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En què es justifica la inclusió
d'espais a la xarxa NATURA 2000?

El Departament de Medi Ambient ha engegat sense més dilacions el projecte
d’ampliació i consolidació de la xarxa Natura 2000, emparant-se en “ 87 fonts
d’informació “ que a judici del Departament, eren de solvència contrastada i les
úniques que li han fet falta per elaborar la proposta.

Desprès de revisar el llistat de fonts d’informació des de l’Institut Agrícola,
destaquem que falta informació relativa a:

- Estudi sobre les activitats que es poden veure afectades per la xarxa natura
2000

- Estudi sobre la viabilitat económica de la xarxa natura 2000
- Estudi sobreel tipus de gestió a desenvolupar a la xarxa natura 2000
- Impacte económic sobre les activitats.
- Impacte sobre el desenvolupament econòmic de les àrees afectades.
- Impacte sobre el desenvolupament urbanistic i econòmic dels ajuntaments

afectats.
- Impacte sobre la viabilitat d’infrastructures i eines de comunicació.
- Impacte sobre les regulacions de compentencies entre administracions.
- Estudis jurídics sobre les afectacions al règim de propietat.
- Estudis jurídics sobre les afectacions a la lliure empresa.
- Estudis sobre la Inter-vinculació de normatives ambientals que augmenti o

disminueixin l’impacte de la xarxa natura 2000
- Impacte sobre la administració per la complexitat burocràtica que pugui

generar (impacte ambiental i normatives afins).
- Estudi sobre els requeriments lligats a les activitats.
- Estudis economics de les Universitats Catalanes (Facultats d’economia,

empresarials...) que respaldin la validessa i viabilitat de la proposta.
- Estudi sobre el Impacte en el desenvolupament Territorial.
- Estudi sobre el Impacte en la política Energètica.
- Estudi sobre conjunció de la Directiva Habitat amb la Directiva Marc de

l’Aigua
- Estudi sobre l’afectació al PIB de Catalunya.
- Estudi sobre l’afectació a la productivitat de Catalunya.
- Estudi detallat del finançament previst a la Xarxa Natura 2000
- Estudi detallat dels pressupostos assignats fins el 2013 a la xarxa Natura

2000
- Memoria económica de la xarxa Natura 2000
- Informe sobre la interrelació de la xarxa Natura 2000 amb el Planejament

territorial, els Corredors Biológics.
- Informe sobre la previsió del desenvolupament normatiu generat per la xarxa

Natura 2000 (modificació de PEIN, modificació de la llei d’espais naturals,
noves lleis com la de la “Biodiversitat”).

- Estudis específics del Departament d’Agricultura envers les afectacions a
les activitats dins l’àmbit de la seva competència

Aquests serien alguns dels exemples que podríem citar ... d’allò que hom espera
trobar en un projecte ... que afecta una quarta part del territori de Catalunya. Per
altra banda, no deixa de ser significatiu que més d’una cinquena part de les fonts
d’informació emprades tinguin 10 o més anys d’antiguitat, i que aquesta xifra es
dupliqui si busquem fonts amb una antiguitat superior a 5 anys. Lluny d’alarmismes
i exageracions cal entendre, que no es demana rés ... que no es demanaria per part
de l’administració a qualsevol projecte d’igual envergadura.No obstant això, per a

que tothom pugui valorar el llistat l’extractem a continuació:
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DEPANA

• Aymí, R., Elliott, A. i Marínez, I. (1994). Els Ocells. La
Timoneda d’Alfés.

• García, D. (1994). Estudi de la població d’alosa
becuda a Catalunya. La Timoneda d’Alfés.

• Olmo, J.M. (2004). Els ortòpters. La timoneda d’Alfés.
• Serrarols, J. (1994). Els aranèids epigeus. La

timoneda d’Alfés.

SEO/BirdLife

• Threatenend birds of de world. Lynx edicions.
Barcelona.

• Collar, N.J., Crosby, M.J. i Statterfield, A.J. (1994).
Birds to waych-2. The world List of Thretened Birds.
Birdlife International. Cambridge.

• Parellada, X., Borau, J.A. i Beneyto, A. (1996). El
aguila perdicera (Hieraetus fasciatus) en Cataluña
(NE de España): estatus y plan de conservación.
In Muntaner, J. i Mayol, J. (1996) Biología y
Conservación de las Rapaces Mediterráneas, 1994.
SEO. Madrid. pp. 231-237.

• SEO/BirdLife (J.C. Albero, J.M. Sánchez-Sanz y J.L.
Rivas) (2002). Estudio e inventario de cuatro
especies de aves nidificantes en Aragón.
(Aguilucho Pálido, Elanio Común, Pico Menor y
Alcaudón Chico). Informe inédito para el
Departamento de Medio Ambiente, Diputación
General de Aragón.

• Tucker, G.M. i Heath, M.F. (1994). Birds in Europe.
Their Conservation Status. BirdLife International.
Cambridge.

Institut Català d’Història Natural

• Bech, M. (1990). Fauna malacológica de
Catalunya. Mol·luscs terrestres i d’aigua dolça.

Centre Tecnològic Forest al i Dep artament
de Medi Ambient i Habitatge

• Plans de recuperació de l’esparver cendrós (Circus
pygargus), xoriguer petit (Falco naumanni), xurra
(Pterocles orientalis), ganga (Pterocles alchata),
alosa becuda (Chersophilus duponti) i trenca (Lanius
minor).

• Situació de la Xurra i la Ganga a la plana de Lleida.
• Informe tècnic sobre l’estat de les poblacions de

pteròclids a Catalunya.
• Informe tècnic sobre l’estat de l’alosa becuda

(Chersophilus duponti) a Catalunya.
• Projecte Trenca: ecologia i conservació.
• Cens, distribució i reproducció de la població de

pteròclids a Catalunya.
• Seguiment de la població d’alosa becuda a la

timoneda d’Alfés.
• Projecte Tetrax . Distribució i abundància del sisó

(Tetrax tetrax) a Catalunya. Radioseguiment de
sisons durant el període reproductor.

• Projecte Trenca.
• Resultats de la caracteritació i radioseguiment de la

colònia d’esparver cendrós (Circus pygargus)
d’Anglesola (Lleida).

• Seguiment de la població de pteròclids a Catalunya.
• Seguiment de la població d’alosa becuda

(Chersophilus duponti) a la Timoneda d’Alfés durant
l’any 2003..

• Projecte Trenca.
• Projecte Tetrax. Memòria 2003.

Departament de Medi Ambient
i Habitatge

• Catàleg de la Fauna Vertebrada de Catalunya:
Rèptils. Atlas del Amfibis i Rèptils de Catalunya.
Dades internes del Servei de Protecció de la
Fauna, Flora i Animals de Companyia.

• Treballs de base per a la redacció del Pla especial
del medi natural i del paisatge d’Utxesa.

• Treballs de base per a la redacció del Pla especial
del medi natural i del paisatge de la Serra de
Bellmunt.

• Treballs de base per a la redacció del Pla especial
del medi natural i del paisatge de la Serra Llarga.

• El Pla d’espais d’interès natural de Catalunya.
• L’arpella a Lleida. Temporada de cria any 2003.
• El xoriguer petit a Lleida. Temporada de cria any

2003.
• L’esparver cendrós a Lleida. Temporada de cria

any 2003.
• Naturgest. (1998) Avaluació sòcio-econòmica i

diagnosi dels espais estèpics inclosos al PEIN.
• Pomarol, M., Heredia, G., Bonfil, J. y Piñol, C.

(2002). Recuperación del cernícalo primilla en
Catalunya: cría en cautividad, reintroducción y
seguimiento de la población.

Departament d’Agricultura Ramaderia
i Pesca

• Avifauna estèpica a Catalunya, estatus,
distribució, requeriments ecològics i
propostes de conservació. Direcció General
de Medi Natural.


