
 
 

 

 

Mesura 3: Plans d’acció locals per als espais Xarxa 
Natura 2000 i espais protegits relacionats 

Tipologia de mesura 
Gestió 

Objectiu estratègic 3: Garantir la protecció de la biodiversitat.  

Descripció de la problemàtica en concret, la mesura i el seu objectiu 
L’espai protegit de la Xarxa Natura 2000 “Riu i Estanys de Tordera” és utilitzat actualment per a la 
ciutadania de manera incompatible amb la conservació de la biodiversitat requerida en la zona. En 
particular es tracta de vianants i activitats esportives, que determinen un impacte molt fort sobre 
l’habitat i la salvaguarda de les espècies que hi viuen. Les competències per a la gestió i policia de 
l’espai les té la Generalitat però no té eines eficaces per a complir amb aquest mandat. Actualment, els 
ens locals treballen a l’espai de manera puntual i fragmentada, sense que es realitzin programes de 
treball coordinats. 
Aquesta mesura vol promoure l’elaboració de plans locals d’acció per a la gestió dels espais protegits 
amb una implicació forta dels municipis locals, amb l’objectiu de frenar la pèrdua de biodiversitat a 
escala local. 
 
On s’aplicaria la mesura? 
Zona XN2000 Riu i Estanys de Tordera ES5110007 
Accions concretes que es necessiten per a implementar la mesura 

• Incentivar plans d’acció locals per a cada espai de la Xarxa Natura 2000 validats per la 
Generalitat. Aquesta acció atorgaria una delegació de competències als ens locals i, si escau, 
amb aportacions econòmiques també. 

• Fer complir els usos permesos en l’espai. 
• Campanya de comunicació sobre les regles d’ús de l’espai i els valors a protegir. 

Benefici esperat per a la reducció de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic 
• L’elaboració de plans d’acció locals ajudarien a millorar l’eficàcia i eficiència de les actuacions 

de protecció. 
• Aquest marc jurídic ajudaria a que es desenvolupin actuacions integrades i coordinades entre 

municipis involucrats, incrementant el seu impacte positiu. 
• L’increment de la productivitat del hàbitat contribueix a incrementar la seva resiliència. 

Riscos i eventuals efectes adverses 
• L’increment de la visibilitat dels esforços de conservació pot fer incrementar la pressió 

turística. 
• Afectacions econòmiques a empreses de lloguer de materials esportius o similar. 
• Maca de fons per a la realització de les actuacions previstes als plans d’acció 
• ... 

Sinergies i conflictes amb objectius de polítiques regionals 
Sinèrgies amb: 

• Pla de Gestió del Districte Fluvial de Catalunya 
• Pla de Gestió dels Espais Naturals de Protecció Especial de Catalunya  



 
 

 

 

• Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 
• Estratègia d’Adaptació al Canvi Climàtic de Catalunya 

Conflictes amb: 
• … 

 
Quins actors s’han d’involucrar per a la implementació de la mesura? 

• Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
• Diputacions 
• Municipis 
• Ciutadania 
• Associacions ambientals 
• Empreses que utilitzen l’espai, com empreses esportives. 
• ... 

Cost estimat de la mesura 
Baix 
< 100.000 € 
X (no inclou el cost d’eventuals 
actuacions) 

Mitjà  
100.000 € - 1.000.000 € 

Alt  
>1.000.000 € 

Horitzó d’implementació 
Curt 
< 2 anys 
X (creació i aprovació del pla 
d’acció) 

Mitjà 
2-6 anys 
 

Llarg 
>6 anys 

Obstacles socioeconòmics envers la mesura 
Baix 
X (alguns usuaris de l’espai) 

Mitjà 
 

Alt 
 

Referències 
Consorci –Besos Tordera, municipis del riu Congost 
https://www.lavola.com/es/2019/04/03/el-consorci-besos-tordera-presenta-el-pla-de-gestio-xarxa-
natura-2000-del-riu-congost/ 
 
 
 


