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Àmbit del Pla

Mapa 
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Àmbit del Pla

Municipis 3 comarques
17 municipis
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Àmbit del Pla

Règim de propietat
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• Què és i quines finalitats té?

– Tenen per objecte la protecció, l'ordenació i la gestió dels espais naturals.

– Determinen els objectius de l'espai, regulen els usos del sòl i l'aprofitament 

dels recursos naturals, l'ús públic i de gaudi de l'espai, i estableixen les 

mesures normatives i d’actuació necessàries per a conservar el patrimoni 

natural, la biodiversitat, la geodiversitat i la qualitat paisatgística dels espais 

naturals. 

– També poden establir la zonificació, la regulació de la seva xarxa viària, 

zones perifèriques de protecció, àmbits d'influència i àmbits de 

connectivitat amb altres espais, i mesures de promoció socioeconòmica i 

de governació de l'espai.

– Tenen la naturalesa jurídica pròpia dels plans directors urbanístics.

El Pla de protecció

Concepte i finalitats
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• Quins documents l’integren?

– Memòria

– Normes

– Plànols d’ordenació

– Directrius d’ordenació i de gestió

• Directrius de gestió

• Criteris tècnics

(facilitat de modificació) 

Zones

Àrees d’atenció especial 

Categories de regulació de la xarxa viària

(per a l’aplicació de la normativa)

El Pla de protecció

Documentació 
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• Normes
– Usos i obres admesos i no admesos. En general els del SNU i una llista 

d’usos no admesos.

– Regulació d’usos admesos: 

– Aprofitament recursos naturals (agroramaders forestals, caça, pesca, 

recol·lecció, aigua)

– Ús públic i activitats (esports natura, observació, recerca, acampada, 

animals companyia)

– Accés i circulació (normes generals d’accés i circulació, regulació xarxa 

viària)

– Elements de protecció específica (llistats hàbitats, espècies, elements 

geològics)

– Edificacions (cond. exteriors, conservació, ampliació, rehabilitació i 

restauració, nova planta)

– Infraestructures i instal·lacions (xarxa viària, serveis tècnics, tanques, 

dipòsits, ús públics)

– Mecanismes d’avaluació periòdica, revisió i actualització del Pla

El Pla de protecció

Documentació 
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• Directrius de gestió

– Ajuts i subvencions

– Millora del coneixement

– Conservació

– Ordenació de l'ús públic, senyalització i informació in situ al usuaris de 

l'espai

– Programa educació ambiental i voluntariat

– Promoció i valorització de l’espai natural protegit

– Pla d’inspecció i vigilància de l’espai

– Governança

– Convenis

– Taules de governança.

– Programa de seguiment i planificació adaptativa

El Pla de protecció

Documentació 

El Pla de protecció

Documentació 
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Elaboració
Aprovació 

inicial

Informació 
pública i 
tràmit 

d’audiència

Aprovació 
provisional

Aprovació 
definitiva

El Pla de protecció

Tramitació

• Quina tramitació segueix?

Informes 
preceptius 

Pla de 
participació
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Memòria

Objectius 

generals
Diagnosi

Objectius 
específics 
de gestió

Zones i 
xarxa viària

Normes i 
regulacions

Directrius 
de gestió

Determinacions 

PEIN, instruments 

gestió Natura 2000 

i planejament 

urbanístic i 

sectorial

Criteri de 

precaució i risc

Estratègies

Redacció del pla

Metodologia
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Redacció del pla

Objectius generals

Conservació del patrimoni de l’espai

OG.01 Restaurar i conservar els processos naturals i la biodiversitat associada.

OG.02 Protegir els hàbitats i les espècies d’especial interès.

OG.03 Protegir els elements i llocs geològics d’especial interès.

OG.04 Protegir el paisatge i la qualitat de l'ambient visual, sonor i lumínic.

OG.05 Contribuir a la conservació del patrimoni cultural material i immaterial.

Promoció d’activitats econòmiques i de coneixement i sensibilització 

OG.06 Fomentar les activitats econòmiques i socials relacionades amb la

restauració i conservació dels valors naturals i culturals de l'espai.

OG.07 Contribuir a la sensibilització i educació ambiental de la societat.

OG.08 Contribuir al coneixement ecològic i geològic en general.

Governança 

OG.09 Articular la gestió de l'espai amb la planificació i gestió sectorial.

OG.10 Establir mecanismes d'aplicació i actualització del Pla.
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Redacció del pla

Diagnosi

OG.06 Fomentar les activitats econòmiques i socials relacionades amb la

restauració i conservació dels valors naturals i culturals de l'espai. 

Anàlisi de les activitats antròpiques en l’espai i els seus efectes

APROFITAMENTS DELS 
RECURSOS NATURALS

ÚS PÚBLIC OBRES I INSTAL·LACIONS

Agroramaders Acampada i pernoctació Edificacions

Forestals Escalada, descens barrancs, 
parapent, espeleologia...

Serveis tècnics

Recol·lecció Bany al rius Xarxa viària

Caça i pesca Educació ambiental Infraestructures d’ús públic

Aigua Recerca i coneixement entorn / 
Observació natura / 
enregistraments

Estacions d’esquí

Producció local Senderisme, BTT, rutes a cavall, 
raquetes, esquí de muntanya

Instal·lacions associades a 
activitats

Animals de companyia

Activitats organitzades
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Prohibició de la utilització d’espècies vegetals i animals al·lòctones i invasores  

Actuacions d’erradicació total d’espècies al·lòctones i invasores

Reintroduccions, reforçaments poblacionals i alliberaments d’espècies autòctones 
amb les següents finalitats:
• Recuperació de processos naturals o d’espècies que són elements de protecció 
específica
• Cinegètiques
• Piscícoles

ESPÈCIES INVASORES

REINTRODUCCIÓ D’ESPÈCIES AUTÒCTONES

Redacció del pla

Mesures



26

USOS I OBRES ADMESOS I NO ADMESOS

En general els usos admesos en sòl no urbanitzable menys 

una llista d’usos no admesos.

• No s’admeten en l’espai natural protegit els usos i obres que 

no siguin necessàries per al servei i el desenvolupament 

dels usos admesos en l’espai o per al servei de les 

poblacions veïnes de l’espai (en absència justificada 

d’alternatives en altres sectors fora de l’àmbit de l’espai).

Redacció del pla

Mesures
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ACCÉS I CIRCULACIÓ PER L’ESPAI

Xarxa viària principal

Vies públiques necessàries per la mobilitat 
entre els pobles i veïnats, o per l’ús públic 

de l’espai. 

Accés lliure a tots els usuaris.

Xarxa viària secundària

Vies que no requereixen una regulació 
específica més enllà de la sectorial. 

Els usuaris que hi tenen accés els decideix 
el propietari.

Xarxa viària restringida (no grafiada)

Vies en les quals el trànsit rodat motoritzat queda restringit al següents tipus d’usuaris per tal 
d’assolir els objectius de l’espai o de les zones, o per temes de seguretat:
• Els titulars dels terrenys, i a qui autoritzin.
• Pel desenvolupament d’activitats agràries, forestals i cinegètiques.
• Per l’extinció i prevenció d’incendis, i d’altres emergències.
• Per la prestació de serveis de naturalesa pública, vigilància, control i gestió de l’espai.
• Quan resulti necessari per al desenvolupament de les activitats admeses en l’àmbit de 

l’espai (amb autorització).
• Veïns

Redacció del pla

Mesures
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Zona de foment de la dinàmica natural

Conservació i recuperació tot els processos naturals .

En general no es permeten els usos que poden afectar de forma significativa a la dinàmica natural, o es permeten només els 
existents (la major part dels aprofitament dels recursos naturals, d’obres i d’infraestructures, i determinades activitats d’us 

públic)

En canvi, sí que es potencien els usos que poden afavorir aquesta dinàmica natural i les activitats de gaudi i observació de la 
natura i la fauna.

Zona de gestió sostenible

Conservació i recuperació tant dels processos naturals com dels semi-naturals que resulten de les activitats agràries.

En general els usos no es prohibeixen, sinó que es regulen i s’estableixen criteris pel seu desenvolupament.

Zona perifèrica de protecció i connectivitat

Evitar que els usos que s’hi desenvolupen puguin suposar un impacte al objectius de l’espai o al seus elements de protecció 
específica, així com contribuir a la connectivitat ecològica i territorial d’aquest amb els espais protegits veïns.

MODEL DE ZONIFICACIÓ

Redacció del pla

Mesures

Àrees d’atenció especial

Àmbits que, per les seves característiques específiques, són els únics on s’hi poden desenvolupar determinades actuacions, on
determinades actuacions resten prohibides o on es requereix  un estudi d’integració i impacte paisatgístic i l’informe favorable

de l’òrgan competent en matèria de paisatge
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Normes i zones

• Vigència indefinida de les normes del Pla

• Obligació d’avaluació de l’efectivitat de les mesures del pla i modificació si 

s'escau

• Actualització directrius de gestió i annexos

• Establiment dels usos admesos en l’espai com els del règim del sòl no 

urbanitzable, menys una llista de no admesos. No s’ha optat per fer una llista 

d’usos admesos tancada.

Directrius de gestió

• Millora de coneixement

• Programa de seguiment preveu el seguiment i estudi dels processos naturals

PLANIFICACIÓ ADAPTATIVA: AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL PLA

Redacció del pla

Mesures
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Normes i zones

• Convenis amb administracions, propietaris, explotacions i entitats

Directrius de gestió

• Taules de governança per sectors amb interessos similars

• Convenis de foment de la dinàmica natural

• Acords de custòdia del territori

PARTICIPACIÓ DELS DIFERENTS ACTORS DEL TERRITORI EN LA 

GOVERNANÇA I GESTIÓ DE L’ESPAI

Redacció del pla

Mesures


