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1  

FITXA TEMÀTICA UA-3: CAÇA I PESCA 

ANÀLISI DELS EFECTES DE L’ACTIVITAT DE CAÇA I PESCA EN L’ESPAI PROTEGIT 

 

Efectes induïts per la caça i la pesca  

Activitat Efecte 

Sobrefreqüentació 10. Risc d’increment d’incendis 
forestals (per increment del risc 
d'ignició) 

20. Risc d’alteració de les 
condicions de silenci o llum 
natural, i la tranquil·litat 
necessàries per la fauna. 

27. Risc de degradació o erosió de 
petites o mitjanes superfícies 

31. Danys o molèsties a les 
activitats agroramaderes o als 
habitants de l’espai. 

 

Circulació amb vehicles motoritzats  

Aparcaments incontrolats  

Acampada i pernoctació no 
controlada 

 

Abandonament dispers de deixalles  

Passeig d'animals de companyia  

 

Efecte Valoració de l’efecte 

Activitat Caça major 

8a. Risc d'extinció o reducció excessiva de les poblacions d'espècies de gran 
fauna claus en les cadenes tròfiques 

 

9. Control de poblacions de fauna que no tenen depredador natural Oportunitat 

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients  

EFECTES:  dinàmiques, processos o qualsevol efecte generat en el territori pels usos i activitats 

actuals o del passat.  

La identificació dels efectes és el  primer pas per establir els criteris de ordenació i regulació de les 

activitats al Parc Natural ja que aquests s’orientaran en funció de la influència positiva (oportunitats) o 

negativa (amenaces) d’aquest efectes sobre els objectius de l’espai protegit.  

A continuació es relacionen els efectes o riscos vinculats a la caça i la pesca que s’han detectat en els 

treballs de diagnosi del Parc Natural del Cadí – Moixeró. Alguns dels impactes no deriven de l’activitat 

en sí sinó d’una pràctica massa intensiva o de determinats comportaments associats. 
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Efecte Valoració de l’efecte 

Activitat Caça menor 

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients  

22. Risc d'extinció o reducció excessiva de les poblacions d'espècies per 
mortalitat directa. 

 

Activitat Caça o alta pressió sobre la fauna en el passat 

6. Pèrdua de la dinàmica de creació d'espais oberts forestals generats de 
processos naturals  

8.b Extinció o reducció excessiva de les poblacions d'espècies de gran fauna 
claus en les cadenes tròfiques  

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients  

Activitat Pesca 

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients  

22. Risc d'extinció o reducció excessiva de les poblacions d'espècies per 
mortalitat directa. 

 

Activitat Repoblacions cinegètiques o piscícoles 

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores  

23. Contaminació genètica de les poblacions de fauna i flora   

17. Risc de transmissió de malalties a la fauna salvatge  

 

EIX DE DEBAT 1: VALORACIÓ I PRIORITZACIÓ DELS EFECTES IDENTIFICATS 

ESTEU D’ACORD AMB LA CONSIDERACIÓ DE CADA EFECTE COM UNA REALITAT EN L’ESPAI? O COM 

UN RISC? I COM UNA OPORTUNITAT O COM UNA AMENAÇA PER ALS OBJECTIUS DE L’ESPAI? QUINS 

SERIEN ELS EFECTES MÉS RELLEVANTS A TENIR EN COMPTE?  
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DETECCIÓ D’OPORTUNITATS ESTRATÈGIQUES 

 

EIX DE DEBAT 2: DETECCIÓ D’OPORTUNITATS 

CREIEU QUE AQUESTES SÓN LES OPORTUNITATS ESTRATÈGIQUES QUE ES DONEN AL PARC EN 

RELACIÓ A LES ACTIVITATS DE CAÇA I PESCA? IDENTIFIQUEU ZONES ON AQUESTA OPORTUNITAT ES 

DONIN D’UNA MANERA MÉS CLARA? 

OBJECTIU GENERAL 06: Fomentar les activitats econòmiques i socials relacionades amb la 

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

La Reserva Nacional de Caça del Cadí comparteix bona part del territori amb el Parc Natural. Com a 

espai natural protegit, no s’hi permet la caça als terrenys d’aprofitament cinegètic comú. Pel que fa 

a la pesca, hi ha zones de pesca controlada de la truita de riu als rius Segre, Vansa i Llobregat. La 

resta de rius del Parc són refugi de pesca per afavorir la repoblació natural dels trams inferiors.  

Els efectes treballats en l’apartat anterior i la diagnosi prèvia del Parc Natural permeten identificar 

algunes oportunitats per a aquest objectiu com ara: 

 Una activitat de caça que exerceixi una pressió adequada a les característiques de l’espai i 

les poblacions de les espècies objecte d’aprofitament, exercint el paper de depredació 

sobre les poblacions d’espècies (principalment ungulats salvatges) en aquells cassos que no 

tenen depredador natural. 

 Una activitat de pesca basada en l’abundància i excel·lència de refugis de pesca i amb la 

pràctica de la pesca sense mort en tot el Parc allà on pes pugui pescar. 
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MESURES DE GESTIÓ  

 

 

EIX DE DEBAT 3: MESURES DE GESTIÓ O ACTUACIÓ NECESSÀRIES 

TENINT EN COMPTE LES TIPOLOGIES INDICADES, QUINES MESURES DE GESTIÓ O ACTUACIÓ VEIEU 

NECESSÀRIES PER ASSOLIR LES OPORTUNITATS ESTRATÈGIQUES DETECTADES? 

 

MESURES DE GESTIÓ I ACTUACIÓ:  eina de què disposa el Pla per potenciar les oportunitats o 

resoldre les amenaces identificades en la diagnosi de l’espai (efectes dels usos i activitats).Les 

mesures de gestió poden respondre a les tipologies següents: 

 Millora del coneixement: estudis, programes de seguiment... 

 Ajuts i subvencions. 

 Redacció de projectes i execució d’actuacions directes per part de l’administració. 

 Ordenació de l’ús públic, senyalització, informació als usuaris, educació ambiental... 

 Promoció i valorització de l’espai natural. 

 Vigilància i inspecció. 

 Governança i cogestio: convenis, taules de governança, etc.  
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EFECTES NEGATIUS POTENCIALS I MESURES PER MINIMITZAR-LOS 

 

 

EFECTES NEGATIUS MESURES  

8a. Risc d'extinció o reducció excessiva de les 
poblacions d'espècies de gran fauna claus en les 
cadenes tròfiques. 

Caça major 

 

8b. Extinció o reducció excessiva de les poblacions 
d'espècies de gran fauna claus en les cadenes 
tròfiques. 

Caça o alta pressió sobre la fauna en el passat 

 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per 
increment del risc d'ignició). 

Sobrefreqüentació i activitats organitzades (curses, 
aplecs...) 

Circulació amb vehicles motoritzats 

Aparcaments incontrolats 

 

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients. 

Caça major 

Caça menor 

Caça o alta pressió sobre la fauna en el passat 

Pesca 

 

17. Risc de transmissió de malalties a la fauna 
salvatge.  

Repoblacions cinegètiques o piscícoles 

 

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores.  

Repoblacions cinegètiques o piscícoles 

 

Els usos i activitats en l’espai, fins i tot en la tipologia d’activitats que poden suposar oportunitats, 

provoquen efectes que generen o poden generar impactes negatius sobre els elements de protecció 

(fauna, flora, hàbitats, paisatge, gea, patrimoni cultural, processos naturals) de forma directa o 

indirecta. El pla ha d’establir les mesures necessàries  per evitar, minimitzar o corregir  aquests 

impactes. 

Com a punt de partida, doncs,  es recuperen en aquest apartat els efectes identificats en l’eix 1 

considerats una amenaça per assolir els objectius de l’espai.   
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EFECTES NEGATIUS MESURES  

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum 
natural, i la tranquil·litat necessàries per la fauna. 

Sobrefreqüentació i activitats organitzades (curses, 
aplecs...) 

Circulació amb vehicles motoritzats 

Aparcaments incontrolats 

 

22. Risc d'extinció o reducció excessiva de les 
poblacions d'espècies per mortalitat directa  

Caça menor 

Pesca 

 

23. Contaminació genètica de les poblacions de fauna 
i flora.  

Repoblacions cinegètiques o piscícoles 

 

27. Risc de degradació física i visual de petites o 
mitjanes superfícies o indrets.. 

Sobrefreqüentació i activitats organitzades (curses, 
aplecs...) 

Circulació amb vehicles motoritzats 

Aparcaments incontrolats 

 

31. Danys o molèsties a les activitats agroramaderes o 
als habitants de l’espai. 

Sobrefreqüentació i activitats organitzades (curses, 
aplecs...) 

Circulació amb vehicles motoritzats 

Aparcaments incontrolats 

 

 

EIX DE DEBAT 4: MESURES DE MINIMITZACIÓ O CORRECCIÓ D’IMPACTES 

COM CREIEU QUE S’HAN DE EVITAR, MINIMITZAR O CORREGIR AQUESTS EFECTES O POSSIBLES 

EFECTES NEGATIUS? QUINES MESURES PROPOSEU AMB AQUESTA FINALITAT? CREIEU QUE CAL 

ESTABLIR ZONES O SECTORS DEL PARC ON NO ES PUGUIN DESENVOLUPAR ELS USOS DE CAÇA I PESCA 

O ALGUNS D’ELLS? 

(Aquestes mesures poden ser tant normatives com de gestió i actuació) 

 


