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1) Pla d’acció de la Taula de l’any 2021: constitució del Grup de Treball dels Plans d’Usos

i Serveis de Temporada.

2) S’han fet un total de 5 reunions durant l’any 2021 i una sisena l’any 2022.

3) L’objectiu principal del GT era establir uns criteris a l’hora de redactar els PUST, així

com concretar unes directrius/recomanacions per poder incorporar aquests criteris.

4) S’han debatut aspectes relacionades amb la reducció de la pressió sobre l’ecosistema

marí, dels fondeigs, de la regulació de les condicions de navegació, de la pesca

recreativa i de la vigilància i el control.

5) S’han analitzat totes les aportacions i s’han identificat les que es podien abordar a

través dels PUST i els que haurien de ser abordats a través d’altres instruments.

6) S’han establert uns objectius, que recull les aportacions fetes que tenen més a veure

amb el model que es pretén assolir, de manera més generalista

7) Després d’aquest itinerari, s’han formulat els 13 criteris i 11 recomanacions.

8) A més, dels aspectes debatuts però que no tenen cabuda dins dels PUST, es proposa

que es valorin 5 elements dins del debat del nou Pla d’acció de l’any 2022 i es doni

trasllat a les autoritats competents de la resta.

El document de criteris i 
recomanacions...



Els objectius generals
1) Promoure el civisme i el respecte amb els valors ambientals de l’entorn, entre els

usuaris de la mar.

2) Millorar la informació disponible quant a l’estat del medi i les pressions que pateix.

3) Eliminar la pressió del fondeig d’embarcacions recreatives sobre els habitats

sensibles, especialment els herbeis de Posidònia oceànica, i en tot l’àmbit de l’espai

Natura2000 “Litoral del Baix Empordà”.

4) Reduir la pressió de les activitats nàutiques en l’espai, evitant situacions de sobre-

ocupació de la làmina d’aigua per part de les embarcacions recreatives i d’activitats

marítimes.

5) Divulgar les bones pràctiques en l’activitat nàutica de manera compatible amb els

valors naturals de l’espai Natura2000 “Litoral del Baix Empordà”, des del gaudi de la

navegació, des de la seguretat, incrementant la rotació en els amarraments i la

mobilitat.

6) Harmonitzar progressivament els sistemes de gestió dels camps de fondeig en tot

l’àmbit, i en la senyalització.



Proposta de 13 criteris (I)

1. Incorporació progressiva de mecanismes per implicar els titulars de les activitats amb

concessió d’ocupació de temporada a Ports de la Generalitat i als concessionaris dels

ports de l’àmbit del LBE, en la divulgació de: bones pràctiques ambientals, de la

senyalització de prohibició de fondeig lliure mitjançant adhesiu i l’APP que permet

conèixer la presència de fanerògames marines, de les zones de fondeig prohibit.

2. Incorporació progressiva de criteris de puntuació per a l’adjudicació de les activitats

autoritzades als serveis de temporada, de sistemes de gestió ambiental adequats en

matèria de residus, gestió de l’aigua entre d’altres, harmonitzats per tot l’espai natural

protegit.

3. Incorporació progressiva en els criteris de puntuació per l’adjudicació de les activitats

associades als serveis de temporada, de materials informatiu sobre l’espai natural

“Litoral del Baix Empordà” i formació per fer difusió de les bones pràctiques aplicables a

la seva activitat entre els usuaris.

4. Renaturalització progressiva de les platges naturals, respectant els condicionants

socials i econòmics de cada cas, mitjançant la retirada de la sorra d’elements artificials

que ocupin l’espai.



Proposta de 13 criteris (II)

5. Substitució progressiva dels morts de fondeig convencionals per sistemes de fondeig

ecològic, sobre hàbitats sensibles.

6. Harmonització progressiva del color de boies per amarrament d’embarcacions, adoptant

el color taronja per les boies d’us privatiu i comercial i el color blanc per les boies d’us

públic regulat.

7. Cercar sistemes per tal que els ingressos relacionats amb la gestió dels serveis de

temporada reverteixin en millores de la informació i sensibilització ambiental.

8. Reducció progressiva de les boies de fondeig fixes, de temporada. Si que es permetrà la

instal·lació de noves boies, sempre i quan siguin per donar un ús esporàdic i amb

l’objectiu de preservar un espai o dissuadir l’ancoratge de grans embarcacions.



Proposta de 13 criteris (III)

9. Inclusió als PUST de zones especials de protecció (ZEP) per tal de prohibir el fondeig

d’embarcacions sobre habitats especialment sensibles.

10. Coordinació dels PUST dels municipis de Palamós i Palafrugell per a la instal·lació de

boies de fondeig de lliure accés a les Illes Formigues, per l’establiment, si escau, de

zones ZEP que limitin el fondeig durant la temporada de bany així com per l’establiment

de eslores màximes i calats en aquests espais.

11. Harmonització dels criteris de regulació de la pesca amb canya des de platja i si escau, de

delimitació de les zones de pesca autoritzada les 24 hores.

12. Creació d’un grup de treball per millorar la coordinació interadministrativa en matèria de

vigilància i control de l’acompliment de les determinacions dels PUST.

13. Incorporació de la millor informació disponible als PUST.



Les 12 Recomanacions (I)

1. Incorporar als debats al Ports de la Generalitat i als concessionaris dels ports de

l’àmbit del LBE .

2. Harmonitzar els materials de difusió de bones pràctiques i dels valors ambientals

que a través dels titulars de les activitats amb concessió d’ocupació, es distribuirien

als usuaris d’aquests serveis.

3. Avançar cap a una harmonització dels requeriments en matèria de gestió ambiental

comuna a tots els municipis de l’ENP.

4. Organitzar formacions per tal que els titulars dels serveis de temporada puguin ser

els principals informadors als usuaris dels valors ambientals de l’espai protegit.

5. Les actuacions previstes als plans de substitució de morts de fondeig poden

finançar-se mitjançant les subvencions als espais naturals protegits, convocatòries

22-23 i successives.

6. Els protocols de bones pràctiques han de sensibilitzar sobre l’ús de les boies com a

solució per tal que no es fondegi amb àncora pròpia, acompanyant de tasques de

conscienciació sobre el seu ús.



Les 12 Recomanacions (II)
7. Cal revisar el protocol de bones pràctiques pel fondeig d’embarcacions i valorar en

quins cassos la substitució de morts de fondeig, per sistemes de fondeig ecològic

pot ser desaconsellable atenent a criteris ecològics i tècnics.

8. Es proposa que els estudis de seguiment de l’estat dels herbassars i de cartografia

dels PUST es facin a través d’un encàrrec extern a les empreses concessionàries però

que es financin des del cànon d’ocupació que paga el concessionari.

9. Gestionar els temps d’estada a les boies: dissenyar i implementar un sistema de

gestió que afavoreixi la rotació d’embarcacions tenint en compte que els costos

d’amarrament haurien de garantir la viabilitat de les explotacions .

10. Cal coordinar l’acció de les administracions de la Taula, per tal de gestionar la

instal·lació, manteniment i retirada de les balises perimetrals lluminoses i, si escau,

dels camps de boies alternatius, així com per al seu finançament.

11. Cal un major coordinació entre aquest grup i els resultats dels estudis científics que

es van realitzant, organitzant, periòdicament, sessions de caire més informatiu per

transferir els avanços per tal que puguin tenir impacte en l’actualització i concreció

dels criteris i recomanacions.

12. Cal incrementar els medis per poder fer un seguiment acurat sobre l’estat de

conservació de Posidonia oceanica. Es proposa instar a l’ACA a crear una nova

estació de seguiment dins l’àmbit de la Taula.



Aspectes debatuts no inclosos
en els PUST

Hi ha 15 elements debatuts que no s’inclouen dins dels criteris i

recomanacions:

Temàtica Total elements

Reduir la pressió sobre l’ecosistema marí 4

Fondeig respectuós 2

Regulació del fondeig 2

Regulació de les condicions de navegació 4

Pesca recreativa 1

Vigilància i control 2

S’han classificat de la següent manera:
(PA): Podria generar una acció dins del nou Pla.
(TAC): L’acord s’hauria de traslladar a l’administració competent



Aspectes debatuts no inclosos en els PUST (I)

1) Reduir la pressió sobre l’ecosistemamarí:

1. Mòdul sobre medi ambient i l’entorn als estudis reglats i formacions per a la obtenció de

llicències o titulacions per treballar al mar. (PA)

2. Jornada de reflexió sobre el Model turístic al Baix Empordà. (PA)

3. Simplificació administrativa per fer intervencions de protecció i conservació. (TAC)

4. Accions de restauració ambiental (ex. retirada de morts de fondeig i altres obstacles). (PA)

2) Fondeig respectuós:

5. Inclusió de la cartografia dels herbassars marins en les cartes nàutiques per donar seguretat

jurídica. (TAC)

6. Valoració del manteniment dels camps de fondeig més enllà de la temporada d’estiu (règim de

concessió d’ocupació i garanties de l’estabilitat vers els temporals. (TAC)

3) Regulació del fondeig:

7. Prohibició del fondeig en indrets d’alta sensibilitat ambiental, fora de la temporada d’estiu. (TAC)

8. Regulació fora de temporada (TAC).

(PA): Podria generar una acció dins del nou Pla.
(TAC): Si hi ha acord, s’hauria de traslladar a l’administració competent



Aspectes debatuts no inclosos 
en els PUST (II)

4) Regulació condicions de navegació:

11. Limitació velocitat de navegació entre illes Formigues i la costa: sol·licitud formal a capitania

marítima per a que incorpori la limitació a la carta nàutica; petició per limitar la velocitat en

l’àmbit comprés fora de la franja dels 200 m. (TAC)

12. Prohibició de navegació entre les Illes Formigues i la costa a embarcacions més grans de 16

metres d’eslora (TAC).

13. Senyalització en cas que s’estableixin limitacions d’eslora i velocitat en l’entorn de les Illes

Formigues, millor que sigui permanent durant tot l’any (TAC).

14. Senyalitzar físicament la restricció existent de navegar dins dels límits de Ses Negres. (TAC)

5) Pesca recreativa:

15. Regulació fora de temporada o excedint l’horari diürn (TAC).

6) Vigilància i control:

16. Control de l’ancoratge sobre posidònia. No hi ha normativa específica a Catalunya. (TAC).

17. Instal·lació de càmeres de vigilància 360º (PA).

18. Instal·lació GEO localitzadors a les embarcacions. (PA).


