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REDACCIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ DEL PN DEL CADÍ – MOIXERÓ 

GRUP DE TREBALL UA: USOS FORESTALS I AGRORAMADERS I ALTRES 

APROFITAMENTS DELS RECURSOS NATURALS 

Introducció 

 

Temàtiques / sectors d’aquest grup de treball 

 

 

El estudis i dades existents i el recorregut de gestió del parc han portat a la identificació d’una sèrie 

d’elements vinculats amb els usos i activitats que s’hi desenvolupen que afecten els objectius 

generals del Pla en positiu o en negatiu. És a dir, elements que són o poden arribar a ser una 

oportunitat per a la consecució dels objectius generals o bé que representen o poden representar 

una amenaça en relació a aquets objectius. 

En el grup de treball debatrem sobre aquests efectes i sobre com s’han de regular els usos i 

activitats per potenciar les oportunitats en el context del Pla de Protecció del medi natural i del 

paisatge, així com les mesures a establir per minimitzar el potencials impactes negatius d’aquestes 

activitats.  

UA1: Usos agroramaders i producció local 

UA2: Aprofitaments forestals 

UA3: Caça i pesca 

UA4: Recol·lecció 
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Objectius del Pla de Protecció 

 

Tipologies de normativa 

 

Objectius de conservació del patrimoni 

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. 

Objectius de 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.  

Tipus de mesures que es poden establir des de la regulació (normativa del Pla). 

 Ús no admès 

 Regulació 

o De l'ús 

o De l'instrument de planificació o autorització de l'ús 

 Capacitat de revisió ràpida de la regulació 

 Zonficació 

o Zona de Dinàmica Natural 

o Sector de regulació específica 

o Zona perifèrica de protecció i connectivitat 

o Àrea d’Atènció Especial 

 Accés i circulació 

o Norma generals d'accés, circulació o estacionament 

o Xarxa Viària Principal 

o Xarxa Viària Restringida 

 Autorització o Comunicació prèvia  

 Exempció d'informe preceptiu 

 Norma de protecció d'un valor o Element de protecció perifèrica 
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LLISTAT ESTANDARDITZAT D’EFECTES 

 

 

 


