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•• Z.E.P.AZ.E.P.A:  Zona d’ Especial Protecció per a les Aus
•• L.I.CL.I.C :      Lloc d’ Interès Comunitari
•• Z.E.CZ.E.C:    Zona d’ Especial Conservació

LA XARXA NATURA 2000 ÉS UNA INICIATIVA EUROPEA, QUE 
IMPULSA LA CREACIÓ D’UNA XARXA D’ÀREES D’ESPECIAL 
PROTECCIÓ:

Fonamentada en:
• La Directiva 79/409/CEE  (Directiva Aus) 
• La Directiva 92/43/CEE    (Directiva Hàbitat)
• La Directiva 2000/60/CE   (Directiva Marc de l’Aigu a)

Fases de creació de la xarxa Natura 2000
Fase Prèvia : l’Estat membre determina els hàbitats i les espèci es a protegir mitjançant la 
confecció de llistes nacionals que són presentades a la Comissió Europea. (Els ZEPA , 
segons l’administració ja eren definitius)

Fase de Concertació: Determinació, entre els Estats membres i la Comissi ó Europea, dels 
LICs atenent a diferents factors ambientals. (Es decidei x si n’hi ha prou)

Fase Final: Designació de les Zones d’Especial Conservació (ZECs). Una vegada un lloc és 
designat com a LIC, l’Estat membre ha de declarar-lo ZEC en 6 anys.  La declaració “ZEC”, 
implica més restriccions i afectacions a l’activita t i a la propietat. 



Mapa de  xarxa
Natura 2000  

I encara 
resta afegir  

els corredors 
ecològics...

Proposta aprovada 
per Acord de 
Govern ( 5-9-06)



Planificació Territorial

• Protecció Específica 
(xarxa Natura 2000, i figures 
sobreposades ex: parcs naturals, 
PEIN ...etc)

• Protecció Sectorial     
(parcs agraris...)

• Protecció Addicional 
(Corredors ecològics...)

Plans Territorials / Paisatge

Futur
més xarxa Natura 2000 - corredors

Plans Territorials - Paisatge

Si a més a més hi afegim:
• Terrenys de pendent 

superior al 20%
• Reserva de sòl preventiva.
• etc...

Com es podrà abordar         
el desenvolupament 
territorial?

I les infraestructures ? ...
I les activitats del territori ?...

Quin disseny territorial   
esdevé de  sumar ...

xarxa Natura 2000
corredors ecològics
i d’altres figures de 
protecció?

... Veiem l’exemple del 
Pla Director de l’Empordà



Xifres de la xarxa Natura 2000
Proposta final aprovada per Acord de Govern del 5 d e setembre 

de 2006

957.051 ha terrestres + 83.104 ha marines

30 % del territori de Catalunya

Què representa la xarxa Natura 2000
per els propietaris i empresaris?
Una restricció de l’activitat empresarial i una 

limitació de la propietat, sense disposar de 
pressupostos per finançar les pèrdues 

empresarials que comporta .



� No s’ha tingut en compte a totes les empreses 
afectades, ni se les ha informat directament.

� No s’ha informat (ni tan sols a requeriment dels 
afectats) del que suposarà estar afectat per la 
xarxa Natura 2000.

� No hi consta la fitxa financera.
� S’ignora la validesa d’una part de la informació

de l’exposició pública, que no s’ha incorporat a 
l’Acord de Govern: (Annex 1:Criteris generals per a la 
definició de costos derivats de la implantació de la xarxa 
Natura 2000).

� Segons el Departament de Medi Ambient 
només s’ha analitzat amb detall el 20% de les 
al·legacions rebudes.

� No es va facilitar documentació gràfica 
actualitzada

On era la 3ª pista al mapa ?

De quina data era el mapa exposat públicament sobre 
el que es fonamentaren les al·legacions?

Detall del mapa a exposició pública

Quantes infraestructures i desenvolupaments 
urbanístics no hi constaven?

El procés ha tingut mancances greus



No s’ha justificat  la necessitat d’afectar el 30% de Catalunya (cal justificar el perquè dels 
indrets seleccionats en detriment d’altres). Especialment tenint en compte que el marc de 
selecció del total d’espais, inclou també, d’altres comunitats autònomes, i aquesta informació
mai aparegué en el procés d’exposició pública a Catalunya.   

El procés ha tingut mancances greus

Font de dades dels països: eurobaròmetre de la Unió Europea  - Actualitzat: Desembre de 2006

Perquè és necessària aquí tanta afectació, quan en d’ altres indrets no ha estat 
necessari ?

% “LIC”
del país

% “ZEPA  
del país



Aquest procés es 
complementa 

amb:

Designació dels espais LIC i ZEPA per Acord de 
Govern (05-09-06):

Trasllat al Planejament Urbanístic (llei espais 
naturals etc...)
Adequació de la legislació sectorial i general (3/98:  
activitats, impacte ambiental ...)

Establiment de les Directrius de Gestió dels 
espais designats per Acord de Govern :

Establiment de Directrius Generals per a totes les 
activitats.
Establiment de Directrius Generals per activitats 
(ex: Agricultura, Infraestructures, act. extractive s, 
turisme, edificació, circulació rodada etc...) 
Establiment de Directrius Específiques per a 
elements prioritaris de conservació

Elaboració i Aprovació d’un Pla Especial de 
Protecció:

Establiment de Directrius Específiques per                
activitats

Trasllat al Planejament Urbanístic

Designació dels LIC i ZEPA com a ZECs:
Establiment de Directrius de Gestió addicionals 

ZEC.

Quin és el procés d’afectació d’espais ?

� La llei de Protecció, Gestió i 
Ordenació del paisatge

� El desenvolupament del Pla 
d’Espais d’Interès Natural 
(PEIN).

� L’aplicació de la Directiva 
Marc de l’Aigua (l’aigua com 
element de connectivitat 
biològica).

� El Futur desenvolupament 
d’una Xarxa de “Corredors 
Biològics”. 

� La Llei per a la Preservació
de la Biodiversitat

� La Llei de Contractes de 
Conreu



Directrius de Gestió: 
escenaris territorials

Espais marins 
Espais d’aiguamolls litorals
Espais de muntanya litoral
Espais de muntanya interior 
Espais del Prepirineu
Espais del Pirineu
Espais de plana agrícola
Espais d’aigües continentals
Elements de conservació prioritària

L’Acord de Govern estableix inicialment
Directrius de Gestió per:

Directrius per a les activitats extractives
Directrius per a la circulació rodada
Directrius per a l’edificació
Directrius per a l’ús de l’aigua  i infraestructures 

hidràuliques
Directrius per a les infraestructures energètiques
Directrius per a les infraestructures viàries
Directrius per a l’agricultura i la ramaderia
Directrius per al turisme i el lleure
Directrius per a la gestió forestal
Directrius per a la caça i la pesca continental
Directrius per a la pesca marítima 
Directrius per a infraestructures i activitats 

d’explotació marina

Directrius de Gestió aprovades per Acord de Govern
Afectació d’activitats i territori

I amb caràcter general (totes les activitats hi són 
subjectes)

Directrius generals (tots els sectors)
Directrius addicionals específiques per a 

elements prioritaris de conservació



• Tots els projectes, plans o programes que puguin af ectar els espais de la xarxa 
Natura 2000 s’han de sotmetre a avaluació ambiental. (de projectes o estratègica 
de plans i programes) 

• Es considera incompatible qualsevol actuació que afecti de forma apreciable els 
hàbitats d’interès comunitari i/o afecti negativame nt els hàbitats d’espècies 
d’interès comunitari.

• Els criteris establerts s’incorporen al Pla Especial de Protecció del medi natural i 
del paisatge.

• Els Plans Especials de Protecció determinaran hàbitats i espècies de conservació
prioritària en cada espai i àrees crítiques de conservació.

• Es declararà espais de protecció especial , a l’empara de la Llei 12/85, d’espais 
naturals, els sectors més rellevants de la xarxa Natura 2000.

• Es redactarà i aprovarà un Pla de Conservació dels Hàbitats d’Interès Comunitari .
• Es redactarà i aprovarà un Pla de Conservació de les espècies d’Interès

Comunitari.
• Es promourà la creació de CONSORCIS per la gestió global d’un espai o per 

aspectes concrets d’aquesta.
• Es considerarà en general d’interès, l’adquisició per l’Administració de terrenys 

pel seu valor natural.

Afectacions Generals de les Directrius de Gestió
Aprovades per Acord de Govern

S’establiran mecanismes de col·laboració amb l’ACA p el correcte desplegament 
de la Directiva Marc de l’Aigua a la xarxa Natura 2 000, amb l’objectiu d’assolir un 
bon estat ecològic de les aigües, tant superficials com subterrànies.



Amb quins criteris d’assumpció de costos 
s’implantarà la xarxa Natura 2000 sobre la 

propietat i activitats econòmiques privades?

Criteris generals per a la definició dels costos 
derivats de la implantació de la xarxa Natura 2000

� Els pagaments indemnitzadors es refereixen a la pèrdu a de 
renda, no a la possible pèrdua de valor patrimonial . 

� Les indemnitzacions a què fa referència el FEADER 
s’apliquen, sempre, a costos addicionals o pèrdues 
d’ingressos de l’activitat. En cap cas es pot valorar la 
suposada pèrdua de valor patrimonial de la finca.

� El gruix del finançament als espais de la xarxa Natura 2000 
ha d’anar lligat a l’aplicació voluntària de mesures ac tives de 
gestió. 

Extracte de la documentació a  
exposició pública



Exemples d’activitats extractives

� Es permetran les activitats extractives ja 
autoritzades però durant la fase 
d’explotació afectaran la mínima 
superfície possible i aplicaran mesures 
compensatòries per afavorir els hàbitats i 
les espècies.

� Les Noves activitats extractives o 
ampliacions d’existents evitaran causar 
perjudici als hàbitats i espècies 
protegides (s’establiran mesures 
compensatòries, correctores i 
preventives), i un cop acabada 
l’explotació,la restauració haurà de ser 
òptima per a les espècies i hàbitats 
protegits.

� És incompatible l’obertura de noves 
activitats extractives en aquells sectors 
que la seva reduïda superfície no permet 
una pèrdua, de l’àrea ecològicament 
viable per a la conservació de les 
espècies d’aus estèpiques (sup. mínima 
3.000 ha).

� Es promourà la restauració d’indrets 
explotats en el passat.

� Dependran d’instruments específics 
d’ordenació de cada espai. (Plans 
especials de protecció i àrees crítiques 
de conservació de cada ZEC, LIC o 
ZEPA). Però...  no els aproven res

Afectacions de les Directrius de Gestió aprovades per Aco rd de Govern



Afectacions de les Directrius de Gestió aprovades per Aco rd de Govern

Exemples d’infraestructures viàries

� Un cop redactat el Pla Especial de Protecció del 
medi Natural i del paisatge de cada espai:

� Cal incorporar mesures correctores per 
disminuir l’atropellament de les espècies i 
afavorir el pas d’individus (falsos túnels, 
restriccions d’ample de via o de pas etc...).

� No es permetrà l’obertura de nous trams de la 
xarxa viària bàsica en els espais.

� La modificació o millora d’infraestructures 
viàries (existents) requerirà d’informe previ del 
DMAH amb mesures correctores.

� Els plans especials incorporaran les zones més 
crítiques d’afectació en funció de la presència 
d’hàbitats i/o espècies en relació a les 
infraestructures viàries.

� L’avaluació ambiental analitzarà de forma 
preferent l’impacte sobre hàbitats i espècies, 
prioritzant el traçat on no hi siguin.

De fet, ja es disposa de sentencies en les 
que es condemna a l’Estat membre per fer 
una Circumval·lació dins de la Xarxa Natura 
2000.

Potser no triguem a tenir conflictes similars ...



Exemples d’activitats d’explotació marina,  pesca ma rina i 
infraestructures

� La instal·lació de gàbies de cultiu no és 
permesa, de forma general, als espais 
marins de la xarxa Natura 2000.

� L’ampliació dels ports existents, així com 
la nova construcció, haurà d’evitar 
l’afectació dels espais de la xarxa Natura 
2000.

� En les àrees ZEPA es poden establir 
limitacions al fondeig i a la realització
d’activitats nàutiques.

� Les noves infraestructures marines 
(col·lectors submarins, col·lectors de 
captació de dessaladores, línies de 
conducció elèctrica, parcs eòlics, nous 
espais terrestres guanyats al mar ...) han 
d’evitar l’afectació a espais de la xarxa 
Natura 2000

� No es permet l’extracció de sorres per la 
regeneració de platges.

� Regulació d’activitats turístiques, 
nàutiques incloses, esportives i de lleure 
per tal d’evitar l’afectació a la xarxa 
Natura 2000.

De fet, ja es disposa de sentències en les que es 
condemna a l’estat membre per fer un Port Marítim 
dins de la xarxa Natura 2000.

Potser no triguem a tenir conflictes similars ...



Afectacions de les Directrius de Gestió aprovades per Aco rd de Govern

Exemples de turisme, lleure i circulació rodada

� La realització de proves i competicions 
esportives amb vehicles motoritzats no 
és permesa dins aquests espais.

� L’acampada organitzada amb caràcter 
temporal només es permetrà dins les 
àrees d’acampada i quan tingui lloc en 
funció del que disposa la legislació
vigent, i requerirà de l’informe previ dels 
serveis territorials del Departament de 
Medi Ambient.

� De forma general, només s’admet el 
trànsit rodat pel conjunt de l’espai 
exclusivament per la xarxa viària bàsica.

� La construcció de noves pistes d’esquí
no podrà afectar les àrees amb presència 
d’elements prioritaris de conservació. 

� En l’ampliació de les pistes d’esquí
existents, s’identificaran les zones que 
puguin presentar conflictes amb la 
conservació d’hàbitats i/o espècies 
d’interès comunitari i es proposaran les 
mesures correctores oportunes per a 
reduir aquests conflictes.



� En l’accés públic als sectors litorals
d’aquests espais es tindrà en 
compte les possibles molèsties a 
sectors de cria d’aus.

� Per a la conservació dels hàbitats i 
espècies d’interès, es regularà la 
realització d’activitats turístiques, 
esportives i de lleure a fi d’evitar 
interferències comunitàries.

� A més, els visitants de l’espai hauran 
de complir un manual de bones 
conductes

De fet, ja es disposa de sentències 
en les que es condemna a l’estat 
membre per permetre l’accés a 
platges turístiques protegides 
permetent la presència de ombrel·les  
i gandules a l’espai.

Afectacions de les Directrius de Gestió aprovades per Aco rd de Govern
Exemples de turisme, lleure i circulació rodada



Exemples d’edificació

Any 2005:  el DMAiH paralitza un  
polígon Industrial promogut per 
l’INCASOL.

Motiu: Estava ubicat en un 
connector ecològic entre dos 
espais de la xarxa Natura 2000.

� A tota la superfície dels espais 
de la xarxa Natura 2000 se li 
aplicarà el règim de sòl no 
urbanitzable.

� En les àrees amb presència 
d’hàbitats i/o espècies d’interès 
comunitari, no s’admetran 
instal·lacions ni usos que siguin 
incompatibles amb la seva 
conservació.

� El Pla especial regularà, de 
forma molt específica, les 
construccions admeses en 
platges i sectors adjacents no 
admetent aquelles que poden 
suposar una afectació als seus 
valors naturals.

Afectacions de les Directrius de Gestió aprovades per Aco rd de Govern



� Els criteris i mesures ambientals contemplats en els contractes globals d’explotació i les 
mesures agroambientals que promogui l’administració agrària, es definiran amb la Direcció
General del Medi Natural.

� Es fomentarà la recuperació i millora dels marges entre conreus.
� Es fomentarà el manteniment dels rostolls de certes àrees de distribució de  les aus estèpiques, 

tenint en compte la creació d’una franja perimetral de seguretat contra incendis en els espais
més forestals.

� Es fomentarà l’increment de guarets, erms i vegetació natural a l’espai, així com l’aplicació de 
criteris de gestió encaminats a la millora de l’estructura i funcionalitat dels cultius.

� Es fomentarà la presència de guarets de diferents tipologies a un mínim del 20% de 
l’explotació. a les àrees de distribució de les aus estèpiques.

Afectacions per reduir la superfície productiva

Exemples d’Agricultura i Ramaderia

Afectacions a la viabilitat de la ramaderia
� Es permetrà la construcció de noves granges d’acord amb l’actual legislació sectorial. No 

obstant, sempre hauran de ser compatibles amb la conservació dels valors naturals de l’espai, 
molt especialment de les aus estèpiques, la qual cosa serà objecte d’avaluació en el 
procediment d’autorització. Aquesta avaluació haurà de tenir en compte l’impacte acumulat pel 
total d’explotacions a la zona.

� La gestió de dejeccions ramaderes en espais de la xarxa Natura 2000 estarà regulada per la 
legislació sectorial tot i que, en el marc del pla especial de cada espai es podrà fer alguna 
regulació específica amb motiu d’una millor protecció dels valors naturals en sectors concrets.

Afectacions al mercat de sòl rústic

� S’estudiarà la creació d’un banc de terres que pugui contribuir a la consecució dels objectius 
de conservació en els espais de la xarxa Natura 2000.

La ingerència per part de l’administració en el merc at de sòl rústic sens dubte afectarà a totes les act ivitats 
que per normativa s’hi han de desenvolupar   ... pe r exemple: benzineres, canteres, alguns esports...

Afectacions de les Directrius de Gestió aprovades per Aco rd de Govern



Règim urbanístic Específic
�Cada organisme de gestió (Consorcis de 
PEIN, xarxa Natura o Parc...) pot imposar 
limitacions addicionals, per exemple:
�Disminuint o eliminant el sostre 
d’edificabilitat.
�Imposant condicions al pas d’infraestructures.
�Protecció de recursos (aigua) limitant el seu 
ús.

Afectacions bàsiques dels espais naturals

Règim urbanístic General
• El sòl es declara “no-urbanitzable”.
• Es prohibeixen les parcel·lacions 

urbanístiques.
• Es condicionen les transferències de 

propietat, divisions i segregacions de 
terrenys rústics.

• Prohibició al pas d’infraestructures amb 
alternativa d’impacte ambiental.

• Afectació al Planejament Territorial 
(Incorporació als Plans)

Règim d’usos i activitats

� S’ha de sotmetre a “avaluació d’impacte 
ambiental”:

�Els projectes d’obres. (des de camins fins 
a infraestructures)

�Els projectes d’instal·lacions. (xarxa 
elèctrica, comunicacions, energia, 
infraestructures ...)

�Les activitats. (constructiva, extractiva, 
agropecuària, energètica, turística ...).
Si afecta als “valors naturals a protegir”
(PEIN).

�Si “pertorba” les espècies objecte de 
protecció o els hàbitats       que els hi són 
propis (xarxa Natura 2000)

� Es restringeix o prohibeix la circulació
motoritzada.

� L’organisme de gestió (Consorcis) decideix 
si la forma d’exercir una activitat perjudica 
les espècies o valors ambientals a protegir:

�Imposa noves restriccions i limita les 
activitats existents.



Afectacions addicionals dels espais naturals

� Afectació a la disponibilitat de fons 
Europeus.
� La percepció de fons comunitaris en 

zones de la xarxa Natura 2000 està
condicionada a complir amb els 
objectius de preservació.

� Aplicació de la Ecocondicionalitat per 
la percepció de fons europeus (AVE i 
d’altres infraestructures).

� Perversió dels instruments econòmics 
LIFE-Natura i LIFE + que es 
restringiran a zones xarxa Natura 
2000.

� Part del PDR haurà de destinar-se a 
xarxa Natura 2000 (abans era per als 
empresaris agraris).

� Possible afectació sobre el preus, en funció
de com s’afectin els mercats i la 
disponibilitat de certs productes i recursos.

Règim econòmic general

� Pèrdua de competitivitat davant 
competidors o zones sense els 
requeriments.

� El retard o bloqueig 
d’infraestructures bàsiques 
condicionarà el desenvolupament 
econòmic de les àrees 
perifèriques

� Afectacions a la Balança 
comercial : Diverses àrees 
productores baixaran la producció
(en diferents àmbits econòmics: 
agroalimentari, industrial...).

� Afectacions al mercat de la terra i 
a la disponibilitat de sòl.

� Afectacions a l’autonomia local.



Règim econòmic específic

• Els àmbits protegits requereixen d’un 
finançament per al seu manteniment pels 
seus costos més elevats.

• Necessitat de fer un estudi d’impacte 
ambiental.

• Necessitat de superar l’avaluació d’impacte 
ambiental.

• Riscs d’incompliment ambiental –
cessament d’activitat.

• Necessitat de mesures correctores o 
pal·liatives.

• Pèrdua d’eficiència econòmica pels requisits 
ambientals.

• Augment de la burocràcia i dels temps 
necessaris per qualsevol permís lligat a 
l’activitat.

• El factor “temps” condiciona sovint el factor 
“oportunitat” a l’hora de fer inversions.

• Necessitat de major nombre d’inversions 
per adequar-se a la normativa.

• Necessitat d’ajuts específics on el nivell de 
renda baixa per sota del llindar de costos.

Afectacions addicionals dels espais naturals

Efectes col·laterals - general
• Condicionament de la política 

mediambiental europea.
– Noves directives (impacte 

ambiental, responsabilitat 
ambiental, directiva marc de 
l’aigua...).

– Programa marc ambiental.
• Condicionament de l’estructura de 

la propietat.
• Creuament reiterat amb noves 

estructures legislatives
– Llei de la Biodiversitat.
– Llei de Pesca (cabals de 

manteniment)
– Llei de responsabilitat 

ambiental ...etc



Com afecten les figures de protecció
ambiental l’acció del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques?

Bàsicament, mitjançant l’obligatorietat de 
tenir-les en compte en la planificació i haver 
d’anar a Europa per a que ens autoritzin els 

canvis.



El Pla Territorial General de 
Catalunya

Estableix les directrius per als 
plans directors i urbanístics

Incloent-hi ...

xarxa Natura 2000

“en la determinació
(urbanística) d’espais 

cal apuntar els espais i 
els elements naturals 

que cal conservar”



Com interactuen al territori, el 
medi ambient i les accions dels 

diferents Departaments?



On i de quina manera, 
es pot exercir

qualsevol activitat.Departament de 
Política Territorial i 
Obres Públiques

Departament de 
Medi Ambient          

i Habitatge
XN 2000, PEIN, Parcs 

-Corredors ecològics.

-Llei de la Biodiversitat.

-Cabals de manteniment

-Directiva Marc Aigua

-Avaluació Ambiental

-Impacte Ambiental

-Autorització d’activitats 

-Residus, Nitrats, Envasos.

- Contaminació olfactiva

-Contaminació lumínica

-Contaminació de sols

-Drets d’Emissió (Kioto)

-Agroambientals

Competències en la 
Ordenació del Territori

Territori Ordenat Usos Admesos

DAR
Pactes 

Territorials
Bancs de Terres

Consorcis ...

On fer agricultura

Competències en la 
Ordenació del Territori

On fer agricultura

Territori Ordenat segons Usos Admesos pel DMAH

I la resta de Departaments ?

Inn.Univ.i
Empresa

Observatoris
Certificació
Sostenible

On ubicar teixit empresarial

Qui i on tindrà aigua

On fer Turisme i on s’ubiquen 
els equipaments

On ubicar 
infraestructures o 
àrees d’activitat

ACA
Concessions

Recursos
Cabals 

Ambientals
Direct.Marc

I.U.E
Comerç
Turisme

Observatoris
Equipaments

Guies

ICAEN,
INCASOL

Infraestructures
Planificació

Polígons



Si el medi ambient no 
esdevé econòmicament                 

sostenible 

...no tindrem ni medi 
ambient ni economia.

“Una mayor 
sensibilidad 

medioambiental puede 
ser tanto una muestra 
de desarrollo como un 
límite al crecimiento”



per més informació:

www.xarxanatura2000.com

www.institutagricola.org


