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TAULA TEMÀTICA UA-1: USOS AGRORAMADERS I PRODUCCIÓ LOCAL 

DADES DE LA SESSIÓ 

Sessió celebrada al Local Social d’Ansovell (Cava), el 29 d’octubre de 2019 a les 16:30. 

Un cop feta la recepció dels assistents, en Jordi García, director del Parc Natural del Cadí – Moixerò fa una 

primera presentació del contingut dels plans de protecció del medi natural i del paisatge i de la metodologia 

seguida per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (DGPAMN) en la seva redacció. 

Aquesta introducció serveis per contextualitzar el treball dels grups.   

A continuació, Anna Martín de l’empresa ARDA Gestió i Estudis Ambientals, exposa la metodologia preparada 

per al treball dels grups i els eixos de discussió proposats.  

En aquesta sessió, s’han constituït tres taules de treball amb l’assignació de temes següent: 

 UA-1: Usos agroramaders i producció local. 

 UA-2: Aprofitaments forestals. 

 UA-3 i 4: Caça i pesca / Recol·lecció 

Cada taula ha comptat amb una persona d’ARDA Gestió i Estudis Ambientals com a facilitadora i un referent 

del Parc Natural del Cadí- Moixeró. En aquesta sessió s’excusa la presència de la DGPAMN. 

En aquest documents s’exposen els resultats del debat a la Taula UA-1. 

DADES DE LA TAULA TEMÀTICA  

Nombre de participants 6 

Facilitadora Anna Martín 

Referent Parc / DGPAMN Adrià Valls (Parc) 

Ens /actors representats Centre de la Propietat Forestal 

Consell comarcal de l’Alt Urgell 

Ajuntament d’Alàs i Cerc 

Titulars activitats agroramaderes 
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Distribució per sectors (una 
persona pot representar més 
d’un sector). 

 

Distribució per perfils 

 

Distribució per territori 
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EIXOS DE DEBAT I RESULTATS 

Anàlisi dels efectes de l’activitat agroramadera en l’espai protegit 

 

Tenint en compte el perfil dels integrants de la taula, la majoria titulars d’explotacions agrícoles i ramaderes, 

no es fa una valoració inicial individual dels efectes i s’entra directament a debatre les impactes i la situació 

dels usos agroramaders al Parc Natural. El debat no aborda exhaustivament tots els efectes de la diagnosi 

prèvia, sinó que es van introduint elements per part de la facilitadora a mesura que els participants 

comparteixen la seva visió del sector.  Només s’introdueix la informació per aquells efectes que han estat 

debatuts.  

Efecte dels usos agroramaders Valoració de l’efecte 

Ús o activitat Ramaderia (pasturatge extensiu) incloses les cremes per manteniment 
de pastures. 

3. Manteniment o increment d'hàbitats oberts (pastures i 
conreus) 

Totalment d’acord amb 
l’oportunitat 

4. Reducció de l'excessiu tancament del bosc i sotabosc per 
falta de d'herbivoria i altres processos naturals 

Totalment d’acord amb 
l’oportunitat 

5a. Risc de degradació estructural dels boscos i sotabosc, i de 
falta de regeneració 

En desacord. El grup percep que 
“hi ha molt de bosc” i que 
precisament és necessiten 
rompudes i cremes controlades.   

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

En desacord. 

14. Risc de contaminació del sòl, basses, mulleres i cursos 
fluvials 

Tant en aquest risc com en el 24 
els participants expressen que 
tot i existir com a risc potencial 
no veuen la manera de poder-ho 
minimitzar.  

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients  

16. Risc de processos erosius significatius En desacord. 

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 als usos agrícoles i ramaders que s’han 

detectat en els treballs de diagnosi del Parc Natural del Cadí – Moixeró.  
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Efecte dels usos agroramaders Valoració de l’efecte 

17. Risc de transmissió de malalties a la fauna salvatge 

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

En desacord. Els participants 
indiquen en la seva valoració 
que l’efecte és en sentit contrari.  

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

24. Risc de degradació o alteració d'hàbitats singulars i 
sensibles (fluvials, rupícoles, zones humides, ...) 

Tant en aquest risc com en el 14 
els participants expressen que 
tot i existir com a risc potencial 
no veuen la manera de poder-ho 
minimitzar.  

28. Conservació del patrimoni cultural materials i immaterial 
(pràctiques agroramaderes o forestals  tradicionals, races i 
varietats autòctones de bestiar, ...) 

Totalment d’acord amb 
l’oportunitat 

33. Contribució a la fixació de la població de l'espai per 
manteniment de les activitats econòmiques relacionades amb 
la  restauració i conservació dels valors naturals i culturals de 
l'espai. 

Totalment d’acord amb 
l’oportunitat.  

Els participants demanen afegir aquest risc: 

Danys a les pastures per la fauna salvatge 
 

Ús o activitat  Conreus i prats de dall (i activitats associades: regadiu, rompudes, 
concentracions, afeixaments, ús de fertilitzants i purins, cremes de 
marges, rostolls i restes agrícoles, ...) 

3. Manteniment o increment d'hàbitats oberts (pastures i 
conreus) 

Totalment d’acord amb 
l’oportunitat. 

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

 

14. Risc de contaminació del sòl, basses, mulleres i cursos 
fluvials 

Més aviat d’acord. 

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients  

16. Risc de processos erosius significatius 
 

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

Contribució a frenar les espècies invasores  

Amb matisos. S’expressa el cas 
invers en que el sòl treballat 
(conreat) frena l’avanç 
d’espècies invasores (cas del 
seneci) 

28. Conservació del patrimoni cultural materials i immaterial 
(pràctiques agroramaderes o forestals  tradicionals, races i 
varietats autòctones de bestiar, ...) 

Totalment d’acord amb 
l’oportunitat. 
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Efecte dels usos agroramaders Valoració de l’efecte 

33. Contribució a la fixació de la població de l'espai per 
manteniment de les activitats econòmiques relacionades amb 
la  restauració i conservació dels valors naturals i culturals de 
l'espai. 

Totalment d’acord amb 
l’oportunitat. 

Els participants demanen afegir aquest efecte: 

Danys als conreus per la fauna salvatge 
 

Ús o activitat  Abandonament agrari (abandonament de superfícies pasturades de 
forma extensiva o de conreus, i canvis en la gestió dels ramats com ara 
la disminució de la gestió i vigilància d’aquests, o l’increment dels 
pastors elèctrics i de punts d'alimentació i abeurada). 

2. Evolució natural de la vegetació En desacord. La percepció és que 
hi ha massa bosc i que 
l’abandonament de conreus 
porta a riscos com l’expansió 
d’espècies invasores (exemple 
del seneci). 

7. Recuperació de la gran fauna i les cadenes tròfiques En desacord. La percepció és que 
aquestes poblacions han 
augmentat per una disminució 
de la pressió cinegètica. 

11. Increment de la continuïtat de la superfície de bosc i la 
biomassa forestal. Risc de GIF (gran incendi forestal >500ha). 

D’acord. 

17. Risc de transmissió de malalties a la fauna salvatge 

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

Totalment en desacord. Els 
participants indiquen en la seva 
valoració que l’efecte és en 
sentit contrari.  

21. Pèrdua de punts d'aigua d'interès per la biodiversitat (punts 
d’abeurada, basses d’aigua, ...). 

 

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

 

Ús o activitat  Granges de bestiar i cria d'animals (sense pasturatge) a l’exterior de 
l’espai. 

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

 

17. Risc de transmissió de malalties a la fauna salvatge  

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores  
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Efecte dels usos agroramaders Valoració de l’efecte 

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

 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals  

 

Efecte o risc de les infraestructures associades Valoració  

Infraestructura Abeuradors i menjadores 

14. Risc de contaminació del sòl, basses, mulleres i cursos 
fluvials 

S’admet com a potencial però es 
veu difícil de controlar. 

24. Risc de degradació o alteració d’hàbitats singulars i 
sensibles (fluvials, rupícoles, zones humides...). 

S’admet com a potencial però es 
veu difícil de controlar. 

Infraestructura Obres i actuacions de reconstrucció, rehabilitació, ampliació i 
conservació d'edificis aïllats o en zones rurals (alçada i número plantes, 
divisió horitzontal, façanes i cobertes, nova planta, ampliació, 
reconstrucció i rehabilitació) 

1. Artificialització  

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. 

 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals D’acord com a potencial 

28. Conservació del patrimoni cultural material i immaterial 
(pràctiques agroramaderes o forestals  tradicionals, races i 
varietats autòctones de bestiar, aplecs, festes...). 

Totalment d’acord amb 
l’oportunitat 

29. Risc de destrucció o degradació del patrimoni cultural 
material i immaterial . 

D’acord com a potencial- 

Infraestructura Tanques  

18. Risc d’alteració de la connectivitat ecològica (de la 
circulació de la fauna per l’espai)  

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals 

Infraestructura Dipòsits d'aigua i basses 

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

 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals  
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Efecte o risc de les infraestructures associades Valoració  

Infraestructura Captacions d’aigua 

13. Risc d’alteració del cabal natural dels rius i làmines d'aigua  

Infraestructura Pistes forestals 

1.Artificialització  

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

 

16. Risc de processos erosius significatius  

18. Risc d’alteració de la connectivitat ecològica (de la 
circulació de la fauna per l’espai) 

 

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

 

24. Risc de degradació o alteració d'hàbitats singulars i 
sensibles (fluvials, rupícoles, zones humides, ...) 

 

25. Risc de degradació del patrimoni geològic  

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals  

 

EIX DE DEBAT 1:VALORACIÓ I PRIORITZACIÓDELS 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? 

Com s’ha dit, en aquesta taula de treball no s’ha fet un repàs sistemàtic a tots els efectes sinó que el 

grup ha anat expressant lliurament les seves percepcions com a titulars d’explotacions amb les 

aportacions tècniques de la resta d’integrants de la taula. Sí que des de la facilitació s’han anat posant 

sobre la taula alguns efectes, en base al que havia sorgit en taules anteriors i és a partir d’això que 

s’ha confeccionat la taula de valoracions anterior.  

En general el grup valora que l’actual model d’usos agroramaders no genera efectes significatius més 

tenint en compte que és una activitat en regressió per la dificultat de mantenir les explotacions amb 

la pèrdua de població al territori. Part dels membres dels grups expressen fins i tot la visió de que ja 

no hi ha volta enrere a l’hora de canviar la tendència. Fins i tot les oportunitats detectades estan 

limitades sinó es posen en marxa mesures de gestió i polítiques actives per recolzar el sector en un 

territori de difícil accés als serveis.  
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Respecte a efectes en concret, es valora que el pasturatge extensiu i els abeuradors i menjadores 

poden tenir efectes potencials de contaminació de sòls, mulleres, etc. i de degradació o alteració 

d’hàbitats singulars, Tanmateix, valoren que gestionar aquest risc per minimitzar-lo és difícil sinó es 

posant barreres físiques perquè mesures com franges de seguretat per si soles no són efectives ja 

que el bestiar decideix lliurement on anar i quin és el terreny de la seva preferència en funció de la 

insolació, la temperatura, etc. D’altra banda, l’establiment de criteris per ubicar abeuradors i 

menjadores també ha de ser prou flexible ja que hi ha molta mobilitat en els ramats “ara en tens 50 

aquí i després 25 allà”. 

En el risc de transmissió de malalties de la fauna domèstica a la salvatge els participants expressen 

que el risc és en el sentit contrari. També volen que s’afegeixi l’efecte del dany als conreus i a les 

pastures per la fauna salvatge en referència als problemes amb el trepig que en fan els senglars i els 

grans ungulats. Segons la seva percepció, les poblacions de cabirols i cérvols ha augmentat molt 

perquè abans es caçaven més.  

El grup també valida l’efecte potencial de contaminació de sòls, mulleres, cursos fluvials, etc. de 

l’agricultura convencional i posen l’agricultura ecològica com el model a fomentar. En aquesta línia 

es veu necessari disposar d’eines d’assessorament i formació per estendre el conreu de productes 

de qualitat i en ecològic (vinya, pomes de muntanya...). 

Pel que fa als efectes potencials de les obres en edificacions associades als usos ramaders, el debat 

s’han centrar en els impactes visuals i paisatgístics i en la necessitat de preservar els elements i 

arquitectura tradicional com a part del patrimoni cultural de l’espai. El grup no deixa d’expressar la 

dificultat (econòmica) de mantenir determinats criteris estètics en la construcció, per això es veu 

necessari que hi pugui haver línies d’ajut que haurien de ser aplicables a una àrea d’influència.  

El tema de la conveniència o no de delimitar una àrea d’influència també suscita debat, una part dels 

participants ho valora com una càrrega ja que sotmetria determinades actuacions a tramitacions 

addicionals però una altra part de la taula ho veu com una oportunitat per accedir als ajuts segons 

les línies que s’estableixin.  
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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 L’ACTIVITAT AGRORAMADERA I PRODUCCIÓ LOCAL? IDENTIFIQUEU ZONES ON AQUESTES 

OPORTUNITATS ES DONIN D’UNA MANERA MÉS CLARA? 

El grup està d’acord amb les oportunitats expressades. En el debat es fa referència sovint al model 

tradicional, a les pràctiques culturals històriques que es perceben com difícilment recuperables amb 

la pèrdua de població. Quan es demana definir aquest model parlen d’explotacions petites (50 caps) 

i idealment multièspecie. Aquesta opció que és la que permet un major equilibri, també sobre els 

efectes, està penalitzada administrativament ja que els titulars s’han de donar d’alta com una 

explotació per a cada espècie (que representen multiplicar “els papers”) i no totes són compatibles.  

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

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

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 ramadera en règim extensiu, allà o aquesta sigui viable, que mantingui els 

espais oberts i on la pastura, les cremes controlades, els cultius de farratges i els prats de 

dall juguin el paper de manteniment d’aquests.  

 Uns usos agroramaders garants de la conservació del patrimoni cultural i genètic (races i 

varietats autòctones – vaca bruna del Pirineu, patata, etc. ).  

En la primera fase del procés participatiu ha sorgit la demanda de tornar a uns aprofitaments amb 

mètodes tradicionals, no intensius i amb menys mecanització i infraestructures associades.  
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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? 

Ajuts / Subvencions Governança i Vigilància 

 Ajuts i subvencions per al manteniment de 
bordes i cortals vinculats a activitats 
agroramaderes o residència fixa.  

 Manteniment de camins, 

 Programa de cessió d’ús d’habitatges 
desocupats per a rehabilitació vinculada a 
activitat econòmica.  

 Xarxa de col·laboració entre productors – 
hosteleria – comerç (a la Cerdanya s’hi està 
treballant). 

 Ramats i pastors del Parc (fórmula dels ramats 
municipals adaptada al Parc). 

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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Informació / ordenació de l’ús públic / promoció i 
valorització 

Estudis / Projectes / Actuacions directes 

 Accions de promoció al producte de conreu 
ecològic i de qualitat. 

 Promocionar els productes del territori entre 
els establiments de la zona. 

 Sensibilització a la població en general del 
paper dels usos agroramaders en la 
conservació del territori.  

 Necessitat d’un cens de productors. 

 Assessorament per al conreu de productes de 
qualitat: poma de muntanya, vinya... 

 Instruments per facilitar la tramitacions que 
són costoses (figures similars als agents de 
desenvolupament local que puguin donar 
aquest tipus de suport.) 

 Execució de cremes i desbrossaments 
controlades pel cos de bombers.  

 

Efectes negatius potencials i mesures per minimitzar-los 

 

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 AGROPEQUARIS 

O ALGUNS D’ELLS? 

Per la manera en que s’ha desenvolupat el debat a la taula no s’han concretat mesures per a la 

minimització o correcció d’impactes més enllà dels comentaris generals que ja s’han exposat en l’eix 

1. . 

EFECTES NEGATIUS MESURES  

1. Artificialització. 

Obres i actuacions de reconstrucció, rehabilitació, ampliació 
i conservació d'edificis aïllats o en zones rurals (alçada i 
número plantes, divisió horitzontal, façanes i cobertes, 
nova planta, ampliació, reconstrucció i rehabilitació). 

Pistes forestals (incloses les tasques de construcció i 
manteniment). 

 

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  

5a. Risc de degradació estructural dels boscos i 
sotabosc i de falta de regeneració. 

Ramaderia (pasturatge extensiu) incloses les cremes per 
manteniment de pastures. 

 

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

Ramaderia (pasturatge extensiu) incloses les cremes per 
manteniment de pastures. 

Conreus i prats de dall (i activitats associades: ús de 
fertilitzants i purins, cremes de marges, rostolls i restes 
agrícoles, ...). 

Granges de bestiar i cria d'animals (sense pasturatge) a 
l’exterior de l’espai. 

Construccions i edificis agraris en el paisatge (incloses les 
obres de construcció i manteniment, la captació i evacuació 
d’aigües, el subministrament d’energia i serveis a les 
edificacions, ...). 

Pistes forestals (incloses les tasques de construcció i 
manteniment). 

 

11. Increment de la continuïtat de la superfície de 
bosc i la biomassa forestal. Risc de GIF (gran incendi 
forestal >500ha). 

Abandonament agrari (abandonament de superfícies 
pasturades de forma extensiva o de conreus, i canvis en la 
gestió dels ramats com ara la disminució de la gestió i 
vigilància d’aquests, o l’increment dels pastors elèctrics i de 
punts d'alimentació i abeurada). 

 

13. Risc d’alteració del cabal natural dels rius i làmines 
d'aigua 

Captacions d’aigua. 

 

14. Risc de contaminació del sòl, basses, mulleres i 
cursos fluvials. 

Ramaderia (pasturatge extensiu) incloses les cremes per 
manteniment de pastures. 

Conreus i prats de dall (i activitats associades: ús de 
fertilitzants i purins, cremes de marges, rostolls i restes 
agrícoles, ...). 

Abeuradors i menjadores. 

 

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients 

Ramaderia (pasturatge extensiu) incloses les cremes per 
manteniment de pastures. 

Conreus i prats de dall (i activitats associades: ús de 
fertilitzants i purins, cremes de marges, rostolls i restes 
agrícoles, ...). 

 



SESSIÓ PARTICIPATIVA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ DEL CADÍ – MOIXERÓ 
 

 

GRUP DE TREBALL USOS I APROFITAMENTS 
Ansovell, 29/10/2019 13 FITXA TEMÀTICA UA1 

EFECTES NEGATIUS MESURES  

16. Risc de processos erosius significatius. 

Ramaderia (pasturatge extensiu) incloses les cremes per 
manteniment de pastures. 

Conreus i prats de dall (i activitats associades: ús de 
fertilitzants i purins, cremes de marges, rostolls i restes 
agrícoles, ...). 

Pistes forestals. 

  

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

Ramaderia (pasturatge extensiu) incloses les cremes per 
manteniment de pastures. 

Abandonament agrari (abandonament de superfícies 
pasturades de forma extensiva o de conreus, i canvis en la 
gestió dels ramats com ara la disminució de la gestió i 
vigilància d’aquests, o l’increment dels pastors elèctrics i de 
punts d'alimentació i abeurada). 

Granges de bestiar i cria d'animals (sense pasturatge) a 
l’exterior de l’espai. 

  

18. Risc d’alteració de la connectivitat ecològica (de la 
circulació de la fauna per l’espai). 

Tanques.  

Pistes forestals (incloses les tasques de construcció i 
manteniment). 

 

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

Ramaderia (pasturatge extensiu) incloses les cremes per 
manteniment de pastures. 

Conreus i prats de dall (i activitats associades: ús de 
fertilitzants i purins, cremes de marges, rostolls i restes 
agrícoles, ...). 

Granges de bestiar i cria d'animals (sense pasturatge) a 
l’exterior de l’espai. 

 

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

Granges de bestiar i cria d'animals (sense pasturatge) a 
l’exterior de l’espai. 

Construccions i edificis agraris en el paisatge (incloses les 
obres de construcció i manteniment, la captació i evacuació 
d’aigües, el subministrament d’energia i serveis a les 
edificacions, ...). 

Pistes forestals (incloses les tasques de construcció i 
manteniment). 
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21. Pèrdua de punts d'aigua d'interès per la 
biodiversitat (punts d’abeurada, basses d’aigua, ...). 

Abandonament agrari (abandonament de superfícies 
pasturades de forma extensiva o de conreus, i canvis en la 
gestió dels ramats com ara la disminució de la gestió i 
vigilància d’aquests, o l’increment dels pastors elèctrics i de 
punts d'alimentació i abeurada). 

 

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

Dipòsits d'aigua i basses 

 

24. Risc de degradació o alteració d'hàbitats singulars i 
sensibles (fluvials, rupícoles, zones humides, ...) 

Ramaderia (pasturatge extensiu) incloses les cremes per 
manteniment de pastures. 

Abeuradors i menjadores. 

Pistes forestals (incloses les tasques de construcció i 
manteniment). 

 

25. Risc de degradació del patrimoni geològic 

Pistes forestals (incloses les tasques de construcció i 
manteniment). 

 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals 

Granges de bestiar i cria d'animals (sense pasturatge) a 
l’exterior de l’espai. 

Obres i actuacions de reconstrucció, rehabilitació, ampliació 
i conservació d'edificis aïllats o en zones rurals (alçada i 
número plantes, divisió horitzontal, façanes i cobertes, 
nova planta, ampliació, reconstrucció i rehabilitació). 

Pistes forestals (incloses les tasques de construcció i 
manteniment). 

Tanques. 

Dipòsits d'aigua i basses 

  

 


