns casos caldrà
col·locar troncs i branques que protegeixin els arbres en les seves primeres etapes de creixement.
Persona responsable: FTP (tanca) i APNAE (reforestacions periòdiques).
Cost: 200.000 ptes.
Material necessari: Tanca de fusta d’un metre d’alçada (lligada a la tanca de l’itinerari).
Les reforestacions amb arbres de ribera s’han de fer a l’hivern i poden ser portades a terme amb voluntaris de l’APNAE o d’altres procedències.
Metodologia de revisió del projecte: S’empraran les dades de canvis en la cobertura vegetal per avaluar l’èxit de la intervenció.
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Projecte:

Actuació i lloc

Data d’inici

Actuació no realitzada

Data final

Lloc

Cost

Avaluació

Motiu

Avaluació final:

6/180

Eurosite Manual de Plans de Gestió 1999 - Pla de Gestió de la Reserva de Mig de Dos Rius. Versió 2-02/00

4.4. Plans de treball
Tenint en compte que la Reserva de Mig de Dos Rius vol ser un camp de proves de la gestió de la
Fundació Territori i Paisatge a les finques de la seva propietat, és necessari portar a terme les principals
actuacions d’ús públic al més aviat possible. Les actuacions d’estudi de la situació inicial de la flora i la
fauna ja van començar el 1999, mentre que algunes actuacions d’augment de la biodiversitat es deixaran per la part final del període d’actuacions.
4.4.1. Pla anual
En aquest apartat es consideren les actuacions a desenvolupar durant el final de 1999 i la totalitat de
l’any 2000.

Prioritat

Núm. projecte

Projecte

Cost (ptes)

1

1

Projecte de gestió del prat

sense cost

2

2

Projecte de recolonització del bosc de ribera

sense cost

3

11

Projecte d’excavació de rases dissuasives

150.000

4

14

Projecte de creació de l’aparcament i àrea de lleure

1.000.000

5

15

Projecte d’adequació de l’itinerari

400.000

6

16

Projecte de senyalització

Dot. press.

7

12

Projecte de plantació d’una filera d’arbres
paral·lela al camí

80.000

8

5

Projecte de plantació d’arbres aïllats al prat

20.000

9

10

Projecte de cessament de l’activitat cinegètica

sense cost

10

19

Projecte d’estudi de la situació inicial de la flora

140.000

11

20

Projecte d’estudi de la situació inicial
de les papallones

60.000

12

21

Projecte d’estudi de la situació inicial dels ocells

70.000

13

18

Projecte de construcció dels observatoris del paisatge

**

14

6

Projecte de col·locació de posaders

sense cost

15

7

Projecte de col·locació de nius artificials

sense cost

16

22

Projecte de seguiment de les comunitats vegetals

*

17

23

Projecte de seguiment de les poblacions de papallones

*

18

24

Projecte de seguiment de les poblacions d’ocells

*

* Projecte que té caràcter permanent des del seu inici i durant la resta del quinquenni.
Dot. press.: Existeix una dotació pressupostària inclosa en una partida específica de la FTP.
** Variable en funció de les característiques finals.
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4.3.2. Pla quinquennal
En aquest apartat es consideren les actuacions a desenvolupar entre el 2001 i el 2003, en definitiva, els
projectes no inclosos en el pla anual.

Prioritat

Núm. projecte

Projecte

Cost (ptes)

19

17

Projecte de col·locació de fites de propietat

Dot. press.

20

8

Projecte d’adequació d’un refugi per a llúdrigues

**

21

9

Projecte d’adequació de refugis per a peixos

60.000

22

13

Projecte de soterrament de la línia elèctrica

**

23

3

Projecte d’excavació d’una bassa

**

24

4

Projecte de reintroducció de la tortuga d’estany

**

Dot. press.: Existeix una dotació pressupostària inclosa en una partida específica de la FTP.
** Variable en funció de les característiques finals.
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1. Maneres de no oblidar com s’utilitza el vostre pla de gestió!
Cal fer servir i posar en pràctica el pla de gestió per tal d’obtenir-ne els resultats previstos en relació a
les característiques naturals de l’espai. Per tant, és imprescindible que consulteu el pla periòdicament
per assegurar-vos que la feina prevista segueix la línia del que vau redactar en el pla. I el que és més important, us anirà molt bé tenir molt presents els objectius ideals –la vostra visió- de la gestió. De vegades, és fàcil que us impliqueu tant en els detalls que no us recordeu del projecte de conservació de l’espai en la seva totalitat.
Per tant, què podeu fer perquè això no passi i el pla no es quedi endreçat en un prestatge per sempre
més? La resposta a aquesta pregunta la podeu trobar en els diferents capítols d’aquest manual, però en
resum és aquesta:
• Els gestors dels espais han d’estar molt implicats en el procés de preparació del pla. Si es fa així, és molt més probable que se sentin responsables dels continguts d’aquest pla.
• És imprescindible que hi hagi un exemplar del pla en les oficines de l’espai, o molt a prop del
lloc des d’on s’està gestionant l’espai.
• Porteu-lo sempre a sobre. Podeu elaborar un breu resum dels objectius del pla o de la feina prevista en un format fàcil de portar. Si el feu plastificar, durarà més temps. Vegeu el manual de consulta ràpida que Eurosite ha preparat en format A5.
• Procureu que la vostra feina i els objectius compleixen sempre el test SMART(vegeu pàgina 3/20).
2. Maneres de millorar la gestió de l’espai natural
La gestió d’un espai natural no és un fet aïllat, i també depèn de les activitats que es duen a terme en les
zones adjacents a l’espai, i també del que succeeix en l’àmbit internacional. La natura no respecta les
fronteres.
En algun indret d’Europa, potser hi ha un altre gestor amb experiències que poden ser útils per al pla
d’un altre gestor, o que poden directament ser posades en pràctica en un altre espai. L’objectiu d’Eurosite és fomentar que els gestors d’espais aprofitin aquest conjunt d’experiències i coneixements, creant
les condicions adients que afavoreixin l’intercanvi. Per exemple, els intercanvis poden ser profitosos en
els següents casos (només es detallen alguns dels molts casos):
• Espais de referència – Pot ser que un gestor estigui interessat a saber com era el seu espai, o part
d’aquest espai, abans no es deteriorés fins a l’estat actual. Visitar un altre espai en millors condicions, pot ajudar-lo a veure més clar com ha de gestionar el seu propi espai, i li ofereix l’oportunitat de discutir detalls de la gestió amb l’altre gestor sobre com es poden restaurar determinades
àrees.
• Posem per cas que un gestor té experiència sobre un determinat aspecte de la preparació de
plans de gestió d’un ecosistema específic, aleshores pot compartir aquests coneixements amb un
altre gestor, assessorant-lo i aconsellant-ho de manera que pugui evitar cometre errors o enfrontar-se a obstacles evidents.
Els gestors poden contribuir a ampliar els seus propis coneixements de l’espai a fi de satisfer aquestes
necessitats, formant part d’un agermanament, taller o programes de projectes especials d’Eurosite. Si
necessiteu més informació, vegeu el full d’informació general al començament d’aquest Manual. A més
a més, d’aquí a poc temps, Eurosite obrirà una Línia d’Ajuda General a la Gestió adreçada a tots els
membres de la xarxa, que us oferirà un servei més personalitzat.
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3.Actualitzacions del pla
Les següents taules us ajudaran a portar un control de tots els canvis que introduïu en el vostre document del pla de gestió.
3.1. Actualitzacions del pla de gestió
Apartat

Subapartat(s)

Autor(s) principal(s)

Data

Tots
1. Antecedents
2. Descripció de l’espai
3. Avaluació i objectius
4. Execució
5. Revisió
En el futur, s’introduiran canvis en el Manual Eurosite de plans de gestió, ja que l’experiència es va acumulant i cada vegada coneixem millor com funciona el manual. De tant en tant, Eurosite farà arribar els
apartats i subapartats actualitzats als membres de la xarxa a través de les seves entitats. En la següent
taula de consulta, feu constar la versió i la data d’actualització.

3.2. Manual Eurosite de plans de gestió
Capítol actualitzat

Versió

Data d’actualització

Tots
1. Per què cal planificar?
2. Com planificar?
3. Format Eurosite de plans de gestió
4. Auditoria
5. Formació
6. Exemples
7. Els següents passos
8. Annexos

4. On es pot trobar el Manual Eurosite de plans de gestió
Els membres de la xarxa poden baixar lliurement el Manual Eurosite de plans de gestió en format Acrobat Reader (.pdf) a través del sistema Intranet d’Eurosite. Si encara no hi esteu connectats, parleu amb
la persona de contacte de la Fundació Territori i Paisatge, per saber com podeu tenir accés a la intranet,
o bé poseu-vos en contacte directament amb l’Oficina de Programes & Desenvolupament d’Eurosite.
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Si voleu còpies del format en català o castellà, demaneu-les a la Fundació Territori i Paisatge.
Dades de contacte:
Representant d’Eurosite a Espanya
Fundació Territori i Paisatge
Provença, 261-265, 2n 2a
E – 08008 Barcelona
Tel: 00 34 934 847 367
Fax: 00 34 934 847 364
a/e: fundtip@fundtip.com
5. Feedback sobre el manual Eurosite per a la preparació de plans de gestió
En el manual Eurosite per a la preparació de plans de gestió, es recomana que es facin revisions periòdiques i que siguin incorporades al pla de gestió a fi de comprovar si el pla funciona de la manera més
eficaç possible, i treballa amb la informació més actual. Amb el mateix objectiu, Eurosite agraeix que hi
hagi un procés de feedback per part dels usuaris, pel que fa al Manual i Format Eurosite de plans de gestió, de manera que per a futures revisions puguem tenir en compte l’espectre més ampli possible d’opinions i comentaris. Eurosite vol saber com s’ha fet servir el format de plans de gestió, quins capítols han
estat útils i quins no. El formulari de feedback, el podeu trobar al final d’aquest capítol.
Des d’Eurosite també us agrairem que ens feu arribar un exemplar del vostre pla de gestió o bé un resum, a fi de poder fer-los servir per continuar treballant en el manual i per assessorar altres gestors d’espais naturals. Envieu-lo juntament amb el formulari de feedback omplert a la següent adreça. Gràcies.
Representant d’Eurosite a Espanya
Fundació Territori i Paisatge
Provença, 261-265, 2n 2a
E – 08008 Barcelona
fundtip@fundtip.com
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Formulari Eurosite de feedback sobre els plans de gestió

Nom: ___________________________________________________________________________
Adreça: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tel / Fax / Email: ___________________________________________________________________

Com s’ha utilitzat el format del pla
Nom de l’espai:_____________________________________________________________________
País: ______________________________________________________________________________
Entitat gestora: _____________________________________________________________________
Títol del pla: _______________________________________________________________________
Extensió de l’espai (ha):__________________
El pla se centra en un tema determinat?
❑
❑
❑
❑

Conservació de les espècies ...............................................................................................................
Conservació de l’hàbitat .......................................................................................................................
Restauració de les característiques naturals ........................................................................................
Altres ...................................................................................................................................................

El Manual
Heu trobat que el Manual és fàcil de fer servir?

Sí/No

Hi ha algun capítol poc clar? (subratlleu-lo)
1. Per què cal planificar?
2. Cóm planificar?
3. Format Eurosite de plans de gestió
4. Auditoria
Comentaris
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5. Formació
6. Exemples
7. Els següents passos
8. Annexos

El format de Plans de Gestió (capítol 3)
A continuació, senyaleu quins capítols heu trobat que són útils i quins no. Feu els comentaris corresponents en el lloc que s’indica.
Útil
No útil
Resum Executiu

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

❑

5. Revisió
Comentaris:_______________________________________

❑

❑

Glossari
Comentaris:_______________________________________

❑

❑

1. Antecedents
Comentaris:_______________________________________
2. Descripció de l’espai
Apartat ______________
Comentaris:_______________________________________
3. Avaluació i objectius
3.1. Primera Avaluació
Comentaris:_______________________________________
3.2. Objectius ideals de l’espai
Comentaris:_______________________________________
3.3. Factors limitants o modificadors
Comentaris:_______________________________________
3.4. Segona avaluació
Comentaris:_______________________________________
3.5. Objectius operacionals
Comentaris:_______________________________________
4. Execució
4.1. Estratègies de gestió
Comentaris:_______________________________________
4.2. Zonificació i prescripcions
Comentaris:_______________________________________
4.3. Projectes
Comentaris:_______________________________________
4.4. Plans de treball
Comentaris:_______________________________________

Si cal, continueu en una pàgina a part.
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Eurosite
Manual de Plans de Gestió

1. Per què cal planificar?
2. Com planificar?
3. Format Eurosite de plans de gestió
4. Auditoria
5. Formació
6. Exemples
7. Els següents passos
8. Annexos

CAPÍTOL 8

Annexos

Annex 1
Extracte del Manual d’Interpretació de Natura 2000
Versió EUR15

HAB 96/2 FINAL – EN
Versió EUR 15

Manual
d’interpretació
dels hàbitats
de la Unió Europea

25 abril 1996

COMISSIÓ EUROPEA
DG XI – MEDI AMBIENT, SEGURETAT NUCLEAR I PROTECCIÓ CIVIL
Protecció de la natura, zones costaneres i turisme

• El Manual d’Interpretació dels Hàbitats de la Unió Europea – Versió EUR15 és un
document científic de consulta, compilat per Carlos Romão (DGXI.D.2), i aprovat
pel Comitè d’Hàbitats el 25 d’abril de 1996.
• Per demanar-ne exemplars adreceu-vos a:
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General XI
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection
Nature Conservation, Coastal Zones and Tourism
fax: +32.2.2969556
a/e: isabelle.venti@dg11.cec.be
http://europa.eu.int/comm/dg11/nature/home.htm
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Per què aquest manual?

Revisió històrica
La Directiva d’Hàbitats 1 és un instrument legislatiu de la Comunitat en l’àmbit de la conservació de la
natura que estableix un marc general comú per a la conservació de les espècies salvatges d’animals i
plantes i d’hàbitats naturals importants per a la Comunitat. Estipula la creació d’una xarxa de zones de
conservació especial, anomenada Natura 2000, per “mantenir i recuperar hàbitats naturals i espècies de
fauna i flora salvatges, en estat de conservació favorable, i d’interès per a la Comunitat”.
La Directiva ofereix una relació entenedora dels noms de les espècies d’animals i plantes que, malgrat
haver-hi petits errors tipogràfics o usos de sinònims, no necessita cap més retoc d’importància per a poder interpretar correctament l’Annex II. En canvi, es va considerar que era imprescindible elaborar una
definició consensuada dels diferents tipus d’hàbitats de l’Annex I.
A l’Annex I, es fa una relació dels 164 tipus d’hàbitats naturals d’Europa2, incloent-hi els 46 hàbitats
prioritaris (és a dir, tipus d’hàbitats amenaçats, l’extensió natural dels quals es troba bàsicament dins el
territori de la Unió Europea). L’Annex I està basat en la classificació jeràrquica d’hàbitats europeus elaborada pel projecte CORINE Biotopes3, ja que és l’única classificació existent dins l’àmbit europeu. Es
va preparar un primer esborrany dels tipus d’hàbitats a partir de la classificació del professor A. Noirfalise, i es va presentar als experts de diferents països que estaven elaborant el document de treball de la
Directiva, a l’agost de 1989. Entre 1989 i 1991, els experts van estar discutint el contingut d’aquest annex, i finalment, al maig de 1992, va sortir publicada la versió de l’Annex I en el Butlletí Oficial.
Al desembre de 1991, mentre estava en marxa el procés d’aprovació de la Directiva, es va publicar
una revisió exhaustiva de la classificació CORINE 4. Aquesta revisió introduïa nombrosos canvis en els
codis i tipus d’hàbitats, sobretot pel que fa a la divisió dels tipus d’hàbitats en subtipus. També incloïa
definicions de les diverses categories. En conseqüència, els codis de l’Annex I ja no corresponien exactament amb els codis i les descripcions de les diferents categories de CORINE, fet que comportava ambigüitats considerables en la interpretació de l’Annex I, d’acord amb la classificació CORINE. És per
això, que l’Agència Europea per al Medi Ambient i el grup de treball van elaborar un document que establia la correspondència entre els codis d’hàbitats de l’Annex I i els de la versió de 1991 de la classificació CORINE5. En aquest document, també s’incloïa la descripció proposada en la versió CORINE de
1991 per als diversos tipus d’hàbitats de l’Annex I.

1

Directiva del Consell 92/43/EEC de 21 de maig de 1992 sobre la conservació d’hàbitats naturals i de fauna i flora salvatges,
O.J. L206, 22.07.92.
2
Aquesta xifra només correspon als principals tipus d’hàbitats que apareixen a l’Annex I; si es tinguessin en compte els subtipus d’hàbitats, la xifra augmentaria fins a més de 200.
3
CORINE Biotopes – Technical Handbook, volum 1, pàgs. 73-109, Corine/Biotopes/89-2.2, 19 maig 1988, parcialment actualitzat el 14 de febrer de 1989.
4
CORINE Biotopes manual, Habitats of the European Community. EUR 12587/3, Office for Official Publications of the
European Communities, 1991
5
Relació entre els hàbitats de l’Annex I de la Directiva 92/43/EEC i la llista d’hàbitats CORINE de 1991 (EUR 12587/3).
Versió 1 – Esborrany, novembre 1992. CEC-DG XI, Task Force Agency (EEA-TF).
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El manual
Tenint en compte totes aquestes dificultats de classificació, el Grup de Treball Científic, constituït pel
Comitè d’Hàbitats (d’acord amb el que estableix la Directiva 92/43/CEE), va posar de manifest, al maig
de 1992, la necessitat d’elaborar un manual per a la interpretació de l’Annex I. Després de fer una sol.licitud de propostes, la Comissió va encarregar al Professor Thanghe de la Université Libre de Bruxelles
la tasca d’elaborar un esborrany del manual6.
Després de les diverses reunions mantingudes pel Grup de Treball Científic, la Comissió, juntament
amb els experts dels diferents països, acordà els següents dos punts:
(1) El treball d’interpretació de l’Annex I ha de centrar-se bàsicament en els tipus d’hàbitats prioritaris.
(2) La classificació CORINE (versió 1991) proporciona una base per descriure els tipus d’hàbitats de
l’Annex I; en els casos en què els experts considerin que la informació no és adient, s’elaborarà una descripció científica operativa amb les aportacions dels experts de diferents països.
Al setembre de 1993, la Université Libre de Bruxelles va concloure l’estudi relatiu a la interpretació
del tipus d’hàbitats prioritaris de l’Annex I. Aquest estudi estava centrat en l’esborrany d’una fitxa descriptiva de vuit àmbits, redactada a partir de les aportacions científiques, orals i escrites, que havien fet
experts de diferents països. Cada fitxa era un recull de la informació sobre les característiques nacionals
i regionals, i també sobre els tipus d’hàbitats associats. El manual per a la interpretació del tipus d’hàbitats prioritaris de l’Annex I de la Directiva del Consell 92/43/CEE va ser compilat per la Comissió
(DG XI), a partir de l’estudi de la Université Libre de Bruxelles, de l’aportació dels experts dels diferents països, i de la classificació CORINE (versió 1991); aquest document va ser aprovat pel Comitè
d’Hàbitats al febrer de 1994 (Doc.HABITATS 94/3 FINAL7).
Un cop aprovat el manual d’hàbitats prioritaris, els experts van identificar un conjunt de 36 tipus d’hàbitats no prioritaris, que també va donar problemes d’interpretació. La Université Libre de Bruxelles va
esbossar un document d’interpretació, que el Grup de Treball Científic va debatre en el decurs d’una
reunió, els resultats de la qual van quedar reflectits en una revisió8.
A l’abril de 1995, el Comitè d’Hàbitats va aprovar la versió EUR12 del “Manual d’Interpretació dels
Hàbitats de la Unió Europea”9, que incorporava:
I.
Les fitxes amb les descripcions dels hàbitats prioritaris10 , que aporten descripcions
científiques, operatives i clares dels tipus d’hàbitats, mitjançant l’ús d’elements descriptius
pragmàtics (p.ex. plantes característiques), i tenen en compte les variacions regionals;
II.
Les fitxes amb les descripcions dels 36 hàbitats no prioritaris, semblants a les utilitzades en els
hàbitats prioritaris;
III. Les definicions dels Biòtops CORINE per a la resta d’hàbitats no prioritaris. Aquestes
definicions han de ser considerades com “una interpretació mínima”, no excloent. Algunes
definicions CORINE no tenen en compte els subtipus, les varietats regionals i/o no cobreixen
tota la distribució geogràfica d’un tipus d’hàbitat; cal reconèixer que és així, i permetre certa
flexibilitat en la interpretació dels tipus d’hàbitats de l’Annex I.

6

Étude relative au projet de manuel technique d’interprétation de l’Annexe I de la Directive habitats 92/43/CEE. Rapport final, September 1993. Université Libre de Bruxelles (contrat nº 4-3040(92)15504.
7
Està disponible en els següents idiomes: anglès, francès, alemany, danès, castellà, portuguès, grec i italià.
8
Étude relative au projet de manuel technique d’interprétation de l’Annexe I de la Directive habitats 92/43/CEE – Types d’habitats non prioritaires. Rapport final, Janvier 1995. Université Libre de Bruxelles (contrat nº B43040/94/000212/MAR/B2).
9
També disponible en francès amb el títol ‘Manuel d’Interprétation des habitats de l’Union européenne’.
10
Del doc. HABITATS 94/3 FINAL
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Pel que fa al contingut del manual, no s’ha tingut en compte l’adhesió d’Àustria, Finlàndia i Suècia,
que té com a conseqüència la inclusió d’una nova regió biogeogràfica (la regió boreal) dins la Directiva.
Aquests nous estats membres han sol.licitat la incorporació de diversos tipus d’hàbitats prioritaris dins
l’Annex I, que són exclusius o només corresponen a aquests països. Afi de no retardar la distribució del
manual, la Comissió ha decidit publicar la primera versió (EUR12) i té previst preparar una segona versió (EUR15) a fi d’incloure la nova informació (sobretot quant a distribució i subtipus regionals).
La versió EUR15
El principal objectiu d’aquest manual és actualitzar-ne la versió EUR12. S’han inclòs les fitxes descriptives corresponents als 11 tipus prioritaris afegits a l’Annex I, de quan Àustria, Finlàndia i Suècia van
adherir-se a la Unió Europea11; també incorpora comentaris respecte a altres hàbitats de l’Annex I existents en aquests Estats membres, i corregeix o afegeix, dades noves.
Al 1993, la classificació de 1991 (Hàbitats de la Comunitat Europea) es va ampliar a tota la regió Paleàrtica12, és a dir, va ser inclosa la classificació de la vegetació nòrdica; al 1995, es va aportar informació complementària a aquesta classificació, com ara descripcions, unitats i referències fitosociològiques.
Per tal de donar suport a aquesta tasca, s’està desenvolupant una eina informàtica en format base de dades (PHYSIS 13). La versió EUR15 actualitza les definicions dels tipus d’hàbitats per als quals s’ha fet
servir la classificació CORINE 1991, a partir de la informació inclosa en la base de dades PHYSIS. En
conseqüència, s’han substituït els codis CORINE pels “codis paleàrtics”. En els casos que les definicions d’aquest manual i les definicions de la classificació paleàrtica d’hàbitats o la base de dades PHYSIS presentin ambigüitats, la nostra voluntat és donar prioritat a les definicions d’aquest manual.
El fet que molts del tipus d’hàbitats de l’Annex I siguin descrits en termes biogeogràfics com ara mediterrani, alpí, centreeuropeu, etc., termes amb els quals es dóna a entendre que aquests hàbitats són freqüents en una regió biogeogràfica determinada, no vol dir que s’exclou la possibilitat de trobar els mateixos tipus d’hàbitats en altres regions biogeogràfiques. De fet, aquests casos sovint aïllats, tenen un
valor científic i de conservació encara més gran. Cal que els usuaris del manual interpretin la informació
amb certa flexibilitat, sobretot en aquelles àrees on els tipus d’hàbitats estan molt fragmentats i influïts
per les activitats humanes.
La informació relativa als tipus d’hàbitats de l’Annex I proporcionada per experts de diferents països
des de 1992 –que apareix en les pàgines 140 i 141-l·lva tenir una importància cabdal a l’hora d’elaborar
aquest manual, i continua sent una font d’informació addicional molt important per entendre els tipus
d’hàbitats de la Directiva.
Esperem que, de tant en tant, es duguin a terme revisions d’aquest manual a fi d’anar incorporant els
nous descobriments científics en els nostres coneixements sobre els hàbitats.

11

Acta d’adhesió d’Àustria, Finlàndia i Suècia (OJ L1,1.1.1995, p.135)
Devillers, P. & Devillers-Terschuren, J. (1993). Aclassification of Palaearctic habitats. Strasbourg: Council of Europe
13
Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique
12
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Regions biogeogràfiques14
Reialme Holàrtic
1.

Regió Eurosiberiana
1.1.

Província boreal15

1.2.

Província atlàntica

1.3.

=

“Regió boreal*”

Província costanera

=

“Regió atlàntica*”

1.4.

Província centreeuropea

=

“Regió continental*”

1.5.

Província d’alta muntanya
(nivells alpí i subalpí)

=

“Regió alpina*”

2.

Regió Mediterranea

=

“Regió mediterrània*”

3.

Regió Macaronèsica

=

“Regió macaronèsica*”

Estatges de vegetació16
Estatges de vegetació de la regió eurosiberiana17:
• estatge costaner i marí
• estatge basal (roure blanc, roure de fulla gran, roure pènol, faig, pi roig, etc.)
• estatge montà (faig, avet, pícea, pi roig)
• estatge subalpíl·l(avet, pícea, pi negre, Làrix, pi negre siberià)
• estatge alpí (sense arbres)
• estatge nival
Estatges de vegetació de la regió Mediterrània:
Es diferencien cinc estatges bàsics de vegetació (ordenats des de l’estatge més baix fins al més alt):
• estatge termomediterrani (boscos de coníferes termòfiles, ullastres, formacions de garrofers i
llentiscles associats als Quercus)
• estatge mesomediterrani (dominat per formacions escleròfil·les)
• estatge supramediterrani (rouredes caducifòlies)
• estatge montà mediterrani (boscos de coníferes montanes: cedre, pinassa, etc.)
• estatge oromediterrani (ocupat en part, com a mínim, per formacions arbòries disperses de Juniperus pròpies de zones altes)
14

Les regions biogeogràfiques estipulades en l’Article 1 de la Directiva del Consell 92/43/CEE estan senyalades amb un asterisc.
Inclou la regió semiboreal.
16
Delpech, R., Dumé, G., Galmiche, P. (1985) Typologie des stations forestières – Vocabulaire. Institut pour le
Développement Forestier (IDF).
17
En la major part de la regió atlàntica, tan sols es poden distingir aquests estrats de vegetació a partir de les afinitats ecològiques globals dels seus hàbitats no forestals amb els hàbitats trobats en els estrats de vegetació amb unes característiques més
evidents de les regions alpina i continental.
15
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Notes explicatives
• Els tipus d’hàbitats estan agrupats i classificats d’acord amb l’Annex I de la Directiva
• Notes per als tipus d’hàbitats prioritaris i per alguns tipus d’hàbitats no prioritaris:

Codi inclòs en l’Annex I tal com es va
publicar en el Butlletí Oficial, d’acord
amb la classificació CORINE 1989
Codi de Natura 2000; és un codi de quatre
xifres inclòs en el formulari estàndard
d’entrada de dades de Natura 2000 (apèndix B)

Nom del tipus
d’hàbitat segons es
publica en el Butlletí
Oficial; l’asterisc
indica que es tracta
d’un hàbitat prioritari

21
NATURA2000 code: 1150

Codi o codis basats en
la versió de 1995 de la
“Classificació dels
hàbitats paleàrtics”.

* Lagoons
PAL.CLASS.: 2i

1) Lagoons

Nom concret del tipus d’hàbitat
Definició - descripció general de la
vegetació, taxonomia,
característiques abiòtiques, origen

Espècies característiques – espècies clau
d’animals i plantes, es donen detalls sobre
la seva aparició en els Annexos II i IV
* = prioritari; # = no prioritari en els
Annexos II i IV; + = només en l’Annex IV
Distribució geogràfica, subtipus, varietats
regionals, correspondència amb altres sistemes
de classificació, espais naturals típics
Tipus d’hàbitats normalment associats
(successions fitodinàmiques, zonificacions o
mosaics).
Altres referències bibliogràfiques, no
esmentades en la base de dades “PHYSIS”

2) Expanses of shallow coastal salt water, of varying salinity and water
volume, separated from the sea by sand banks or shing}e, or, less
frequendy, by rocks. Salinity may vary from brackish water to
hypersalinity depending on rainfall, evaporation and the addioon of
fresh sea wat r from storans or from temporary flooding by the sea in
winter. With or without vegetation from Ruppietea maritimae,
Potametea, Zosteretea or Gharetea (corine 91: 23.21 and 23.22).
3) Plants: Callitriche spp., Chara canescens,C.baltica,C.connivens,
Eleocharis parvula,Lamprothamnion papulosum,Potamogeton
pectinatus,Ranunculus baudotii,Ruppia maritima,Tolypella n.
nidifica.
Animalscnidaria - Armandia cirrhosa,Edwardsia iwel!i,
Victorella pavida; rotifera - Brachionus sp.; molluscs - Abra sp.,
Murex sp.; crustaceans:-:Artema sp.; fishes - Cyprinus sp., Mullus
barbatus; reptiles Testudo sp., amphibians - Hyla sp.
4) Geographical distribution: coasts of the Enropean Union, especially
in the Mediterranean basin. Salt basins and salt ponds may also be
considered as lagoons, providing they had their origin on a
transformed naturai old lagoon or on a saltmarsh, and are
characterised by a minor impact from exploitation
5) Groupings of saltmarshes making up part of the complex.
6) BAMBER et al. (1992). On the ecology of brackish lagoons in Great
Britain. Aquatic conservation: marine and freshwater ecosystems, 2,
1-30.
BARNES. RS.K (1988). The faunas of landiocked lagoons: chance
differences and problems of dispersal. Estuarine and Coastal Shelf
Science, 26, 309 -18.
PALMER, M.A., BELL, S.L, BUTTERFIELD, I. (in press). A
botanical
classification of standing waters in Britain: applications for
conservation and monitoring. Aquatic conservauon: marine and
freshwater ecosystems.

• Pel que fa a la resta de tipus d’hàbitats no prioritaris, en comptes del punt 2) es dóna la definició que
apareix en la “Classificació dels hàbitats paleàrtics” (PHYSIS, 1995), i si s’escau, s’inclouen els subtipus. En alguns casos, també s’inclouen determinats comentaris dels experts. En els punts 3) i 6), s’exposa tota la informació disponible, és a dir, la documentació elaborada durant els seminaris biogeogràfics de 1995.

Manual d’interpretació - EUR15

Eurosite Manual de Plans de Gestió 1999 - Annexos

8/211

Annex 2
Llista de Referència de les espècies i tipus
d'hàbitats Natura 2000
a la regió biogeogràfica Mediterrània
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