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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. PRESENTACIÓ 

La protecció del territori català ha estat tradicionalment força deficitària. 

La seva base ha estat una planificació incompleta, que s’ha limitat a definir unes “illes” amb un 
cert grau de protecció, i ha deixat al marge la resta del territori. 

Aquests espais protegits ho han estat estrictament en funció dels seus valors naturals, i 
històricament no s’han tingut en compte altres paràmetres com l’interès agrícola o la 
importància social. 

La paràlisi dels plans territorials parcials, i d’alguns plans sectorials que haguessin estat vitals 
(com el pla d’espais d’interès agrícola), ha contribuït a agreujar la situació. 

L’altre mecanisme que permet la protecció del territori és la planificació urbanística. Molts 
ajuntaments han declarat sòl protegit algunes àrees dels seus municipis, sigui pel seu interès 
natural, agrícola o social. 

Però la planificació urbanística es limita a l’àmbit d’un terme municipal, i la coordinació entre 
municipis en aquest aspecte és gairebé inexistent. Per tant, aquestes àrees protegides no 
tenen continuïtat. 

Tot plegat ha portat importants disfuncions territorials, com ara: 

• L’existència d’àrees enormement protegides, però amb un territori adjacent cada cop 
més humanitzat. 

• La creació de barreres urbanístiques que trenquen les vies, socials i paisatgístiques, a 
través de les quals s’ha articulat tradicionalment el nostre territori. 

El resultat de tot això no sols és la destrucció d’espais d’un gran valor, sinó la degradació del 
paisatge que dóna identitat al territori català, avançant cap a una completa uniformització. 
Exemples com el Vallès, el Maresme o, en un altre sentit, la Vall d’Aran, són prou eloqüents. 

Finalment, cal tenir en compte les dinàmiques que s’estan produint actualment al territori català, 
amb una pressió urbanística que s’està traslladant dels àmbits tradicionals (àrea metropolitana, 
línia de costa) cap a la totalitat del territori. 

 

 

1.2. OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquest document és aportar una sèrie d’instruments per a la millora de la 
connectivitat territorial. Així, s’inclou: 

• Un protocol d’actuació per aquells espais amb una problemàtica important. 

• Una metodologia per a la selecció d’aquells espais a preservar i gestionar per tal de 
garantir la connectivitat del territori. 

• Un recull de totes aquelles accions que es poden desenvolupar en els espais 
seleccionats. 

• Uns indicadors que permeten fer un seguiment del desenvolupament i l’èxit del procés. 
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1.3. LA CONNECTIVITAT 

La connectivitat, tal com s’usa en aquest document, és una mesura de l’estructuració del 
territori, és a dir, si hi ha una continuïtat física entre els paisatges identitaris (naturals o 
antropogènics) d’un lloc. 

La connectivitat es troba amenaçada bàsicament per dos factors: 

• L’existència d’elements lineals que creen barreres. Solen ser infrastructures terrestres 
com carreteres, vies de tren o canalitzacions artificials d’aigua, tot i que també tenen 
efecte les línies elèctriques aèries. Aquestes barreres només poden ser travessades 
per la fauna o pels vianants amb un gran risc, i per tant es consideren impermeables. 

• L’aparició d’àrees edificades disperses en el territori, especialment urbanitzacions i 
polígons industrials. Aquestes àrees no sols són també una barrera, sinó que solen 
trencar el paisatge propi d’un lloc: independentment d’on es trobin tenen una fesomia 
molt semblant. 

Aquestes dues problemàtiques acostumen a anar associades: així, urbanitzacions i polígons se 
solen trobar al voltant de les grans infrastructures, multiplicant l’efecte barrera. 

 

FACTORS DE LA CONNECTIVITAT 

Tradicionalment la connectivitat s’ha entès com la possible connexió entre els espais naturals 
protegits. Aquests es consideren com uns reservoris de natura, i per garantir-ne la conservació 
calen uns connectors entre ells. Si això no es dóna, la biodiversitat d’aquests espais disminueix 
segons el procés conegut com a “efecte illa”. 

En aquest document s’entén però la connectivitat en un sentit més ampli. Allò que cal garantir 
és la connectivitat dels paisatges identitaris de cada espai. Un cop aconseguit això es permetrà 
l’adequada dispersió de la fauna, però també una millor articulació del territori per a les 
persones. 

La connectivitat, d’aquesta manera, es pot dividir en diversos factors: 

• Connectivitat ecològica, que és la que més s’ha estudiat i de la que més s’han buscat 
solucions – tot i que rarament s’han aplicat al nostre territori. Consisteix en l’adequada 
connexió dels espais naturals per garantir la dispersió de les espècies de fauna i evitar 
l’aïllament de les poblacions. 

• Connectivitat paisatgística, que es refereix a la continuïtat dels paisatges propis i de 
qualitat d’un municipi, una vall, una regió... Els espais agrícoles, forestals i fluvials 
haurien d’estar lligats i no envoltats completament per àrees urbanitzades, o veure’s 
separats per grans barreres. 

• Connectitat social, que es refereix al grau de conservació de les vies de connexió 
tradicional d’un territori. Malgrat existeixin les modernes infrastructures, és fonamental 
el manteniment d’aquestes xarxes de camins veïnals, ramaders i lúdics, normalment 
usats per anar a peu, i que amb els seus paisatges del voltant ajuden a l’articulació de 
l’àrea. 

Només garantint aquests tres factors es produirà un correcte funcionament del territori: 
protegint la biodiversitat, mantenint uns paisatges propis i millorant la qualitat de vida de les 
persones. 
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1.4. PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

Aquest document ha estat encarregat per la Diputació de Girona. Per tant, les actuacions que 
se’n derivin es duran a terme a nivell local. 

A continuació es dóna un procediment estàndard a desenvolupar en aquells espais amb una 
problemàtica crítica respecte la connectivitat. 

1. En primer lloc cal identificar clarament l’àrea d’actuació, aquells espais naturals que 
estan quedant aïllats i els municipis que en són afectats. Inicialment serà fonamental la 
Diagnosi de connectivitat de la demarcació de Girona, elaborada a escala 1:50,000, 
que indica els punts crítics del territori i les problemàtiques associades. 

2. Els municipis i altres administracions (Diputació, consells comarcals) signen un conveni 
on reconeixen la problemàtica existent i es comprometen a resoldre-la. En aquest punt 
cal tractar també el finançament de les actuacions següents. 

3. S’elabora un estudi detallat de l’àrea afectada, fent una acurada diagnosi territorial 
(amb els aspectes ecològics i socials rellevants). Aquesta Guia metodològica recull tots 
els instruments que poden ser necessaris. Finalment s’escullen aquells espais on s’hi 
haurà d’intervenir per garantir i millorar la connectivitat. L’escala d’aquest estudi ha de 
ser gran, idealment 1:5,000. 

4. Un cop definits els espais, s’elabora un pla d’actuacions per corregir les necessitats 
territorials. Aquesta Guia metodològica inclou bona part de les accions possibles. La 
majoria d’aquestes seran supramunicipals, per tant caldrà una bona coordinació entre 
els diversos ens locals. 

5. Les accions s’han de desplegar en el temps que es consideri adequat. Els instruments 
fonamentals i més urgents són dos: la modificació de planejament urbanístic superior i 
la redacció dels plans de regulació dels usos del sòl no urbanitzable. 

6. Al cap d’uns anys caldrà fer un seguiment del procés, per comprovar si hi ha hagut una 
millora efectiva de la connectivitat i s’han complert els objectius. 

Tot aquest procediment es pot incorporar en el d’Agenda 21, en cas que aquesta es redacti 
entre els municipis implicats. 
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2. METODOLOGIA DE SELECCIÓ D’ESPAIS 

El primer pas per garantir la connectivitat del territori és detectar aquells espais que caldrà 
protegir i gestionar. I per això es proposa una metodologia d’anàlisi territorial. 

Aquesta metodologia té com a base el tractament de diferents capes d’informació mitjançant un 
sistema d’informació geogràfica (GIS). Tot i això, es tracta d’una metodologia oberta. És a dir, 
en aquest document es donen una sèrie d’instruments, i serà decisió de cada tècnic 
seleccionar els que aplicarà. 

 

ESCALA DE TREBALL 

L’àmbit d’actuació dels estudis de connectivitat proposats en aquest projecte sempre serà un 
àmbit municipal. Per tant es tindrà en compte la totalitat d’un o més termes municipals.  

A més, l’escala de treball és sempre 1:5,000. És una escala detallada, de la que es disposa 
molta informació de base (plànols topogràfics, ortofotomapes), i que és prou precisa com per 
descriure els connectors a nivell de finca, de propietat. 

 

 

2.1. DEFINICIÓ DE LA MATRIU TERRITORIAL 

Per poder iniciar l’anàlisi és necessari definir la matriu territorial, és a dir, aquella informació 
bàsica sobre el territori que després es tractarà. El seu abast són els municipis objecte d’estudi. 

La matriu territorial està formada bàsicament per les següents capes d’informació: 

• La delimitació d’aquells espais protegits pel planejament territorial. És una informació 
fonamental, ja que aquestes àrees ja tenen una protecció bàsica, i normalment seran 
les que caldran connectar. 

La figura bàsica d’aquesta capa és el PEIN, tot i que n’hi ha d’altres com les forests 
incloses al catàleg d’utilitat pública (CUP). 

Aquells espais d’interès natural que disposin d’un pla especial de delimitació es podran 
definir a escala 1:5,000. Els que encara no el tinguin redactat i aprovat ho estaran a 
escala 1:50,000, molt menys detallada. 

• La catalogació urbanística del territori, que és la que indicarà la possible transformació 
dels usos d’un espai, especialment la seva edificació. La font són els plans d’ordenació 
urbanística municipal dels municipis afectats, tot i que molts d’ells tindran encara les 
figures de l’antiga llei d’urbanisme: plans generals d’ordenació urbana, normes 
subsidiàries o delimitacions del sòl urbà. 

Aquesta capa d’informació, per tant, dividirà el territori en àrees urbanes, urbanitzables i 
no urbanitzables. És convenient que en les urbanitzables es distingeixi entre les 
programades i no programades. I en les no urbanitzables entre les que gaudeixen 
d’una especial protecció (per motius agrícoles, ecològics...) i les que no en gaudeixen. 

• El mapa d’usos del sòl del territori que, en aquells espais forestals, serà substituït pel 
d’hàbitats. D’aquesta manera es coneixerà què hi ha efectivament sobre el territori. 
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Les categories dels usos del sòl poden ser les habituals: nuclis urbans, urbanitzacions, 
zones industrials i comercials, conreus herbacis de secà, conreus herbacis de regadiu, 
fruiters de secà, fruiters de regadiu, vinya, zones amb vegetació escassa o nul·la, 
sorrals i platges i zones d’aigua. 

Els espais forestals, en canvi, es definiran per l’hàbitat. Queda a consideració dels 
tècnics el grau de detall amb què es descriuen aquests hàbitats. Per exemple, es 
poden agrupar les pinedes en una sola categoria, separar-les per espècie o bé per 
espècie i tipus de sotabosc. 

El plànol d’usos i hàbitats s’hauria de delimitar a escala 1:5,000, ja que és el nivell de 
definició dels connectors. L’Institut Cartogràfic de Catalunya disposa de bases 
d’informació amb menor detall, i la resta s’haurà de completar amb fotointerpretació. 

• El plànol amb les infrastructures que travessen el territori estudiat. Fonamentalment 
això inclou la xarxa viària, els ferrocarrils i les línies elèctriques de mitjana i alta tensió. 
A més s’hi haurien d’incorporar les activitats puntuals d’una certa dimensió, com 
canteres, camps de golf, aeròdroms, etc. 

Amb aquests elements es tindrà, per tant, la imatge del territori que caldrà analitzar i gestionar. 

 

 

2.2. SELECCIÓ DELS PARÀMETRES D’ANÀLISI 

Un cop definida la matriu caldrà realitzar l’anàlisi del territori. 

Per raons de simplicitat, aquest document presenta onze possibles paràmetres per a l’estudi. 
Serà feina dels tècnics decidir quins se seleccionaran i s’aplicaran. 

Aquests paràmetres es divideixen en els següents grups: 

1. Els ecològics fan referència a la biodiversitat dels espais, o bé a la seva aptitud com a 
connectors. Els primers s’anomenen intrínsecs, i són la diversitat, la naturalitat i la 
raresa. Els segons, de connectivitat, són la fragmentació i la permeabilitat. 

2. Els socials introdueixen el factor humà. Són la connectivitat social, el patrimoni històric, 
la qualitat agrícola i la qualitat paisatgística. 

3. Els de gestió corregeixen els factors anteriors en funció de la necessitat i la factibilitat. 

Tots aquests paràmetres combinats permeten discriminar els diferents espais d’un territori, en 
funció de si seran apropiats o no com a connectors. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL MODEL 

La majoria d’estudis de connectivitat que s’han dut a terme fins ara només han tingut en 
compte paràmetres ecològics: aquells espais amb biodiversitat, una continuïtat lineal i una 
semblança amb les àrees naturals d’inici i final eren els seleccionats. 

Aquesta metodologia, en canvi, hi introdueix més elements. Així, posant alguns exemples, un 
espai serà un millor connector: 

• si és travessat per un camí tradicional, ja que aquest no sols té un valor intrínsec, sinó 
que també pot facilitar la preservació de tot l’indret. 

• si es tracta d’una zona agrícola gestionada de la manera tradicional, ja que aquests 
espais contenen una gran biodiversitat. 

• si està visualment allunyat d’elements impactants. 

• si malgrat el seu escàs valor ecològic és l’únic espai possible. 
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PONDERACIÓ DELS PARÀMETRES 

Un cop seleccionats els paràmetres caldrà ponderar quins són més importants, i comptaran 
més a l’hora de la decisió. Aquesta ponderació s’ha de reflectir en les matrius que es puguin 
construir, i en el sistema d’informació geogràfica. 

La ponderació s’ha de basar sempre en les característiques del territori estudiat i en les seves 
necessitats. 

 

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ I LA PONDERACIÓ EN FUNCIÓ DEL TERRITORI 

A continuació es donen alguns criteris per a la selecció i la ponderació dels paràmetres, en 
funció del territori a estudiar: espais litorals, planes agrícoles, zones d’alta muntanya i espais 
periurbans. 

 

Espais litorals 

Els espais litorals han sofert tradicionalment una major pressió urbanística, i per tant estan molt 
més fragmentats. Els espais naturals que s’hi troben són de mida reduïda i molt antropitzats. A 
més, el territori suporta generalment moltes més càrregues. 

Per tant, els criteris que caldrà aplicar principalment són els ecològics de connectivitat 
(permeabilitat i fragmentació): considerar els connectors com a elements geomètrics 
independentment del seu valor natural. El concepte de necessitat també serà fonamental. 

 

Planes agrícoles 

En l’avaluació de l’interès connector (des del punt de vista ecològic) dels espais agrícoles, 
primaran els criteris de permeabilitat ecològica i de diversitat, i valorant sempre els espais 
agrícoles amb més superfície de cultius biodiversos. 

Com que en aquests espais la presència d’àrees forestals serà menor, la xarxa de camins serà 
un element fonamental per a l’establiment de corredors. També tindran importància els recs i el 
manteniment dels marges dels camps. 

 

Alta muntanya 

A l’alta muntanya la densitat de sòl urbà i d’infrastructures és més baixa, i els elements naturals 
d’alt valor ecològic són més abundants. Per tant seran més rellevants els paràmetres ecològics 
intrínsecs (diversitat, raresa, naturalitat). Per motius històrics també serà fonamental la xarxa 
de camins tradicionals, i l’estudi dels impactes es concentrarà al fons de les valls. 

 

Espais periurbans 

Els espais periurbans són aquells al voltant de les grans àrees urbanes, i en ells els connectors 
s’hauran de pensar com a Anelles Verdes. 

Més que els valors naturals, l’estudi s’haurà de concentrar en l’impacte de les infrastructures 
que abasteixen l’àrea, i en la xarxa de camins lúdics, que serà molt important per a la gestió 
dels espais. 



GUIA METODOLÒGICA PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT 11 

 

2.3. SELECCIÓ I DELIMITACIÓ DELS CONNECTORS 

L’anàlisi i combinació dels paràmetres escollits, i la seva aplicació sobre la matriu, dóna com a 
resultat la valoració de la idoneïtat de cadascun dels punts del territori per a ser escollits com a 
connectors. 

La selecció d’aquests espais, el seu dibuix, serà feina dels tècnics en base a aquests resultats. 
La complexitat del territori fa que això no es pugui dur a terme estrictament amb els sistemes 
d’informació geogràfica (i d’aquí la introducció dels paràmetres de necessitat i factibilitat). 

Finalment caldrà fer la delimitació dels connectors, a escala 1:5,000. A més del plànol, és 
important que es descriguin també les seves característiques, les dades del sistema de 
propietat, i les finques que hi estan implicades. 

 

 

 

 

 

 



GUIA METODOLÒGICA PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT 12 

 

3. PARÀMETRES D’ESTUDI 

A les pàgines següents es presenten, en forma de fitxes, els paràmetres d’anàlisi que caldrà 
aplicar en la metodologia descrita al punt anterior. 

 

1. Paràmetres ecològics 

1.1. Naturalitat 

1.2. Raresa 

1.3. Fragmentació 

1.4. Permeabilitat 

1.5. Diversitat 

2. Paràmetres socials i paisatgístics 

2.1. Connectivitat social 

2.2. Patrimoni històric 

2.3. Qualitat agrícola 

2.4. Qualitat paisatgística 

3. De gestió 

3.1. Necessitat 

3.2. Factibilitat 
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1.1 

NATURALITAT 

Descripció 

El concepte de naturalitat (o integritat) implica el reconeixement de les condicions naturals, les 
quals poden ser difícils de determinar. Per avaluar el grau de naturalitat cal poder valorar 
l’amplitud de la influència antròpica a partir de les condicions potencials, o climàtiques, 
definides com aquelles que podrien regir si desaparegués la influència humana.  

Fonts 

Cartografia dels hàbitats de Catalunya 

Inventari de zones humides de Catalunya 

Bibliografia específica 

Valoració 

Els mètodes més comuns classifiquen les àrees en categories de naturalitat, o del seu contrari, 
en categories d’artificialitat o de degradació, assignant uns valors determinats a cada categoria. 

Un exemple de classificació de la naturalitat en classes ordinals és el que es va fer per les 
formacions vegetals cartografiades a Collserola, donant valor 1 als boscos sense intervenció 
humana directa, fins a donar valor  7 als espais urbanitzats sense vegetació natural. 

L’escala d’artificialització definida per Long (1974) va des de la vegetació climàcica (valor 
mínim), fins als espais urbans i industrials sense vegetació (amb el valor màxim), disposant de 
vuit graus intermedis. 

Per valorar els hàbitats aquàtics, a més a més de la classificació de l’hàbitat segons els seu 
grau de naturalitat, es poden valorar tant pel que fa a la qualitat de les aigües com a les zones 
de contacte entre conques hidrogràfiques: 

• L’assecament artificial 

• La contaminació de l’aigua 

• Les activitats extractives en domini públic hidràulic 

• La degradació bosc de ribera (segons l’índex QBR) 

• Cabals de manteniment o cabals ecològics mínims 

Context 

L’escala, la complexitat d’informació i el grau d’alteració de l’àrea són els tres factors més 
determinants per escollir el mètode de valoració.  

Relació amb altres paràmetres 

Diversitat: Com més grau de naturalitat presenti un hàbitat, en termes generals, més diversitat 
tindrà. 

Fragilitat: La fragilitat es defineix com la susceptibilitat a la pertorbació, normalment d’origen 
antròpic, i augmenta quan l’element avaluat és rar o quan té una baixa capacitat d’adaptació i 
de recuperació. Per tant, si l’element avaluat és l’hàbitat, la fragilitat dependrà bàsicament:  

 -de la seva grandària, relacionat amb el concepte de mínima població viable. 

- de la seva naturalitat o maduresa (pèrdua d’hàbitats i transformació del medi físic). 
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1.2 

RARESA 

Descripció 

El criteri de raresa en el cas de les espècies es basa en atributs geogràfics, el fet d’ocupar una 
àrea restringida, i atributs demogràfics, que el nombre d’individus sigui feble. En el cas dels 
hàbitats la raresa es refereix a la posició relativa d’un hàbitat en la gràfica corresponent a la 
distribució normal. 

La justificació bàsica de l’ús del criteri de raresa és la conservació de singularitats, d’elements 
únics i irrepetibles.  

Fonts 

Cartografia dels hàbitats de Catalunya 

Fotointerpretació i treball de camp.  

Valoració 

La valoració és farà per a cada hàbitat, assignant-li un valor de raresa en funció de la presència 
i abundància d’aquest a la demarcació de Girona. En funció del tant per cent de superfície 
d’hàbitat respecte del total es pot establir una ponderació amb valors ordinals, que poden anar 
per exemple de 1 (molt abundant o poc rar) a 5 (poc abundant o molt rar). 

En el cas que en l’hàbitat estudiat hi hagi espècies en perill, amenaçades o rares també tindrà 
valor màxim, però s’ha d’anar molt en compte al utilitzar dades d’espècies, ja que això implica 
fer una intensitat de mostreig igual per tot el territori. 

Context 

El criteri de la raresa habitualment serà més important en àrees amb una major diversitat 
d’hàbitats, i una menor antropització.  

Relació amb altres paràmetres 

Vulnerabilitat: com més rara esdevingui una espècie, una població o un hàbitat, com més 
restringida sigui la seva distribució, més vulnerable serà, en general, a les pertorbacions i a la 
fragmentació, i més alt serà el seu risc de desaparició. 
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1.3 

FRAGMENTACIÓ  

Descripció 

La fragmentació dels espais naturals dificulta el pas de les espècies entre ells. Ve originada 
sobretot per l’efecte barrera que tenen les infrastructures lineals, però també per tot tipus 
d’impactes repartits pel territori que provoquen la pèrdua d’hàbitats i la transformació del medi 
físic (fragmentació extrínseca).  

En menor grau també és important la fragmentació intrínseca, donada per la forma de cada 
hàbitat. Un espai on els hàbitats tinguin un contorn irregular seran més febles. Aquest 
paràmetre no es aplicable en hàbitats lineals com poden ser els boscos de ribera. 

Fonts 

Cartografia dels hàbitats de Catalunya 

Cartografia de referència: mapa d’usos del sòl, ortofotomapa, topogràfic  

Plànols d’impactes i efectes barrera: activitats extractives, creixement urbanístic i d’activitats 
industrials, xarxa viària, xarxa ferroviària, altres infrastructures lineals (canals de reg, línies 
elèctriques, etc). 

Valoració 

Fragmentació extrínseca: 

Es realitzarà un buffer de distància d’impacte respecte a les grans infrastructures (carreteres 
amples, TGV...), en funció de la seva grandària. Per raons de simplicitat es pot considerar que 
dins aquest buffer no hi ha possibilitat de connexió. 

Fragmentació intrínseca: 

Per a cada hàbitat es calcula el grau de cohesió  F= A / P, on A és l’àrea de l’hàbitat i P el seu 
perímetre. 

Context 

Aquest paràmetre serà especialment important en espais molt antropitzats i amb un gran 
nombre d’infrastructures. 

Relació amb altres paràmetres 

Naturalitat, permeabilitat. 



GUIA METODOLÒGICA PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT 16 

 

 

 

1.4 

PERMEABILITAT 

Descripció 

La permeabilitat ecològica es pot definir com la capacitat d’un territori per permetre el flux 
d’individus i espècies, i oferir una continuïtat paisatgística entre els espais que connecta. 

La permeabilitat ecològica bàsicament ve determinada per dos paràmetres: la proximitat i la 
similitud, o gradació entre hàbitats. 

És a dir, com a més pròxims siguin els espais a connectar i més similitud presentin amb els 
hàbitats que faran de corredor, més permeabilitat ecològica hi haurà entre aquests espais. 

Si els espais que uneix presenten característiques força diferents, serà important que l’espai 
que faci la funció de connector presenti una gradació d’aquestes característiques. 

Fonts 

Cartografia dels hàbitats de Catalunya 

Cartografia temàtica: mapa d’espais protegits  

Fotointerpretació i treball de camp 

Valoració 

Per a cada hàbitat dins l’àmbit d’estudi s’avaluarà el valor de similitud o gradació respecte els 
dos espais naturals a connectar. Una fórmula senzilla pot ser: 

                                     

                                  Gradació = S1 x 1/D1 + S2 x 1/D2 

 

on S correspon a l’índex de similitud entre l’espai 1 i el 2, que pot anar de 0 (molt diferent) a 10 
(molt similar), i D correspon a la distància entre els espais a connectar. 

La proximitat es pot avaluar mitjançant un búffer de mínima distància entre els espais a 
connectar. 

Context 

Els rius i les comunitats de ribera s’han d’estudiar a part de les comunitats terrestres pel que fa 
a la permeabilitat ecològica, ja que el seu funcionament és molt diferent, lineal. 

Relació amb altres paràmetres 

Fragmentació 
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1.5 

DIVERSITAT  

Descripció 

La diversitat és una mesura de l’heterogeneïtat dels sistemes, incloent la diversitat 
d’ecosistemes i hàbitats, la diversitat d’espècies i la diversitat genètica.   

A l’hora d’avaluar la connectivitat entre diferents espais és més escaient valorar la diversitat 
d’hàbitats d’un possible corredor. L’escala de treball i la dificultat de tenir dades fiables de totes 
les espècies existents en un territori força ampli desvirtua l’aplicació dels índex de diversitat 
específica, els quals podrien donar lloc a errors d’aplicació  i interpretació. 

Com més diversitat d’hàbitats presenti un determinat territori, més espècies diferents podrà 
albergar, millorant la qualitat com a connector ecològic. 

L’aplicació d’aquest paràmetre, a diferència dels altres, es realitzarà un cop s’hagin establert 
diferents alternatives de traçat per a un connector, donant més importància al que presenti una 
diversitat d’hàbitats major. 

Fonts 

Cartografia dels hàbitats de Catalunya 

Fotointerpretació i treball de camp 

Valoració 

Aquest paràmetre, a diferència dels altres paràmetres ecològics, donarà un únic valor per a 
cada connector o àrea d’estudi, en funció dels hàbitats diferents que hi hagi en aquest. 

L’índex més usual per calcular la diversitat és el de Shannon: 

S = Σ pi · log pi 

on pi és la proporció (en tant per u) d’un hàbitat en l’espai a estudiar. 

Context 

La diversitat serà important en aquelles àrees on en connector tingui una funció principalment 
ecològica. En canvi en espais molt antropitzats una major diversitat no ha de ser sempre 
positiva, ja que trobarem hàbitats al·lòctons o degradats. 

Relació amb altres paràmetres 

Els criteris de fragilitat i raresa estan relacionats amb la diversitat. 
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2.1  

CONNECTIVITAT SOCIAL 

Descripció 

S’entén per connectivitat social l’agrupació de tots aquells, camins, carreteres, vies ferroviàries, 
xarxes de transport d’informació, etc, que permeten a la societat humana establir vincles de 
relació, ja sigui per temes de caràcter sòciocultural o econòmic. 

En aquesta metodologia la connectivitat se centrarà a la xarxa de camins que han estat les vies 
tradicionals de transport, generadores de paisatge, integrades a l’entorn i multifuncionals. 

La connectivitat social més valorada és aquella que transcorre pels camins de titularitat pública, 
per camins rurals tradicionals i que tenen un valor patrimonial destacat 

Al final del document s’incorpora un annex (Annex 1) amb més informació sobre la xarxa de 
camins. 

Fonts d’informació 

Totes les fonts d’informació per assolir les dades d’aquests camins són a l’annex. 

Valoració 

Per tal de poder fer una catalogació de la importància dels camins s’ha cregut imprescindible la 
realització d’un sistema de ponderació dels camins que fos acumulatiu i individualitzat per cada 
camí i els diversos trams que el formen. 

Per poder definir individualment els camins d’un espai es proposa destriar per trams la següent 
categorització. 

En primera instància, es prioritzaran els camins en funció de la titularitat (públics en front dels 
privats). En segon lloc, els criteris morfològics, fent dels camins asfaltats els menys interessants 
fins arribar als camins tradicionals com a més importants. Finalment hi haurà un denominador 
patrimonial, és a dir, la quantitat d’elements que fan que un camí tingui un interès històrico-
social. 

 

Titularitat Valor Morfologia Valor Valor patrimonial Valor 
Públics 2 Camí asfaltat 1 Restes arqueològiques 1 
Privats 1 Via de servei 2 Empedrats 1 
  Pista de terra 3 Murs de pedra seca 1 
  Sender o corriol 4 Desguassos de pedra 1 
  Camí d'abast 5 Esglaons 1 
  Camí de carro 6 Ponts de pedra 1 

  
Camí rural 
tradicional 7 Passeres 1 

    Fites 1 
    Trencalls d'aigua 1 

    
Cabanes, bordes o refugis 
naturals de servei pel camí 1 

    Pletes o amorriadors 1 
    Capelletes o elemets de culte 1 

    
Cap element patrimonial 
destacat 1 
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El mètode per calcular la importància d’un tram de camí és el següent: 

 

Ponderació = (S dels elements patrimonials detectats) x Morfologia x Titularitat 

 

És a dir, s’ha de fer un recompte de tots els elements patrimonials que hi ha i sumar-los en 
funció de la taula i multiplicar-los pel coeficient corresponent de morfologia i titularitat. 

 

Valor Connectivitat social = S ( Km tram camí x ponderació)   

                                                                  Km camí 

Un cop feta la ponderació s’aplica aquesta fórmula que ens permet donar un valor a cada tram i 
finalment al camí sencer. 

Context 

És extremadament difícil contextualitzar els espais de concentració de connectivitat social. Val 
a dir que en funció de les diverses zones del territori podem fer alguns matisos. 

Valls i zones planes: Els llocs de concentració d’activitat s’acostumen a situar prop de les 
infrastructures viàries, ja que són els espais de major facilitat orogràfica per al pas d’aquestes. 
Aquest fet condiciona que molts dels actuals camins en aquestes zones estiguin sota de 
carreteres. 

Zones muntanyoses: En aquests espais l’estat de conservació dels camins acostuma a ser 
millor. Les muntanyes solen concentrar els camins a les carenes i els colls, ja que són espais 
relativament lliures de vegetació i d’accessibilitat i navegabilitat òptimes. 

Relació amb altres paràmetres 

Patrimoni cultural 

Qualitat paisatgística 
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2.2  

PATRIMONI HISTÒRIC 

Descripció 

S’entén per patrimoni històrico-cultural tots aquells béns immobles i mobles que per la seva 
vàlua històrica, arquitectònica o social són destacables. D’aquesta manera permeten donar un 
valor afegit al context social de l’espai, i realçar i enfortir el paisatge. 

En aquest estudi només s’inclouran els béns immobles,  ja que els altres són de rellevància 
inferior per a l’estudi. Els principals elements que s’estudiaran seran: BCIN, BCIL, 
catalogacions patrimonials i d’altres béns destacats no catalogats. (veure definicions a l’annex) 

Fonts d’informació 

Registres de Béns culturals d’Interès Nacional (Direcció General de Patrimoni Cultural), 
registres de béns o catàlegs municipals, treball de camp i participació ciutadana. 

Valoració 

Per tal de poder fer una catalogació efectiva d’aquests elements s’ha establert una metodologia 
de puntuació per a cadascun dels elements immobles singulars de l’àmbit. Aquesta puntuació 
ha de permetre establir uns “buffers” circulars i proporcionals a la puntuació atorgada al voltant 
d’aquests elements.  

 

Categoria Ponderació 

BCIN (Béns Culturals d’Interès Nacional) 10 

BCIL (Béns culturals d’Interès Local) 8 

Catalogacions patrimonials  6 

Altres elements no catalogats 4 

 

D’altra banda, la qualitat d’aquests serà condicionada per l’entorn més proper. Per ajustar a la 
realitat aquesta situació es proposa aplicar un coeficient reductor a la ponderació anterior en 
funció de la proximitat a d’altres edificacions que poden afectar o malmetre la qualitat 
paisatgística d’aquestes elements singulars. 

 

Tipus Reducció de la ponderació 

Edifici o edificis sense valor històric de més de 7 
m d’alçada enganxat a l’element singular 

-75% 

Edifici o edificis sense valor històric de planta 
baixa enganxat a l’element singular 

-60% 

Edifici o edificis sense valor històric de més de 7 
m d’alçada a menys de 10m de l’element singular 

-50% 

Edifici o edificis sense valor històric de planta 
baixa a menys de 10m de l’element singular 

-40% 

Edifici o edificis sense valor històric de més de 7 
m d’alçada a menys de 50 m de l’element singular 

-30% 

Edifici o edificis sense valor històric de planta 
baixa a menys de 50 m de l’element singular 

-20% 

A més de 50m no s’aplica coeficient reductor 0 
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El resultat serà un mapa de punts que permetrà, de manera gràfica, interpretar zones o espais 
de concentració de valors culturals, que s’han de poder solapar amb les altres capes 
d’informació. 

Context 

La major part dels elements catalogats estaran molt propers a municipis o formaran part de 
l’estructura urbana d’aquests. Per tant als espais a estudiar per motius de connectivitat serà 
molt més probable que abundin les masies i d’altres elements lligats a l’espai agrari. En aquest 
cas caldrà estar atents aquests elements i intentar esbrinar si estan catalogats o no i el seu 
grau de protecció. 

Relació amb altres paràmetres  

Connectivitat social 

Qualitat paisatgística 
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2.3 

QUALITAT AGRÍCOLA 

Descripció 

Així com els paràmetres ecològics permeten avaluar la qualitat dels terrenys forestals, és 
convenient fer el mateix per aquells que són agrícoles. 

Aquest paràmetre considera que els espais agrícoles amb una gestió tradicional i unes 
dimensions reduïdes poden ser permeables per la fauna, a més de ser importants reservoris de 
biodiversitat. 

En canvi, aquelles grans àrees de conreu que han eliminat els marges (amb vegetació arbòria 
o arbustiva), i que usen abundants pesticides, no són adequades per a la connectivitat. 

Fonts 

Fotointerpretació, treball de camp 

Valoració 

Es consideren cultius biodiversos: 

• Hortes tradicionals 

• Prats de dall dels estatges basal i muntà 

• El sistema de closes de la plana empordanesa 

• Conreus extensius de secà o regadiu de menys de 4 ha, cultius de fruiters de secà de 
menys de 4 ha, cultius de fruiters de regadiu de varietats autòctones de menys de 2 ha,  
tots ells intercalats entre boscos i bosquines autòctones. 

Aquells conreus que apliquin criteris d’agricultura ecològica, on sigui possible, haurien de tenir 
una major valoració. 

Context 

Aquest criteri serà fonamental en àrees amb grans extensions agrícoles, i allà on quedin pocs 
espais forestals. 

Relació amb altres paràmetres 

Naturalitat 

Connectivitat social 
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2.4 

QUALITAT PAISATGÍSTICA 

Descripció 

Valorar la qualitat paisatgística d’una àrea és segurament la tasca més subjectiva de les que 
es poden dur a terme en un estudi ambiental. 

Per això el que es proposa és estudiar el grau de visibilitat dels elements impactants d’un 
territori: aquells espais des d’on es vegi una autopista o una cantera, per posar dos exemples, 
seran menys adequats per ser seleccionats com a connectors. 

Fonts 

Plànols de base (topogràfics, models digitals del terreny) 

Valoració 

El càlcul dels impactes visuals de les infrastructures es realitza mitjançant els sistemes 
d’informació geogràfica. El procediment és senzill i requereix el model digital d’elevacions (és a 
dir, l’alçada de cada punt del territori). 

Context 

Aquest criteri serà més adequat usar-lo en àrees de muntanya baixa. En grans planes es 
poden produir distorsions dels resultats. 

Relació amb altres paràmetres 

Connectivitat social 
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3.1. 

NECESSITAT 

Descripció 

El paràmetre de necessitat implica que un espai és l’únic amb possibilitats de funcionar com a 
connector, habitualment perquè la resta del territori ja està urbanísticament consolidat. Aquest 
concepte sol anar lligat al d’urgència, per evitar una fragmentació definitiva. 

Fonts 

Plànols de base, participació pública 

Valoració 

La valoració d’aquest paràmetre no pot ser numèrica, sinó en base a l’anàlisi del territori per 
part dels tècnics. 

Context 

El criteri de necessitat serà molt més alt en zones amb una forta pressió antròpica. De fet, se 
suggereix que només s’apliqui en aquestes. 

Relació amb altres paràmetres 

La necessitat és directament proporcional al grau de fragmentació i alteració d’un determinat 
territori, així com a la pressió urbanística o la voluntat de modificació dels usos del sòl. Si els 
hàbitats són rars o poc abundants i/o hi ha espècies amb perill d’extinció, la necessitat de 
donar a aquests hàbitats la funció de connector serà, evidentment, més necessària. Per tant 
els conceptes de vulnerabilitat, fragilitat i raresa hi estan relacionats. 
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3.2 

FACTIBILITAT 

Descripció 

La factibilitat correspon a la valoració de les repercussions internes i externes (socials, 
econòmiques, de prestigi o d’altra mena) d’una determinada opció d’establiment d’un 
connector Aquest paràmetre és en el qual tots els altres convergeixen per poder prendre la 
decisió de si el connector val la pena fer-lo o no, que és el mateix que dir si és factible o no.                                                                                                                                                                                              

La factibilitat és un criteri important en moltes actuacions, sobretot en aquelles que comprenen 
aspectes de permeabilització d’infrastructures o de regeneració de biòtops que havien estat 
alterats o suprimits. 

Alguns dels criteris de factibilitat que se solen emprar més generalment són: 

• Disponibilitat 

• Existència de servituds. 

• Avaluació de l’organisme competent 

• Accessibilitat 

• Viabilitat ecològica: capacitat de permeabilització real 

• Viabilitat econòmica: costos d’adquisició, costos de restauració, costos de gestió i de 
manteniment 

• Actitud dels grups d’interessos implicats: acceptabilitat de la població local... 

Fonts 

Plànol urbanístic del territori, participació pública, resta de paràmetres. 

Valoració 

La valoració d’aquest paràmetre no és senzilla. 

Com que quasi sempre el factor limitant és el cost econòmic, és molt important que els 
beneficis del connector, tant per als elements naturals com per a la societat, compensi la 
despesa econòmica que pugui comportar el seu establiment: costos d’adquisició de terrenys, 
de gestió i manteniment, o de restauració. 

Per tant, la valoració s’ha de fer a partir de la resta de paràmetres, comparant els avantatges 
(justificacions a partir de la valoració dels paràmetres ecològics i socials, amb la necessitat de 
l’establiment del connector) davant dels inconvenients (econòmics, d’acceptabilitat social, etc).   

Context 

La factibilitat ha de ser un criteri usat amb una cura extrema, per evitar que es converteixi en 
l’excusa per a la no intervenció. Només s’hauria d’introduir en aquells casos en què serà clar 
que un espai no podrà ser declarat connector, malgrat el seu interès. 

Relació amb altres paràmetres 

Aquest paràmetre està relacionat, ja sigui directa o indirectament, amb la resta de paràmetres 
o criteris. Amb la necessitat hi té una relació directa, ja que si no és necessari ni eficient 
tampoc serà factible. I si no compleix els requisits ecològics intrínsecs ni de connectivitat que 
permeti la funció connectora tant des del punt de vista ecològic com social, tampoc serà 
factible com a connector.                                                                                                                                                                                                                                                                                
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4. PLA D’ACTUACIONS 

La selecció i delimitació dels espais necessaris per garantir la connectivitat territorial han d’anar 
sempre acompanyats de les mesures adequades per a la seva protecció i millora. 

És per això que serà imprescindible la redacció d’un pla d’actuacions amb totes les mesures i 
instruments que puguin ser necessaris. Aquest pla caldrà desplegar-lo en un període de temps 
adequat. 

L’element fonamental per a l’aprovació i l’execució del pla és la coordinació entre les diferents 
administracions. Cadascuna d’elles disposa de diferents competències i capacitat econòmica, i 
per tant moltes d’elles s’hi veuran implicades. A més, la gran majoria d’espais connectors no es 
troben en sol municipi, sinó que n’abasten més d’un. 

A grans trets, aquest és el paper de les principals administracions: 

• Els ajuntaments són els principals implicats, ja que són els que redacten el planejament 
urbanístic i poden intervenir més directament sobre el territori. 

• Les administracions locals supramunicipals (Diputació, consells comarcals) poden 
aportar eines fonamentals per a la coordinació entre municipis, i recursos per a 
l’execució d’alguns dels elements del pla. 

• La Generalitat de Catalunya té les competències en matèria de planificació territorial, i 
és qui aprova en última instància els plans urbanístics superiors. 

• Finalment, bona part de les infrastructures més impactants corresponen a l’Estat. 

A més a més caldrà tenir en compte els agents privats en tot el procés. 

 

 

4.1. ACTUACIONS DE PLANIFICACIÓ 

MODIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC SUPERIOR 

L’eina més important per a la protecció d’una àrea és el planejament urbanístic superior, els 
plans d’ordenació urbanística municipal. 

És fonamental la classificació dels espais escollits com a sòl no urbanitzable, i dins d’aquest 
donar-los una especial protecció, que pot ser perfectament per motius de connectivitat 
territorial. 

La principal problemàtica es donarà quan calgui canviar la classificació urbanística d’espais 
catalogats com a urbanitzables. En aquests casos caldrà indemnitzar els propietaris, 
especialment si la finca constava com a urbanitzable programada. 

Agents implicats: Ajuntaments (redacció i aprovació), Generalitat de Catalunya (aprovació 
definitiva). 
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REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL DE REGULACIÓ DELS USOS DEL SÒL NO URBANITZABLE 

El pla especial de regulació dels usos del sòl no urbanitzable (PERUSNU) pot ser una eina molt 
útil per garantir la connectivitat territorial. 

El document consta de dos apartats: la planificació del territori no urbanitzable i una normativa 
associada de regulació dels usos. Per aquest últim motiu, introduint els criteris de connectivitat 
al pla el converteix en un instrument poderós. 

Els PERUSNU són en principi d’abast municipal. Com que les àrees connectores són 
normalment d’abast supramunicipal, caldrà una evident coordinació. Les experiències d’Agenda 
21 supramunicipal poden ser una bona plataforma de base. 

Agents implicats: Ajuntaments, consells principals. 

 

REDACCIÓ DE PLANS DIRECTORS 

El pla director és una figura de planejament introduïda a la llei 2/2002 d’urbanisme. Té com a 
objectiu donar les directrius per a coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast 
supramunicipal, i el tramita el Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

En certes àrees de grandària important i amb una forta problemàtica, podria ser adequada la 
redacció d’un pla director de connectivitat ecològica, paisatgística i social. L’impuls del projecte 
pot provenir dels propis ajuntaments o de les administracions supralocals. 

Agents implicats: Administracions locals (proposta), Generalitat de Catalunya (aprovació). 

 

INCLUSIÓ D’ESPAIS AL PLA D’ESPAIS D’INTERÈS NATURAL 

El Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) és l’instrument de planificació territorial més adequat 
per la preservació efectiva dels espais, garantint-ne la catalogació com a no urbanitzables i 
afegint-hi alguns graus més de protecció. 

Si les àrees definides com a connectores són adjacents a un espai d’interès natural, es pot 
sol·licitar l’ampliació d’aquest. O bé si no és així, però tenen prou entitat, es pot demanar la 
creació d’un nou espai. I quan existeixi un pla territorial sectorial de connectivitat, aquesta serà 
la figura on caldrà incorporar aquests connectors 

La modificació del PEIN correspon a la Generalitat de Catalunya, i té dues fases: la 
incorporació de la nova àrea i la delimitació definitiva a escala 1:5000 mitjançant un Pla 
Especial. 

Agents implicats: Administracions locals (sol·licitud), Generalitat de Catalunya (aprovació). 

 

INCISIÓ EN EL PLANEJAMENT DERIVAT 

Els criteris de connectivitat no han de trobar-se només al planejament superior, sinó que han 
d’incidir en tot ell. En el moment de redactar i aprovar els plans parcials urbanístics i els plans 
especials caldrà tenir en compte tots aquests elements. 

És a dir, en planificar una nova àrea urbanitzada, tant residencial com industrial o de serveis, 
es podran incorporar corredors verds al seu interior, preservar i restaurar les lleres fluvials, etc. 

L’acció més interessant pot ser l’agrupació de les àrees de cessió pública d’un o més plans 
parcials, i destinar-les a la protecció del territori. 

Agents implicats: Administració local, promotors urbanístics i propietaris. 
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4.2. ACTUACIONS D’INTERVENCIÓ TERRITORIAL 

COMPRA DE FINQUES 

Per tal d’assegurar la conservació de certs espais crítics per al manteniment de la connectivitat, 
la compra de finques pot ser una eina fonamental. D’aquesta manera se’n garanteix la seva no 
urbanització i una gestió adequada. 

Normalment aquesta compra la durà a terme una administració supramunicipal, o bé una 
fundació privada de caràcter conservacionista. El preu variarà en funció de la catalogació 
urbanística i les expectatives de mercat. 

Les finques adquirides per motius de connectivitat seran sovint de mida petita, i s’escolliran en 
funció de la seva situació estratègica. 

La compra anirà sovint associada a accions de desurbanització o restauració. 

Agents implicats: Administracions, fundacions. 

 

CUSTÒDIA DEL TERRITORI 

La custòdia del territori és una alternativa a la compra de finques, que encara pot comportar 
més avantatges. La seva base és l’establiment d’un conveni entre el propietari del terreny i una 
entitat externa, que pot ser una administració o una fundació privada. 

El propietari cedeix els drets de part de la gestió de la finca a l’entitat, a canvi que aquesta hi 
inverteixi i intervingui amb els criteris que consideri adequats. 

L’avantatge sobre la compra és, a part de l’estalvi econòmic, la implicació dels propietaris, que 
garanteix una gestió més adequada. 

Agents implicats: Propietaris, administracions, fundacions. 

 

DESURBANITZACIÓ 

La desurbanització implica l’eliminació de les instal·lacions i infrastructures sobre un territori. 

És la solució per aquells espais on no hi ha cap més alternativa per garantir la connectivitat, i a 
més les instal·lacions que s’hi troben són obsoletes o han estat abandonades. També és 
fonamental, malgrat que sovint no es faci, l’eliminació d’aquells trams d’infrastructura lineal que 
ja no són necessaris. 

La desurbanització haurà d’anar sempre acompanyada de la restauració de l’espai. 

Agents implicats: Administracions, propietaris. 

 

RESTAURACIÓ I MILLORA D’ESPAIS 

Les accions per afavorir la connectivitat no s’han de quedar en la preservació de certs espais, 
sinó que en molts d’ells caldrà actuar per millorar-ne les condicions. Això serà encara més 
urgent on s’hi hagi donat una activitat humana impactant, com construccions permanents o 
extraccions d’àrids. 

Aquestes tasques de restauració poden incloure: 

• Reposició de terres. 

• Plantació d’arbrat autòcton. 



GUIA METODOLÒGICA PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT 29 

 

• Millora de l’estat forestal mitjançant aclarides, estassades... 

• Construcció de petits punts d’aigua per a la fauna. 

• Construcció de pantalles visuals. 

• Restitució del patrimoni tradicional (barraques, murs...) 

Agents implicats: Administracions, propietaris. 

 

PLANIFICACIÓ AGRÀRIA CONJUNTA 

Els connectors inclouran en la majoria dels casos zones conreades, i en certes àrees 
geogràfiques, especialment a la plana, els espais agrícoles seran majoritaris. 

En aquests indrets la gestió adequada de l’agricultura serà fonamental. I la figura que pot 
ajudar més en això és la de Parc Agrari. 

Fonamentalment un Parc Agrari és un consorci que té com a àmbit d’actuació un espai agrícola 
més o menys gran, normalment geogràficament coherent. Els seus membres són les 
administracions (locals i supramunicipals), els agricultors i, en alguns casos, els intermediaris 
de la producció. 

Els objectius bàsics són els següents: 

• La preservació de l’activitat agrària en aquells indrets on estigui amenaçada, sigui per 
factors demogràfics o per l’ocupació de les terres per infrastructures o espais urbans. 

• La millora de la producció agrícola, sobretot en termes qualitatius. 

• La introducció de factors ambientals. 

Desplegar parcs agraris, de dimensions grans o reduïdes, que contemplin els aspectes de 
connectivitat, pot ser molt beneficiós per la coherència territorial. 

Agents implicats: Administracions, productors. 

 

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ FORESTAL 

Molts dels espais connectors tindran caràcter forestal, i per tant la seva planificació i gestió es 
poden dur a terme amb alguns dels instruments de planejament forestal. 

Aquests instruments són els Plans d’Ordenació Forestal en el cas de finques públiques o 
incloses en el Catàleg de Forests d’Utilitat Pública; i els Plans Tècnics de Gestió i Millora 
Forestal i els Plans Simples en els altres casos. 

La principal dificultat d’aquest instrument és la fragmentació en la propietat de les finques. 
Caldria una sola finca de grans dimensions, o bé diverses que s’associessin, per tal que el 
planejament forestal fos realment efectiu per al manteniment de la connectivitat. 

A través d’aquest planejament se’n poden derivar ajuts de l’administració per a la millora dels 
espais, en forma de treballs silvícoles. 

Agents implicats: Propietaris de les finques, Generalitat de Catalunya (aprovació dels plans). 
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4.3. ACTUACIONS DE PERMEABILITZACIÓ D’INFRASTRUCTURES 

Les actuacions destinades a permeabilitzar les infrastructures haurien de realitzar-se en el 
moment de la construcció d’aquestes, incorporades en el plec de condicions tècniques de 
l’obra. 

Ara bé, actualment el territori conté ja un gran nombre d’infrastructures que el travessen. En 
aquests casos la dificultat d’establir mesures augmenta exponencialment, pel baix nivell 
d’inversió, la priorització d’obres noves i la multiplicitat d’administracions propietàries. 

Això no ha d’impedir, però, actuar en aquells punts crítics. I per fer-ho la millor eina és aprofitar 
per crear el màxim nombre de connexions possibles en un mateix punt: ecològiques i socials. 
Així, la combinació d’un pas de fauna, la recuperació d’un camí tradicional i l’establiment d’una 
via verda poden ser motius suficients d’intervenció. 

Cal afegir que les infrastructures no sols provoquen un efecte barrera individualment, sinó que 
sovint en disposar-se paral·lelament augmenten molt la fragmentació territorial. En el cas de 
Girona és paradigmàtic el corredor nord-sud per on circulen l’A-2, l’AP-7, el tren convencional i 
el tren de gran velocitat. 

En aquests casos no té sentit plantejar mesures connectores individuals, sinó que cal planificar 
la connectivitat de manera conjunta, fet que si bé complica molt la tasca, és l’únic mètode per 
garantir-ne l’efectivitat. 

 

REPOSICIÓ DE CAMINS 

És fonamental que els infrastructures respectin la xarxa de camins d’un territori. En el moment 
de l’obra cal reposar tots aquells que hagin quedat tallats, i assegurar els accessos a camps, 
finques forestals i pastures. 

Ara bé, els camins a restituir no només han de ser els aptes per al trànsit rodat, sinó els d’ús 
per a vianants en general, i especialment els tradicionals (camins ramaders, religiosos, etc) i els 
relacionats amb el lleure (GR, PR, carrils-bici...). La catalogació de la xarxa de camins és, per 
tant, fonamental. 

El creuament de les infrastructures es pot fer per passos inferiors o superiors. És important que 
hi hagi una barrera de separació, i l’obra hauria d’anar acompanyada de la restitució de 
vegetació, provocant així un cert aïllament visual. 

Agents implicats: Administracions, constructors. 

 

VIADUCTES, TÚNELS I FALSOS TÚNELS 

La substitució de trinxeres per túnels o falsos túnels i la de terraplens per viaductes 
contribueixen a augmentar considerablement la permeabilitat per la fauna. Són especialment 
importants pel manteniment de les connexions ecològiques ja que, freqüentment, coincideixen 
amb elements del paisatge que canalitzen els fluxos de moviment de la fauna, com són els 
cursos d’aigua, els boscos riberencs o els fons de vall. 

Els grans viaductes tenen l’inconvenient de provocar un impacte estètic considerable sobre el 
paisatge, però aquestes estructures (junt amb els túnels), són les que més contribueixen a 
reduir l’efecte barrera provocat per les infrastructures lineals, i per tant són essencials per 
disminuir la fragmentació d’hàbitats. 

Agents implicats: Administracions, constructors. 

 



GUIA METODOLÒGICA PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT 31 

 

PASSOS D’ÚS EXCLUSIU PER A LA FAUNA 

La construcció de passos exclusius per a la fauna és una pràctica recent en el nostre país.  Els 
passos superiors són molt més escassos que els inferiors i d’amplades moderades en 
comparació amb els grans passos denominats ecoductes o ponts verds existents a Suïssa, 
Holanda o altres països, on poden tenir amplades superiors als 80 m. 

Per augmentar l’eficiència dels passos superiors les entrades a aquests han de ser mes amples 
que la zona central, i incorporar pantalles laterals opaques per evitar que els animals siguin 
pertorbats per la visió dels vehicles. 

La major part dels passos inferiors són de petites dimensions i, en molts casos, insuficients per 
grans mamífers. El límit que es recomana per facilitar el pas de totes les espècies d’ungulats 
ibèrics se situa al voltant de 12 m d’amplada mínima i 3.5 m d’alçada mínima (Rosell y Velasco 
1999). Tot i això, en el moment del disseny caldria tenir en compte la fauna potencial de l’indret, 
i no només l’actual. 

És important condicionar també els passos inferiors per facilitar-ne l’ús revegetant els 
accessos, i instal·lar tanques perimetrals per guiar els animals cap a l’estructura. La construcció 
de banquetes laterals de formigó garanteixen el manteniment d’una franja seca en períodes en 
els que el pas està inundat, millorant l’efectivitat del pas de fauna. 

 Agents implicats: Administracions, constructors. 

 

ESTRUCTURES TRANSVERSALS D’ÚS MIXT 

El condicionament d’estructures transversals destinades per a altres usos (bàsicament camins 
forestals i agrícoles, i drenatges) per adaptar-les com a passos de fauna (sobredimensionant-
les, revegetant-ne els accessos i vallant les immediacions per guiar els animals) és una 
pràctica molt aplicada en moltes noves infrastructures, i estan essent utilitzades per rèptils, 
conills, llebres i alguns carnívors. L’avantatge d’aquestes estructures és que pel seu baix cost 
poden ser molt més nombroses, augmentant així la probabilitat de ser utilitzades. 

Per millorar la coherència i l’eficiència connectora (tant pel que fa la connectivitat de la fauna 
com la humana) s’ha de donar un pas endavant afavorint la confluència en un mateix punt del 
màxim nombre d’usos compatibles que millorin tant la connectivitat ecològica com social, 
sobredimensionant aquestes estructures transversals. 

Això respon a la necessitat de preservar, a part dels camins d’ús (forestals i agrícoles), els 
camins històrico-culturals (vies romanes, camins ramaders, etc), així com els camins lúdics 
(vies verdes, GR, PR, senders locals, itineraris naturals...). Aquestes vies poden ser utilitzades 
també per tot tipus de fauna degut a que no hi ha limitacions d’espai, com passa amb alguns 
drenatges, que són insuficients per a algunes espècies.  

Agents implicats: Administracions, constructors. 



GUIA METODOLÒGICA PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT 32 

 

5. AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

5.1. AVALUACIÓ 

INTRODUCCIÓ 

El sistema d’indicadors que aquí es presenta pretén garantir una avaluació i seguiment 
continuat del procés d’implantació territorial de les figures de connexió paisatgística arreu del 
territori de la demarcació de Girona. 

Les premisses que han seguit la confecció d’aquests indicadors han estat la facilitat màxima de 
càlcul així com la possibilitat de que diverses escales de gestió poguessin estar representades 
en aquest sistema. 

Val a dir que la necessitat d’integrar el màxim de temàtiques relacionades amb la connectivitat 
paisatgística ha fet plantejar un rang d’indicadors que tracti continguts purament ecològics així 
com sòcioculturals lligats a la conformació i modelació humana del territori. 

Per tant, aquest sistema d’indicadors ha de permetre exemplificar tendències tant per les 
administracions de la demarcació, com pels Ajuntaments implicats així com per a la zona 
concreta on s’aplicarà la planificació. 

Els indicadors estan descrits a l’Annex 2. 

 

PRINCIPIS QUE REGEIXEN ELS INDICADORS 

Els indicadors d’aquestes bases metodològiques han de permetre garantir un seguir de principi 
fonamentals en qualsevol sistema d’indicadors i són els següents: 

 

Selectivitat. S’han de triar les temàtiques preferents o clau que es volen monitoritzar 
per garantir l’eficàcia del procés. 

Representativitat. S’han de prioritzar aquelles temàtiques que són més importants per 
a les polítiques que es volen seguir. 

Mesurabilitat. S’han d’escollir indicadors que siguin fàcilment calculables i que 
permetin una periodicitat de mostra.  

Fiabilitat. El resultat ha de permetre unes conclusions veraces i que indiquin una 
tendència real. 

Consistència. El valor de l’indicador ha d’oscil·lar si la realitat mesurada així ho fa, no 
per qüestions procedimentals o d’error de càlcul . 

Sensibilitat. Ha de permetre la detecció de petites oscil·lacions de la realitat per 
readaptar-se a les polítiques a seguir. 

Adaptabilitat. La seva formulació ha de permetre una redefinició a mesura que la 
realitat canviï, i permeti readaptar un valor nou que la pugui descriure millor. 
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ESTRUCTURA I METODOLOGIA DELS INDICADORS 

Cada indicador es presenta amb una fitxa model que permet, de manera fàcil, estandarditzar la 
metodologia de càlcul així com la interpretació dels resultats de l’indicador.  

Cada fitxa té: la descripció de l’indicador, la metodologia de càlcul, la interpretació dels 
resultats, l’escala de càlcul, la font d’obtenció de les dades, un espai per comentaris i 
puntualitzacions, la tendència òptima que hauria de seguir l’indicador i, finalment, la 
temporalitat de càlcul del mateix. 

La descripció de l’indicador permet de manera clara i detallada poder saber quina és la finalitat 
de càlcul d’aquest indicador i, més concretament, quina és la variable que vol monitoritzar. 

La metodologia de càlcul permet saber com s’ha de calcular aquest indicador i quines són les 
fórmules i variables que intervenen en la seva confecció. 

La interpretació de resultats és la caracterització i interpretació del rang de valors que es poden 
obtenir de l’indicador, i que permeten facilitar el procés de processament de la informació. 

L’escala de càlcul indica a quins nivells és imprescindible calcular l’indicador. S’han establert 
tres nivells: un de l’àmbit connector, un de l’àmbit supramunicipal afectat pel connector i, 
finalment, un que engloba tota la demarcació de Girona. En funció de cada escala, l’indicador 
serà útil per monitoritzar diverses tendències i polítiques a aplicar per cada ens gestor. 

La font d’obtenció de les dades serà variable i oscil·larà entre el propi treball de camp realitzat a 
la zona d’estudi, la cartografia existent o les bases de dades que puguin tenir a disposició els 
diferents organismes de l’administració. 

L’espai per comentaris i puntualitzacions permet afegir alguns suggeriments de tipus tècnics a 
la discussió i càlcul de cada indicador, així com establir altres mecanismes de valoració i 
ponderació. 

La tendència òptima que hauria de seguir l’indicador és la component d’increment, 
manteniment o decreixement del valor de l’indicador que seria desitjable que seguís cada 
indicador. 

En darrer terme, la temporalitat amb què s’ha de calcular l’indicador permet establir una 
periodicitat per cada variable i saber quan s’haurà de recalcular, en funció de molts elements 
com l’existència de dades.  

D’altra banda, la darrera fitxa que es presenta és el format que haurà de tenir cada indicador en 
el moment de presentar el seu resultat. D’aquesta manera s’unificaran els formats i la seva 
interpretació i estandardització serà més fàcil. 

 

 

5.2. SEGUIMENT 

El seguiment de les mesures implantades a l’estudi de connectivitat i la comprovació de 
l’assoliment dels objectius proposats és un dels elements més importants d’aquest tipus de 
planificació. 

Per a una major simplicitat, el seguiment el durà a terme l’equip tècnic de les administracions 
implicades, generalment els Ajuntaments en col·laboració amb administracions superiors. 

A més, la pròpia Diputació de Girona es dotarà d’altres mecanismes per fer un seguiment de 
l’evolució territorial de la demarcació, per tal de detectar nous punts on la connectivitat pot 
quedar amenaçada.  
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INFORME D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

Aquest informe serà el que permetrà fer el seguiment i avaluació del procés d’implementació de 
la xarxa de connectivitat paisatgística. 

La redacció d’aquest informe serà cada 3 anys, en el ben entès que no existeixin forces majors 
que requereixin una actualització més urgent. 

L’informe constarà de: 

• Una breu descripció de les tasques realitzades durant el període 

• L’avaluació del grau de compliment dels objectius del pla 

• La interpretació dels indicadors de seguiment 

• Una possible reformulació dels objectius del pla i conclusions 
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ANNEXOS 
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ANNEX 1. XARXA DE CAMINS I PATRIMONI 

Els estudis per seleccionar els espais connectors seran realitzats bàsicament per tècnics amb 
coneixements de medi ambient, i per tant no cal aprofundir en els paràmetres ecològics, molt 
ben descrits en la bibliografia. 

En canvi la xarxa de camins tradicionals o la catalogació del patrimoni històric seran 
segurament menys coneguts. Per això s’inclou aquest apèndix informatiu. 

 

 

A1.1. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ DELS CAMINS 

TITULARITAT DELS CAMINS 

Públics: Aquells que per la seva condició històrica o funcional són titularitat de l’administració i 
per tant són d’accés lliure per a tothom, excepte que per raons de seguretat o alguna altra 
especificació, el seu pas estigui restringit. 

Privats: Aquells que no són d’interès públic ja que donen servei a una propietat privada i, per 
tant, només són d’interès per accedir a aquest espai. 

 

MORFOLOGIA 

Camí asfaltat: Aquell camí que la seva calçada ha estat pavimentada o asfaltada i que, per 
tant, prioritza la circulació motoritzada enfront de la pedestre. 

Via de servei: Camí o vial que s’ha convertit en un accés per donar manteniment o accés a 
una determinada infrastructura o, fins i tot agrupació industrial. 

Pista de terra: Camí que no està pavimentat  i que, en funció de les seves característiques, pot 
afavorir els transport motoritzat o no. 

Sender o corriol: Camí estret i de petites dimensions que només es pot transitar a peu, a 
cavall o amb bicicleta. 

Camí d'abast: Camí de les mateixes característiques que l’anterior usat per al transport de 
mercaderies per mitjà de càrrega directa sobre animals. 

Camí de carro: Camí que permet el pas d’un carro i que té les condicions de pendent i 
morfologia adequades a tal efecte 

Camí rural tradicional: Camí que té unes característiques sociohistòriques que l’han dotat 
d’una importància històrica evident al llarg dels anys. Cas dels camins rals, ramaders, etc. 

 

ELEMENTS PATRIMONIALS 

Restes arqueològiques: Constància a partir de cartes arqueològiques de restes 
d’assentament o d’estructures antigues (iberes, romanes, medievals, etc) 

Empedrats: Restes d’ordenacions de pedres per evitar els enfangats, l’erosió i el lliscament 
dels carros, animals i persones. 
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Murs de pedra seca: Construccions per evitar l’erosió i retenir les terres en una zona amb 
pendent. 

Desaigües: Construccions paral·leles a la calçada que permetien l’evacuació de les aigües. 

Esglaons: Elements, normalment de pedra, per superar forts desnivells. 

Ponts de pedra: Elements per superar cursos d’aigua o irregularitats pronunciades del terreny. 

Passeres: Elements que poden anar des d’un tronc de fusta sobre un riu a un seguit de pedres 
de grans dimensions per superar una irregularitat del terreny. 

Fites: Elements verticals que permetien delimitar el principi i el fi d’un camí. En alguns casos 
aquestes fites servien de protecció per evitar caigudes de carros i persones en llocs de molt 
pendent. Els camins ramaders poden tenir aquest tipus de senyalització 

Trencalls d'aigua: Elements que estaven situats a la calçada i que permetien derivar les 
aigües fora d’aquesta per reduir l’enfangament i l’erosió 

Cabanes, bordes o refugis naturals: Elements de refugi per al viatger en cas de tempesta o 
de pernoctació 

Pletes o amorriadors: Espai de parada i repòs dels ramats transhumants 

Capelletes o elements de culte: Petites edificacions de simbologia religiosa posades a prop 
del camí per diversos motius i que podien tenir relació amb un camí de pelegrinatge. 

Cap element patrimonial destacat 

 

 

A1.2. CAMINS HISTÒRICO-CULTURALS 

A continuació es passen a llistar un seguit de camins que poden complir les característiques 
descriptives fins ara llistades i que poden orientar a l’hora de realitzar la classificació 

 

VIES ROMANES 

Els antics traçats de les calçades que l’Imperi romà va construir al llarg dels seus territoris. 
N’existien de diverses importàncies segons la seva funció. 

Els anys de pervivència, la història que porten associada i els traçats idonis d’aquestes vies fan 
que siguin elements singulars i de primer ordre qualitatiu a l’hora de poder-los utilitzar per 
connectar espais. La seva classificació era en funció de la seva amplada, del seu ús, del seu 
finançament o segons si la superfície externa de la via fos amb terra batuda, amb grava 
triturada o amb lloses de pedra. 

Val a dir que en el cas de Girona simplificarem a dues categories: la primera categoria 
compendria vies del rang de la Via Augusta i la segona inclouria les derivacions d’aquesta, com 
ara la via romana de St. Pau de Segúries i Capsacosta. 

La seva màxima potència se situa a la plana pre-litoral, lloc triat pels romans per assentar les 
principals infrastructures. Bona part dels antics traçats d’aquestes vies són ara sota grans 
infrastructures del nostre temps, conseqüència de la idoneïtat dels traçats. A les zones de 
muntanya les vies romanes anaven perdent força i importància fins a passar a ser camins de 
rang inferior. 
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CAMINS RAMADERS 

Vies de trasllat del bestiar entre les muntanyes i la terra baixa per aprofitar les pastures d’estiu i 
d’hivern. No eren exactament camins ja que tenien franges de servitud a banda i banda. La Llei 
3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries obliga l’Administració a classificar, delimitar i fitar els 
camins ramaders ja que són de domini públic. 

Els camins ramaders són espais de domini públic que ressegueixen traçat rectilinis 
especialment per les carenes de les muntanyes i zones elevades. Són de vital importància ja 
que permeten una multifuncionalitat d’usos des dels pròpiament pecuaris fins als lúdico-
recreatius. 

La classificació de la seva importància es pot referir a l’amplada d’aquests i, per tant, a les 
potencialitats d’ús que es deriven d’aquest fet. D’aquí que els camins ramaders catalans es 
poden classificar com les vies pecuàries descrites per la Llei espanyola, que s’anomenen: 
“veredas” fins a 20 m, “cordeles”, fins a 37.5 i “cañadas”, fins a 75 m.  Actualment, els criteris 
d’inventari promoguts pel DARP, seguint el costumari català, volen atorgar a tots els camins 
ramaders una amplada de 11.5 m. 

La seva estructura simètrica pràcticament reprodueix la mateixa forma a la terra baixa com a la 
muntanya. Grans ramificacions als extrems per unir-se en un tronc central (camí ramader 
principal) que transcorre per la muntanya mitjana per tornar-se a ramificar en arribar a la 
muntanya o a la terra baixa. En aquest llocs intermitjos és on presenten una major facilitat de 
catalogació tot i que bona part de l’interès rau en la possibilitat d’articular social a la terra baixa. 

 

CAMINS REIALS 

Camins públics de gran importància durant l’edat mitjana i fins abans de la construcció de les 
carreteres. Quedaven sota protectorat del rei. Acostumen a ser els camins antics de 
comunicació entre pobles importants.  

Per la comunicació històrica que han exercit durant bona part de l’edat mitjana i fins 
pràcticament el segle XX, presenten un seguit de característiques històriques i sociològiques 
importants a destacar. D’altra banda tenen el gran avantatge que uneixen els actuals 
assentaments urbans, cosa que en els anteriors camins no necessàriament ha de ser així. 

La seva importància no la poden situar en un context territorial determinat. Cal destacar però 
que solien seguir els fons de vall i les terres planes, especialment en èpoques de pau. En 
èpoques de convulsió buscaven les carenes o llocs elevats. 

 

CAMINS SACRES 

Realitzaven una funció de peregrinació, de pas per accedir a les esglésies i ermites per part 
dels feligresos i que  també eren d’ús per als religiosos per arribar a certs nuclis per donar els 
sagraments. Entre ells hi ha el camí de St. Jaume, el camí del Bons Homes i diversos camins 
de Creu. 

Camins que moltes vegades serà difícil poder-los destriar dels camins rals o romans. La 
primera categoria serà els ramals del camí de St. Jaume, la segona el camí del bons homes i la 
tercera els camins de creu. 

Es poden contextualitzar especialment en zones abruptes i properes a ermites o santuaris 
religiosos. Alguns d’aquests camins encara es poden rescatar a partir de la memòria oral. 
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CAMINS MERCADERS 

Antics camins que en bona part dels traçats coincidien amb camins reials i que servien per 
funcions mercantils. Especialment, per anar als mercats més importants de la comarca. 

Camins de rang inferior que moltes vegades serà difícil poder-los destriar dels camins rals o 
romans. Destacar que en algunes zones de les muntanyes  pre-litorals servien per accedir als 
mercats de la plana. S’unificaran en una sola categoria. 

En aquestes zones encara es conserven alguns topònims que evidencien la seva existència 
(Grau mercader, camí de mercat, etc.) 

 

FONTS D’INFORMACIÓ 

Vies romanes: Cartes arqueològiques (Servei d’Arqueologia de Catalunya), cadastres de 
rústica municipals, consultes a la direcció general de patrimoni cultural de la Generalitat. 

Camins ramaders: Associació dels amics dels camins ramader, cadastres de rústica dels 
municipis, estudis puntuals com ara el de la xarxa pecuària del cap de Creus, bibliografia de 
referència i treball de camp. 

Camins reials: Cartes arqueològiques i cadastres de rústica municipals. 

Camins sacres: Treball de camp o consultant topografia especialitzada. 

Camins mercaders: Treball de camp, cartografia especialitzada en senderisme (Ed.Alpina) 

 

 

A1.3. CAMINS LÚDICS 

VIES VERDES 

Aquell conjunt de camins, normalment producte d’una transformació d’una antiga via de tren, 
que actualment han estat adaptats al pas de persones, bicicletes i cavalls i que permeten un 
gaudí de l’entorn lligat a una connectivitat social entre poble. 

La multifuncionalitat d’aquests camins és extensa ja que permeten l’accés a caminants, a 
bicicletes i animals sense problemes. D’altra banda, són compatibles amb la realització de 
moltes activitats com ara: caminades, curses populars, raids, etc. No s’estableix categorització. 

 

GR, PR, SENDERS LOCALS 

Traçats marcats amb finalitats excursionistes i de gaudi de l’entorn natural que permeten una 
connexió: transnacional, nacional i local. 

Per les condicions orogràfiques restringeixen l’accés i no són d’utilització tant massiva com els 
anteriors. Per importància decreixent es classifiquen com a: senders de gran recorregut, 
senders de petit recorregut i senders locals. 

 

ITINERARIS NATURALS, HISTÒRICS I SOCIOCULTURALS 

Recorreguts temàtics que permeten la descoberta d’un espai o d’una temàtica normalment a 
l’entorn d’un patrimoni natural o cultural. O bé senders temàtics que es podrien classificar amb 
el mateix rang d’importància.  
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És difícil contextualitzar cadascuna d’aquestes tipologies de camins però, com a mínim, les vies 
verdes se situen preferiblement als fons de vall i en zones on els pendents no són 
extremadament pronunciats. Aquest fet permetia el pas de les vies de tren. La resta de vies 
poden ser tant a les muntanyes com a les valls indiferentment. Cal destacar que els camins 
d’excursionisme prefereixen les zones muntanyoses. 

 

FONTS D’INFORMACIÓ 

Bàsicament, es pot obtenir informació a partir del cadastre de rústica, treball de camp, 
ortofotomapes 1:5,.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, cartografia de referència 
especialitzada. Ed. Alpina. 

 

 

A1.4. PATRIMONI HISTÒRIC 

S’entén per patrimoni històrico-cultural, tots aquells béns immobles i mobles que per la seva 
vàlua històrica, arquitectònica o social són destacables i permeten donar un valor afegit al 
context social de l’espai així com realçar i enfortir el paisatge. 

En aquest estudi només s’inclouran els béns immobles ja que els altres són de rellevància 
inferior per a l’estudi. 

Els principals elements que s’estudiaran seran: BCIN, BCIL, catalogacions patrimonials i 
d’altres béns destacats no catalogats. (veure definicions a l’annex) 

 

FONTS D’INFORMACIÓ 

Registres de Béns Culturals d’Interès Nacional (Direcció General de Patrimoni Cultural), 
registres de béns o catàlegs municipals, treball de camp i participació ciutadana. 
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ANNEX 2. SISTEMA D’INDICADORS 

A continuació es presenten els indicadors proposats en el sistema d’avaluació (veure punt 5.1). 

 

 

1 Diversitat d’hàbitats de l’àmbit 

2 Superfície dels hàbitats 

3 Fragmentació dels hàbitats 

4 Riquesa i distribució d’espècies bioindicadores 

5 Superfície natural protegida 

6 Superfície d’espais agrícoles biodiversos 

7 Superfície de prats i boscos amb pastura extensiva 

Ecològics 

8 Densitat de la xarxa de camins respecte la de carreteres i 
vies fèrries d’alta velocitat 

9 Camins exclosos de motorització 

10 Camins prioritaris exclosos de motorització 

11 Camins tallats o desviats per infrastructures 

12 Percentatge de béns d’interès respecte el total de 
catalogacions 

Sòcioculturals 

13 Nombre de directrius bàsiques de l’estudi incorporades a 
les Agendes 21 locals o d’altres estratègies municipals 

14 Municipis que disposen d’una figura de gestió de 
connectivitat 

15 Sòl no urbanitzable especialment protegit 

16 Superfície de l’àmbit gestionada públicament o per mitjà de 
custòdia del territori 

17 Permeabilitat intrínseca i forçada de les infrastructures 

18 Nombre de figures de protecció del patrimoni cultural 

19 Superfície agrícola certificada d’agricultura ecològica 

20 Nombre d’accions executades als estudis de connectivitat 
respecte les previstes d’executar 

De planificació i 
gestió 
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1. Diversitat d’hàbitats de 
l’àmbit 

ECOLÒGICS INTRÍNSECS 

Descripció 

Avalua el nombre d’hàbitats d’un espai en relació a la diversitat d’habitats de la demarcació de 
Girona. 

Metodologia de càlcul 

El càlcul es fa a partir dels hàbitats existents a l’àmbit d’estudi en relació als 24 detectats a la 
demarcació. 

demarcació la de  totalsHàbitats
estudid'àmbit l' de Hàbitats

  hàbitatsd' Diversitat =  

 

Els hàbitats de la demarcació són: zones de badia i mar obert; zones de roca i penya-segat 
litoral; ambients aquàtics d'aigües dolces i quietes, a terra baixa (aiguamolls, estanys, basses, 
arrossars, embassaments…); platges, sorrals i ambients aquàtics d'aigües salabroses i quietes 
(llacunes litorals, maresmes, desembocadures,…); cursos d'aigua (rius i rieres) de terra baixa i 
els seus ambients de ribera; cursos d'aigua (rius, rieres, torrents) de muntanya mitjana; cursos i 
masses d'aigua (torrents, mulleres) d'alta muntanya; conreus herbacis; conreus llenyosos i 
plantacions d'arbres; bosquines i matollars de muntanya i de llocs frescos de terra baixa; 
bosquines i matollars mediterranis i submediterranis; prats, basòfils, secs, de terra baixa i de la 
muntanya mitja; prats acidòfils secs; zones de roca i muntanya a terra baixa i mitjana; prats (i 
comunitats afins) d'alta muntanya, herbassars, jonqueres i prats humits; prats de dall i pastures 
grasses; pastures intensives; boscos caducifolis; planifolis; boscos aciculifolis; boscos mixts de 
caducifolis i coníferes; boscos esclerofil·les; zones de roca, prats i rasos alpins i subalpins. 

Unitats 

És un quocient entre dos nombres i, per tant, no té unitats. 

Interpretació dels resultats 

És un indicador que premia la complexitat del paisatge ja sigui horitzontalment o verticalment. 
El rang de l’indicador serà entre 0 i 1 i està estretament lligat a la mida de l’àmbit d’estudi. Per 
àmbits d’estudi de connector, valors superiors a 0’2 indicaran una diversitat d’espais notable. 
Per àmbits supramunicipals el llindar pot estar en el 0’3. Per contra valors inferiors a 0’15 seran 
poc diversos. 

Escala de càlcul 

• Supramunicipal 

• Àmbit Connector 

Font 

A partir de la cartografia digital 1:50,000 proporcionada pel Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya i complementada a partir de treball de camp. 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts. En aquelles zones 
propenses a patir incendis forestals es recalcularia quan l’àmbit quedés afectat. 

Tendència a seguir 

Un manteniment o un increment de l’indicador és positiu. Caldria contrastar-ne les causes.  

Comentari 

Si l’increment de l’indicador és degut a una pertorbació com ara un incendi forestal s’hauria de 
ser prudent a constatar una major diversitat d’hàbitat ja que pot ser si que l’indicador puja però 
en quantitat de superfície d’habitats hi ha hagut un empobriment. 
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2. Superfície dels hàbitats ECOLÒGICS INTRÍNSECS 

Descripció 

Avalua la superfície de cada hàbitat de l’àmbit d’estudi en funció del nombre de taques que hi 
ha d’aquest. Detecta les funcions ecològiques potencials que es poden realitzar a cada espai 
natural de l’àmbit. 

Metodologia de càlcul 

El càlcul es fa a partir de la superfície de cada hàbitat i el nombre de taques que  té cadascun. 
La ponderació de cada hàbitat es suma i el resultat és la unió de les àrees promig de cada 
hàbitat de l’àmbit.  

n2

2

1

1

H
S

...
H
S

H
S

  hàbitatsd' Superfície n+++=  

• S1 +....+ Sn: Sumatori de la superfície de tots els hàbitats de l’àmbit d’estudi per 
separat. Els hàbitats definits a l’àmbit d’estudi són els mateixos que els definits a la 
cartografia d’habitats de Catalunya a escala 1:50.000 excepte les categories de: 
Ciutats, pobles i àrees industrials i Parcs urbans i jardins 

• H1 + H2 + H3 +....+ Hn: Sumatori del nombre de taques de paisatge de cada hàbitat. 

Unitats 

És un valor amb unitats de ha per unitat de paisatge. 

Interpretació dels resultats 

Com major és el resultat ens indica que, en conjunt, les unitats dels hàbitats són d’una mida 
major i, en definitiva, poden albergar funcions ecològiques més complexes que en el cas 
d’espais de mida més petits. 

Escala de càlcul 

• Supramunicipal 

• Àmbit Connector 

Font 

Bases cartogràfiques digitals del Departament de Medi Ambient i Habitatge a escala 1:50,000, 
mapa d’usos del sòl de Catalunya, treball de camp 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts. En aquelles zones 
propenses a patir incendis forestals es recalcularia cada cop que l’àmbit quedes afectat. 

Tendència a seguir 

La tendència desitjada seria al manteniment o a l’increment. L’increment de l’indicador es pot 
donar per un creixement de determinats hàbitats que tendís a unir taques i, en conseqüència, a 
fer unitats més grans.  

Comentari  

Cal destacar que un increment d’aquest indicador en segons quins hàbitats pot comportar 
greus problemes, ja que pot suposar l’establiment de continus forestals molt perillosos en quant 
a gestió d’incendis forestals, o per contra zones agrícoles massa extenses per albergar 
biodiversitat. 
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3. Fragmentació dels hàbitats ECOLÒGICS INTRÍNSECS 

Descripció 

Avalua la fragmentació de les peces del mosaic territorial de l’àmbit a partir del nombre de 
taques que hi ha i de la diversitat d’hàbitats de l’àmbit. 

Metodologia de càlcul 

El càlcul es basa en realitzar la relació existent entre: 

 

hàbitatsd' categories de nombre
 taquesde nombre

  hàbitats dels ióFragmentac =  

 

• Nº de taques: Nombre total de taques dels diversos hàbitats que hi ha a l’àmbit. 

• Nº de categories d’habitats: Nombre total d’hàbitats que hi ha a l’àmbit d’estudi. 

Interpretació  

Aquest indicador mesura el nombre de taques mitjanes per hàbitat. El cas més extrem seria el 
valor 1, és a dir, que només hi hagués una taca de cada hàbitat. Aquest valor tot i ser, segons 
l’indicador, el resultat més favorable és improbable que es doni i, d’altra banda, a nivell de 
biodiversitat i estructura paisatgística seria molt desfavorable. Per tant, valors entre 10 i 30 
fragments serien considerats normals i acceptables en funció de la major o menor 
antropització del medi. Valor superiors indicarien una fragmentació excessiva. 

Unitats 

Taques per hàbitat 

Escala de càlcul 

• Supramunicipal 

• Àmbit Connector 

Font 

A partir del mapa d’usos del sòl de l’Institut Cartogràfic de Catalunya o les bases 
cartogràfiques digitals del Departament de Medi Ambient i Habitatge a escala 1:50,000. 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts. En aquelles 
zones propenses a patir incendis forestals es recalcularia cada cop que l’àmbit quedés afectat. 

Comentari 

Cal destacar que aquest indicador tendirà a ser elevat als espais on hi ha un major grau 
d’antropització, cas dels mosaics agroforestals de les planes prelitorals. Per contra els espais 
de muntanya tendiran a uns valor més baixos a l’escala de l’indicador. 
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4. Riquesa i distribució 
d'espècies bioindicadores ECOLÒGICS INTRÍNSECS 

Descripció 

Avalua l’existència d’espècies bioindicadores en un àmbit determinat a partir de dues variables: 
la quantitat, seguint un llistat amb un màxim de tres espècies per a cada hàbitat; i la distribució, 
a partir de ponderar amb major pes una distribució més equilibrada d’espècies en els hàbitats. 

Metodologia de càlcul 

n) ..., 2, NHEI(1,

)
3

e*EBHn
((ln ...)

3
e*EBHn

((ln )
3

e*EBH1
((ln 

  PEB
+++

=  

§ PEB= riquesa i distribució de les espècies bioindicadores als diversos hàbitats. 

§ EBHn= nombre d’espècies indicadores per a cada hàbitat detectat. 

§ NHEI= Nombre d’hàbitats de l’àmbit que tenen espècies indicadores. 

Interpretació dels resultats 

L’indicador serveix per mesurar la riquesa d’espècies bioindicadores de l’àmbit d’estudi i la 
seva distribució als hàbitats. L’indicador es mou entre -0.1 i 1, on -0.1 seria el pitjor cas, amb 
una espècie representada per a cada hàbitat. El millor cas seria 1, on hi hauria tres espècies 
representades per a cada hàbitat. 

Valors superior a 0.4 indiquen una riquesa i distribució d’espècies bioindicadores acceptables. 

Unitats 

Tant les espècies bioindicadores com els hàbitats s’expressen en unitats. 

Escala de càlcul 

• Supramunicipal 

• Àmbit Connector 

Font 

A partir del treball de camp o d’estudis realitzats per estudiosos o entitats naturalistes.  

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts, tot i que podria 
canviar en funció de l’estabilitat de l’ecosistema. 

Tendència a seguir 

La tendència a seguir seria a un manteniment o a un increment continuat. El cas paradigmàtic 
seria assolir una representació de totes les espècies bioindicadores del hàbitats de l’àmbit 
d’estudi. 

Comentari 

En la majoria dels casos serà pràcticament impossible assolir 1 a l’indicador. Val  a dir que en 
parcs naturals o zones de gran diversitat el valor pot ser proper. 
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5. Superfície natural protegida ECOLÒGICS XARXA D’ESPAIS 
PROTEGITS 

Descripció 

Avalua la superfície d’interès natural protegida per llei i que, per tant, permet el manteniment de 
les característiques de la matriu territorial. Com més proporció d’espais protegits disposi l’àmbit 
més justificable serà l’establiment de connectors vers altres espais per raons ecològiques i, fins 
i tot, per la facilitat de protecció del corredor.  

Metodologia de càlcul 

El càlcul es realitza a partir de: 

100 x 
 totalsuperfície

protegida superfície
  protegida superfície de % =  

• Superfície d’espais protegits: Espais inclosos al PEIN i a la xarxa Natura 2000. 

Unitats 

Percentatge. Les superfícies es calculen en hectàrees. 

Interpretació dels resultats 

L’indicador pot anar del 0 al 100% de l’espai. Valors superiors al 50% constaten que bona part 
dels àmbits disposen d’una protecció legal elevada, i l’establiment de connexions pot veure’s 
facilitat. 

Escala de càlcul 

• Supramunicipal 

• Àmbit Connector 

Font 

Cartografia existent al Departament de Medi Ambient a escala 1:50,000. 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts o en funció de les 
variacions en la delimitació dels espais naturals que vagin apareixent. 

Tendència a seguir 

És important que la tendència sigui a l’alça ja que significarà una major protecció de l’espai. 
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6. Superfície d’espais agrícoles 
biodiversos respecte del SAU 
total 

ECOLÒGICS ZONES AGRÀRIES 

Descripció 

Avalua la proporció d’espais agrícoles que encara conserven unes característiques 
intrínseques pel que fa a la qualitat dels cultius, a la metodologia de producció i al tractament 
de vora. Aquests espais magnifiquen la biodiversitat, la permeabilitat i el paisatge. 

Metodologia de càlcul 

100 x 
SAU

sbiodiverso cultius superfície
  sbiodiverso cultius % =  

 

• Superfície de cultius biodiversos: Hortes tradicionals, prats de dall dels estatges basal i 
muntà (Arrhenatherion), sistema de closes de la plana empordanesa, conreus 
extensius de secà o regadiu de menys de 4 ha, cultius de fruiters de secà de menys de 
4 ha, cultius de fruiters de regadiu de varietats autòctones de menys de 2 ha  tots ells 
intercalats entre boscos i bosquines autòctones, tallavents vegetals o marges arbrats. 

• SAU: Superfície agrària utilitzada que inclou conreus herbacis, conreus llenyosos no 
forestals i prats i pastures. 

Unitats 

Percentatge. Les superfícies es mesuren en hectàrees. 

Interpretació dels resultats  

L’indicador pot anar del 0 al 100% de la superfície de la SAU de l’àmbit. Val a dir que valors 
superiors al 30% en zones de plana tindran un valor similar a un 60% en zones de muntanya. 
Per tant, en funció de la zona caldrà ajustar la interpretació. Els dos llindars proposats 
indicarien un sistema agrícola que encara conserva una potencialitat notable per contenir 
importants elements de biodiversitat. 

Escala de càlcul 

• Supramunicipal 

• Àmbit Connector 

Font 

A partir d’ortofotomapes 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i del treball de camp. 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts.  

Tendència a seguir 

És important que la tendència sigui al manteniment o a un increment cosa que indicarà que el 
model agrícola s’està fent més sostenible i permet l’establiment de condicions per millorar la 
biodiversitat.  

Comentari 

Una manera senzilla i efectiva de fer augmentar aquest indicador seria l’establiment de zones 
de vegetació autòctona ben consolidades a les vorades o marges de camps amb un estrat 
arbori no molt potent i un d’arbustiu consolidat i espès. Aquestes tanques verdes asseguren un 
increment important de la biodiversitat i protegeixen el cultiu. 
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7. Superfície de prats i boscos 
amb pastura extensiva respecte 
del total 

ECOLÒGICS ZONES AGRÀRIES 

Descripció 

Avalua la pervivència d’espais de pastura extensiva que permeten el manteniment d’una gran 
biodiversitat, intrínseca de les pastures, i del masaic territorial que formen. A nivell de connexió 
biològica garanteixen l’establiment d’espais més complexos i no tant vulnerables a diversos 
riscos naturals. 

Metodologia de càlcul 

El càlcul es realitza a partir de: 

 

100 x 
àmbitl' de superfície
extensives pastures superfície

  extensives pastures % =  

 

• Superfície de pastures extensives:  Inclou tots els prats i pastures naturals o 
seminaturals, inclosos al llistat d’hàbitats d’interès comunitari. Cal exceptuar els 
herbassars megafòrbics i els prats mesòfíls. S’han d’afegir-hi els boscos on el seu 
sotabosc es pasturat de forma extensiva. 

Unitats 

Percentatge. Les superfícies es mesuren en hectàrees. 

Interpretació dels resultats  

L’indicador pot anar del 0 al 100% de la superfície de l’àmbit. Com major sigui l’indicador voldrà 
dir que l’espai conserva un seguit d’hàbitats biodiversos lligats a l’explotació ramadera i de gran 
vàlua. En funció de la zona, l’indicador pot ser molt diferent. A la terra baixa, valors superiors al 
10% poden considerar-se com a molt elevats per la manca de prats i zones boscoses on 
pasturar. A les zones de muntanya, valors superiors al 50% poden ser considerats com a 
normals especialment a les zones més elevades.  

Escala de càlcul 

• Supramunicipal 

• Àmbit Connector 

Font 

A partir d’ortofotomapes 1:5,000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, de la cartografia existent 
al Departament de Medi Ambient a escala 1:50,000 i del treball de camp. 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts.  

Tendència a seguir 

És important que la tendència sigui al manteniment o a l’increment, especialment a les zones 
boscoses denses per augmentar el mosaic territorial i de retruc la biodiversitat.   

Comentari 

Seria important l’increment de la pastura en zones on els prats estan en procés de regressió 
especialment en aquells espais intersticials que perillen vers els continus forestals. 
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8. Densitat de la xarxa de camins 
respecte la de carreteres i vies 
fèrries d’alta velocitat 

SÒCIOCULTURALS XARXES LOCALS 

Descripció 

Avalua la densitat de la xarxa de camins i vies de comunicació tradicionals respecte la xarxa 
actual de transport modern que moltes vegades redueix l’accessible i la connectivitat social 
tradicional. 

Metodologia de càlcul 

El càlcul es realitza a partir de: 

 

àmbitl' de fèrries  vesi carreteres km
àmbitl' de camins km

  camins de arxaDensitat x =  

 

• Km de camins de l’àmbit: Total de quilòmetres d’aquelles vies de comunicació inferiors 
a una carretera comarcal o local fins arribar a estrets senders com ara els GR o camins 
locals. (veure tipologies de camins de connectivitat social) 

• Km de carreteres i vies fèrries de l’àmbit: Total de quilòmetres de la xarxa de carreteres 
locals, comarcals o autonòmiques i nacionals així com les autopistes i les vies fèrries 
del futur TGV. 

Unitats 

Sense unitats 

Interpretació dels resultats  

Valors superiors a 4 indiquen una potencial pervivència d’una xarxa de camins ancestrals ben 
estructurada i que permet la connexió entre diversos espais amb sistemes de transport tous o a 
peu. Valors inferiors a aquest poden indicar una major fragmentació, tot i que moltes vegades 
la clau rau en la tipologia de la infrastructura viària que travessa el territori. 

Escala de càlcul 

• Demarcació 

• Supramunicipal 

Font 

A partir de les consultes als Ajuntaments i dels mapes d’usos del sòl de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya 1:5,000. 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts. 

Tendència a seguir 

La tendència hauria de ser al manteniment en zones amb una potent xarxa de camins o a un 
lleuger increment en espais on hi ha greus problemes d’accessibilitat a masses forestals o 
d’altres espais. 

Comentari 

En alguns casos l’indicador pot presentar valor lleugerament inferiors al esperats ja que 
algunes parts del territori poc humanitzades poden tenir una xarxa de camins molt escassa o 
inexistent i per aquesta raó desviar l’indicador. Aquests casos caldrà tenir-los en compte. 
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9. Camins exclosos de 
motorització SÒCIOCULTURALS XARXES LOCALS 

Descripció 

Avalua el percentatge dels camins i vies de comunicació tradicionals que estan legalment 
exclosos d’accés motoritzat respecte la xarxa total de camins, vies de comunicació tradicionals i 
xarxa de carreteres, autovies i autopistes. 

Metodologia de càlcul 

 

100 x 
carreteres i camins  totalskm

smotoritzat no camins km
 smotoritzat no camins % =  

 

• Km de camins no motoritzats: Aquells camins que per la legislació vigent d’accés al 
medi natural (Decret 166/1998, de 8 de juliol) estan tipificats com a no aptes per a la 
circulació motoritzada i que, per tant, no poden rebre el pas de vehicles. Són aquells 
que transcorren per l’àmbit territorial de:  

a) Els espais naturals definits per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.   

b) Els terrenys forestals definits per la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya.   

c) El conjunt de camins rurals, camins i pistes forestals, camins de bast i ramaders, 
senders i corriols inferiors a una amplada de pas de 4 m. 

d) Els llits de les corrents naturals d'aigua, contínues o discontínues i els dels llacs, 
llacunes i embassaments superficials en lleres públiques. 

• Km total de camins i carreteres: Tots els senders, camins, carreters, autovies i 
autopistes de l’àmbit. 

Unitats 

Percentatge 

Interpretació dels resultats  

Valors superiors a un 60% ens indicaran una estructura de la xarxa de comunicació de l’àmbit 
molt apte per a realitzar funcions de connectivitat social entre espais. Aquest fet es degut a la 
destacable proporció que representa tenir gran part dels camins del municipi de menys de 4 m 
d’amplada. Valors inferiors a un 40% poden ser símptoma inequívoc d’una manca de camins 
lliures de transport rodat.  

Escala de càlcul 

• Demarcació 

• Supramunicipal 

Font 

A partir de les consultes als Ajuntaments, Diputació i dels mapes d’usos del sòl de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya i del treball de camp. 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts 

Tendència a seguir 

És important que la tendència sigui a la recuperació de més camins per al pas de gent a peu, 
amb bicicleta o a cavall. 
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Comentari 

Actualment, bona part dels camins tot i ser exclosos de motorització són transitats sigui amb 
motocicletes o quads. Per tant, el càlcul de l’indicador no serà real del tot fins que aquestes 
infraccions deixin d’existir. 
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10. Camins prioritaris 
exclosos de motorització SÒCIOCULTURALS XARXES LOCALS 

Descripció 

Avalua el percentatge d’aquells camins que estan lliures de motorització i que tenen un valor 
històric i sociocultural extremadament elevat que n’obliga a la seva conservació. 

Metodologia de càlcul 

 

100 x 
sprioritari camins km

smotoritzat no sprioritari camins km
  smotoritzat no sprioritari camins % =  

 

• Km de camins no motoritzats: Aquells camins que per la legislació vigent d’accés al 
medi natural (Decret 166/1998, de 8 de juliol) estan tipificats com a no aptes per a la 
circulació motoritzada i que, per tant, no poden rebre el pas de vehicles. Són aquells 
que transcorren per l’àmbit territorial de:  

a) Els espais naturals definits per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.   

b) Els terrenys forestals definits per la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya.   

c) El conjunt de camins rurals, camins i pistes forestals, camins de bast i ramaders, 
senders i corriols inferiors a una amplada de pas de 4 m. 

d) Els llits de les corrents naturals d'aigua, contínues o discontínues i els dels llacs, 
llacunes i embassaments superficials en lleres públiques. 

• Km de camins prioritaris: Aquells camins que per la seva component històrica i 
sòciocultural han de ser protegits i dotats d’un ús poc agressiu. Aquests camins són: 
les vies romanes, els camins reials, els camins sacres, les vies verdes, els itineraris 
naturals i històrico-culturals i els camins empedrats. 

Unitats 

Percentatge 

Interpretació dels resultats  

Aquest indicador hauria de tendir en la majoria dels casos al 100% ja que el valor sociohistòric 
d’aquests camins s’ho mereix. Per tant, valors superiors al 70% indicaran una bona situació 
d’aquestes vies. Val a dir que en zones de muntanya és molt més fàcil aconseguir aquests 
valors perquè el grau d’antropització de les vies ancestrals ha estat menor. 

Escala de càlcul 

• Supramunicipal 

• Connector 

Font 

A partir de les consultes als Ajuntaments, Diputació i dels mapes d’usos del sòl de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya i del treball de camp. 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts 
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Tendència a seguir 

És vital que la tendència sigui a un increment fins arribar al valor ideal que seria del 100%.    

Comentari 

Aquest indicador valoraria per exemple els percentatge d’un camí ramader que té circulació 
lliure de vehicles motoritzats per llei. Seria el cas que un tros del camí hagués estat ocupat per 
una carretera i, per tant, ara seria d’ús motoritzat. 
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11. Camins tallats o desviats per 
infrastructures SÒCIOCULTURALS XARXES LOCALS 

Descripció 

Avalua el percentatge d’aquells camins que han estat objecte d’un trencament del seu traçat 
pel pas d’una infrastructura i no ha estat reposat el seu traçat per mitjà d’un pont o pas 
subterrani. 

Metodologia de càlcul 

El càlcul es realitza a partir de: 

 

100 x 
 tallatscamins nº

correcció sense  tallatscamins nº
   tallatscamins% =  

 

• Nº de camins tallats sense correcció: Quantitat de camins que han estat interceptats 
per una infrastructura lineal i que el seu traçat no ha estat reposat amb una mesura 
correctora com ara un pont o un pas subterrani. 

• Nº de camins tallats: Nombre de camins que han estat interceptats per una 
infrastructura lineal. 

Unitats 

Percentatge 

Interpretació dels resultats  

Valors superiors a un 30% indiquen que les mesures correctores no han estat efectives a l’hora 
de fer la infrastructura permeable i que, per tant, poden comportar greus problemes 
d’accessibilitat  especialment de la gent que treballa al camp. 

Escala de càlcul 

• Supramunicipal 

• Connector 

Font 

A partir de les consultes als Ajuntaments, Diputació, dels mapes d’usos del sòl de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya i del treball de camp. 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts 

Tendència a seguir 

És vital que la tendència sigui a una reducció fins arribar al valor ideal, que hauria de ser 
inferior al 10%. 
 



GUIA METODOLÒGICA PER A LA MILLORA DE LA CONNECTIVITAT 55 

 

 

12. Percentatge de béns d’interès 
respecte el total de catalogacions SÒCIOCULTURALS PATRIMONI 

Descripció 

Avalua el percentatge d’aquells béns immobles declarats com a BCIN o BCIL de l’àmbit 
respecte del nombre total d’elements catalogats per les diverses figures existents. 

Metodologia de càlcul 

El càlcul es realitza a partir de: 

 

100 x 
catalogats elementsd' nº

BCIL nºBCIN nº
  interèsd' immobles béns%

+
=  

 

• Nº de Béns interès: Quantitat d’elements que a partir de la llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català estan catalogats com a béns d’interès nacional o 
béns d’interès local. 

• Nº d’elements catalogats: Tots aquells béns immobles que formen part d’un catàleg de 
patrimoni local o supralocal. En cas de no existir, elements que a partir del treball de 
camp es considerin dignes de ser tinguts en compte a l’espai.  

Unitats 

Percentatge 

Interpretació dels resultats  

Valors superior al 10% són extremadament positius ja que per una part no existeixen gaires 
classificacions de BCIN I BCIL, i per l’altra els elements catalogats al país segueixen sent pocs. 

Escala de càlcul 

• Supramunicipal 

• Connector 

Font 

A partir de les consultes als Ajuntaments o a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, cartes arqueològiques. 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts 

Tendència a seguir 

És vital que la tendència sigui a un increment progressiu. 
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13. Nombre de directrius bàsiques 
de l’estudi incorporades a les 
Agendes 21 locals o a d’altres 
estratègies municipals 

PLANIFICACIÓ I 
GESTIÓ PLANEJAMENT 

Descripció 

Avalua la incorporació de directrius bàsiques dels diversos estudis de connectivitat paisatgística 
tant a l’estructura de les Agenda 21 com a d’altres estratègies sectorials o de planificació 
urbanística del municipi. 

Metodologia de càlcul 

 

100 x 
estudi directrius nº

esincorporad directrius nº
  esincorporad directrius% =  

 

• Nº de directrius incorporades: Nombre de directrius de l’estudi de connectivitat que han 
estat incorporats a les Agendes 21, plans estratègics sectorials, plans general, normes 
subsidiàries, plans directors, etc. de l’àmbit d’estudi. 

 

A nivell de demarcació el càlcul serà el percentatge de municipis que incorporen directrius de 
connectivitat a la planificació municipal abans descrita. 
 

100 x 
Girona de demarcació municipis

directrius amb municipis de nº
  directius amb municipis % =  

 

Unitats 

Percentatge 

Interpretació dels resultats  

A nivell supramunicipal l’indicador pot assolir el 100%, amb la incorporació de totes les 
directrius. D’altra banda, valors superiors al 50% poden ser considerats com a notoris ja que els 
actuals instruments de planificació, especialment els urbanístics, són força reticents al canvi. 

Pel que fa al segon indicador, s’espera que en un futur proper el màxim nombre de municipis 
puguin disposar d’aquests estudis i, per tant, assolir uns percentatges destacats d’aquest 
indicador. 

Escala de càlcul 

• Demarcació 

• Supramunicipal 

Font 

A partir de les consultes als diversos Ajuntaments o a la mateixa Diputació. 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts 

Tendència a seguir 

És vital que la tendència sigui a l’increment exponencial pel que fa als 2 indicadors.    
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14. Municipis que disposen d’una 
figura de gestió de connectivitat 

PLANIFICACIÓ I 
GESTIÓ PLANEJAMENT 

Descripció 

Avalua el nombre de municipis de la demarcació que disposen d’aquesta figura i que, per tant, 
estan en disposició de garantir uns valors mínims de connectivitat als seus territoris. 

Metodologia de càlcul 

 

100 x 
Girona de demarcació municipis

gestió de figura amb municipis nº
  gestió de figura amb municipis de % =  

 

• Nº municipis amb figura connectora: municipis que disposen d’alguna figura de 
planificació i gestió de la connectivitat, estigui o no incorporada a l’Agenda 21. 

• Nº de municipis demarcació: nombre total de municipis de la demarcació de Girona. 

Unitats 

Percentatge 

Interpretació dels resultats  

Actualment, aquest indicador està a zero. Val a dir que l’objectiu a assolir serà que tots els 
municipis que es considerin com a susceptible d’exercir de connectors disposin d’aquesta 
figura.  

Escala de càlcul 

• Demarcació 

Font 

A partir de les consultes als diversos Ajuntaments o a la mateixa Diputació. 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts 

Tendència a seguir 

És vital que la tendència sigui a l’increment exponencial.    
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15. Sòl no urbanitzable especialment 
protegit 

PLANIFICACIÓ I 
GESTIÓ PLANEJAMENT 

Descripció 

Avalua aquella proporció de sòl no urbanitzable de l’àmbit que està especialment protegit i que, 
per tant, és més susceptible de poder entrar a formar part de la xarxa d’espais connectors. 

Metodologia de càlcul 

 

100 x 
SNU ha

protegitnt especialme SNU ha
SNUEP % =  

 

• Superfície sòl no urbanitzable especialment protegit: Nombre d’hectàrees d’aquell sòl 
que està protegit pel planejament com a sòl d’especial protecció o, en classificacions 
d’altres planejaments: sòl rústic protegit i sòl forestal. A partir d’ara el nou planejament 
territorial incorporarà la figura de l’espai local d’interès natural que podria formar part 
d’aquesta categoria. 

• Superfície sòl no urbanitzable: Nombre d’hectàrees totals de sòl no urbanitzable de 
l’àmbit. 

Unitats 

Percentatge 

Interpretació dels resultats  

En funció de cada municipi el nombre d’hectàrees de sòl no urbanitzable d’especial protecció 
és mot diferent, però com major sigui aquest nombre millor seran les potencialitats de 
l’indicador. 

Escala de càlcul 

• Demarcació 

• Supramunicipal 

• Connector 

Font 

A partir de les consultes als diversos Ajuntaments. 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts 

Tendència a seguir 

És vital que la tendència sigui a l’increment. 
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16. Superfície de l’àmbit gestionada 
públicament o per mitjà de custòdia 
del territori 

PLANIFICACIÓ I 
GESTIÓ PLANEJAMENT 

Descripció 

Avalua la superfície de l’àmbit que està gestionada per l’administració o per alguna entitat 
privada de custòdia del territori i que, per tant, és una superfície que amb major facilitat pot 
passar a formar part d’una estructura connectora. 

Metodologia de càlcul  

 

100 x 
àmbitl' de ha

 territoricustòdia ha  pública gestió ha
  gestionada superfície %

+
=  

 

• Nº ha gestionades: Nombre d’hectàrees que presenten una gestió pública ja sigui 
perquè són terrenys públics o perquè existeix algun conveni o figura de gestió pública 
sobre terrenys privats (parcs naturals, parcs agraris, Catàleg de Forests d’Ultilitat 
Pública, etc). Els espais de custòdia del territori també s’hi inclouran, ja siguin els 
directament adquirits, els gestionats conjuntament o els gestionats exclusivament per 
entitats privades. 

• Nº ha àmbit: Superfície de l’àmbit d’estudi. 

Unitats 

Percentatge 

Interpretació dels resultats  

Com major sigui la proporció d’aquests espais a l’àmbit d’estudi més propícies seran les 
condicions per a l’establiment i l’ampliació d’un espai connector. Aquest podrà tenir diverses 
fórmules de gestió, però haurà de comptar amb la col·laboració de diverses administracions i 
propietaris. Superfícies superiors al 20% ens donaran unes garanties elevades de poder 
establir planificacions amb èxit. 

Escala de càlcul 

• Supramunicipal 

• Connector 

Font 

A partir de les consultes a les administracions o a les entitats de custòdia del territori (Fundació 
Territori i Paisatge, Fundació Natura, etc) 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts 

Tendència a seguir 

És vital que la tendència sigui a l’increment. 
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17. Permeabilitat intrínseca i 
forçada de les infrastructures 

PLANIFICACIÓ I 
GESTIÓ INFRASTRUCTURES 

Descripció 

Avalua la permeabilitat de les principals infrastructures de transport (xarxa viària principal,  
TGV, etc) pel que fa al nombre de passos que han estat dissenyats i construïts expressament 
per afavorir la connectivitat ecològica i social, i aquelles zones que naturalment ja realitzen 
aquesta funció. 

Metodologia de càlcul 

 

100 x 
principals  vieskm

intrínsecatat permeabili km  forçadaat permeablit km
 tat permeabili %

+
=  

 

• Longitud permeable forçada: Longitud de xarxa de transport principal que està ocupada 
per un fals túnel, per un pas de fauna o un espai adequat per afavorir el flux d’animals o 
persones, i que ha requerit d’un disseny i execució no estrictament necessaris per al 
funcionament de la infrastructura. 

• Longitud permeable intrínseca: Aquella permeabilitat conseqüència de la morfologia del 
terreny i dels túnels o ponts necessaris per al pas de la via. 

• Longitud total de vies principals: Les vies principals de la demarcació són aquelles que 
tenen una amplada superior a 7 m i que podrien coincidir amb les carreteres nacionals, 
les autovies, l’eix transversal, o certs trams de carreteres de rang inferior que tenen 
més de dos carrils en algun dels seus trams. També s’inclourà el futur traçat del TGV al 
seu pas per la demarcació. 

Aquest indicador té una variant que fa referència a la permeabilitat de la xarxa de carreteres 
que depenen de la Diputació de Girona. Així: 

 

100 x 
Girona de Diputació  vieskm

intrínsecatat permeabili km  forçadaat permeablit km
 tat permeabili %

+
=  

 

Unitats 

Percentatge 

Interpretació dels resultats  

Aquest indicador mesura l’increment d’aquelles actuacions no estrictament necessàries per als 
requeriments de l’obra que han estat introduïdes i que permeten millorar la connectivitat 
ecològica i social. Com més muntanyós sigui el terreny més facilitats hi haurà per poder 
disposar d’aquestes actuacions. 

Escala de càlcul 

• Demarcació 

• Supramunicipal 

• Connector 

Font 

A partir de les fotografies aèries 1:5000 del cartogràfic i de les bases digitals del Departament 
de Medi Ambient. (xarxa principal de carreteres). 
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Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts 

Tendència a seguir 

És vital que la tendència sigui a un increment exponencial pel que fa als 2 indicadors.    

Comentari 

La permeabilitat intrínseca difícilment variarà a no ser que es modifiqui el traçat per diverses 
qüestions. L’important és veure com evoluciona la permeabilitat forçada. 
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18. Nombre de figures de protecció 
del patrimoni cultural de l’àmbit 

PLANIFICACIÓ I 
GESTIÓ PATRIMONI 

Descripció 

Avalua el grau de protecció que s’ha atorgat a l’àmbit d’estudi en relació a la protecció del 
patrimoni cultural en forma de catàlegs, plans especials i altres figures de protecció. 

Metodologia de càlcul 

 

100 x 
àmbitl' de municipis

patrimoni del protecció de figures de nombre
protecció de figures % =  

 

• Nº figures de protecció del patrimoni: Nombre de catàlegs de protecció de les masies, 
dels edificis singulars, de les unitats singulars culturals, etc, així com qualsevol figura 
de pla especial que incorpori la vessant de protecció del patrimoni cultural. 

• Nº de municipis de l’àmbit: Nombre total de municipis de l’àmbit. 

Unitats 

Percentatge 

Interpretació dels resultats  

Com major sigui el nombre de figures de protecció i catalogació del patrimoni cultural més força 
tindran les mesures de protecció dels espais adjacents, especialment aquelles que potenciïn la 
connectivitat ecològica i social. Com a mínim cada municipi hauria de disposar d’una 
d’aquestes figures. 

Escala de càlcul 

• Supramunicipal 

• Connector 

Font 

A partir de les consultes a Ajuntaments o la mateixa Diputació. 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts 

Tendència a seguir 

És vital que la tendència sigui a un increment destacable.    
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19. Superfície agrícola certificada 
d’agricultura ecològica 

PLANIFICACIÓ I 
GESTIÓ USOS DEL SÒL 

Descripció 

Avalua el nombre d’hectàrees de l’àmbit que disposen de certificació d’agricultura ecològica 
(conreus i a prats) respecte del SAU. 

Metodologia de càlcul 

El càlcul es realitza a partir de: 

 

100 x 
SAU ha

escertificad ha
ecològica aagricultur % =  

 

• ha certificades d’agricultura ecològica: Superfície que ha estat certificada pel Consell 
Català de Producció Agrària Ecològica, inclosos els prats i pastures de muntanya 
malgrat no formar part del SAU. Les superfícies certificades en sòl forestal queden 
excloses. 

• ha de SAU: Superfície agrària utilitzada, que inclou conreus herbacis, conreus 
llenyosos no forestals i prats i pastures.                         

Unitats 

Percentatge 

Interpretació dels resultats  

Actualment Catalunya està a una mitjana del 4.4% d’aquest indicador, i per tant valors inferiors 
seran clarament negatius. Valors superiors al 10% es considerarien com a satisfactoris, ja que 
molts estaments europeus i catalans tenen com a objectiu aquesta xifra. Una major proporció 
d’aquests conreus establiria unes condicions de producció menys agressives i que permetrien 
una major convivència amb la flora i la fauna autòctones, i fins i tot afavoririen la connectivitat. 

Escala de càlcul 

• Supramunicipal 

• Connector 

Font 

A partir de les consultes al Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca o al Consell Català de 
Producció Agrària Ecològica. 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts 

Tendència a seguir 

És vital que la tendència sigui a un increment exponencial.    
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20. Nombre d’accions executades 
als estudis de connectivitat respecte 
les previstes d’executar 

PLANIFICACIÓ I 
GESTIÓ 

GESTIÓ DE LA 
CONNECTIVITAT 

Descripció 

Avalua el grau de desenvolupament de les figures de gestió de la connectivitat, i de les 
mesures incloses a les Agendes 21 respecte aquest tema. 

Metodologia de càlcul 

 

100 x 
previstes accions nº

executades accions nº
executades accions % =  

 

• Nº accions dutes a terme: Nombre d’accions previstes en les diferents figures de 
planificació i gestió. 

• Nº accions previstes: Nombre d’accions totals previstes d’executar a la planificació 
desenvolupada en relació a la connectivitat. 

Unitats 

Percentatge 

Interpretació dels resultats  

És d’esperar que a mesura que augmenti la proporció de municipis i espais que realitzin aquest 
tipus de planificació s’aniran desenvolupant les accions previstes. 

Escala de càlcul 

• Supramunicipal 

• Connector 

Font 

A partir dels documents aprovats i dels informes de seguiment pertinents. 

Temporalitat 

S’hauria de calcular cada 3 anys seguint els informes d’avaluació establerts 

Tendència a seguir 

És vital que la tendència sigui a un increment exponencial fins assolir l’execució total dels 
objectius i les accions. 
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ANNEX 3. ESPÈCIES BIOINDICADORES DE LA 
DEMARCACIÓ DE GIRONA 

Hàbitat i espècies bioindicadores Qualitat de presència 

Zones de badia i mar obert  

Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) Hivernant 

Mascarell (Sula bassana) Hivernant 

Gavot (Alca torda) Hivernant 

Zones de roca i penya-segat litoral  

Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)  Sedentari/Nidificant 

Falcó pelegrí (Falco peregrinus)  Sedentari/Nidificant 

Merla blava (Monticola solitarius)  Sedentari/Nidificant 

Ambients aquàtics d'aigües dolces i quietes, a terra baixa (aiguamolls, estanys, basses, 
arrossars, embassaments…)  

Cabusset (Tachybaptus ruficollis)  Sedentari/Nidificant 

Arpella (Circus aeruginosus)  Sedentari/Nidificant 

Balquer (Acrocephalus arundinaceus)  Nidificant 

Platges, sorrals i ambients aquàtics d'aigües salabroses i quietes (llacunes litorals, 
maresmes, desemocadures,…)  

Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)  Hivernant/Migrant 

Corriol camanegre (Charadrius alexandrius)  Sedentari/Nidificant 

Territ variant (Calidris alpina)  Hivernant/Migrant 

Cursos d'aigua (rius i rieres) de terra baixa i els seus ambients de ribera  

Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)  Migrant/Nidificant 

Corriol petit (Charadrius dubius)  Nidificant 

Blauet (Alcedo atthis) Sedentari/Nidificant 
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Cursos d'aigua (rius, rieres, torrents) de muntanya mitjana  

Blauet (Alcedo atthis)  Sedentari/Nidificant 

Merla d'aigua (Cinclus cinclus)  Sedentari/Nidificant 

Bagra (Leuciscus cephalus)  -peix- 

Cursos i masses d'aigua (torrents, mulleres) d'alta muntanya  

Merla d'aigua (Cinclus cinclus)  Sedentari/Nidificant 

Tritó pirinenc (Euproctus asper)  -amfibi- 

Granota roja (Rana temporaria)  -amfibi- 

Espais agrícoles  

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)  Sedentari/Nidificant 

Perdiu (Alectoris rufa)  Sedentari/Nidificant 

Capsigrany (Lanius senator)  Nidificant 

Zones de garriga i brolles arbustives a terra baixa i mitjana  

Enganyapastors/Siboc (Caprimulgus sp.)  Nidificant 

Còlit ros (Oenanthe hispanica)  Nidificant 

Capsigrany (Lanius senator) Nidificant 

Zones de roca i muntanya a terra baixa i mitjana 

Falcó peregrí (Falco peregrinus)  Sedentari/Nidificant 

Duc (Bubo bubo)  Sedentari/Nidificant 

Merla blava (Monticola solitarius)  Sedentari/Nidificant 

Alzinars i pinedes de terra baixa i mitjana  

Esparver (Accipiter nisus)  Sedentari/Nidificant 

Gamarús (Strix aluco) Sedentari/Nidificant 

Cargolet (Troglodytes troglodytes) Sedentari/Nidificant 

Pinedes de pi roig, rouredes i boscos caducifolis de muntanya mitjana  

Astor (Accipiter gentilis)  Sedentari/Nidificant 
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Pica-soques blau (Sitta eurpaea)  Sedentari/Nidificant 

Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)  Sedentari/Nidificant 

Boscos de caducifolis i coníferes d'alta muntanya  

Gall fer (Tetrao urogallus)  Sedentari 

Picot negre (Dryocopus martius)  Sedentari/Nidificant 

Reietó (Regulus regulus)  Sedentari/Nidificant 

Zones de roca, prats i rasos alpins i subalpins  

Àguila daurada (Aquila chrysaetos)  Sedentari/Nidificant 

Cercavores (Prunella collaris) Sedentari/Nidificant 

Isard (Rupicapra rupricapra)  -mamífer- 

Font: Programa de suport de la Diputació de Girona a la redacció de Plans d'Acció Local per a 
la Sostenibilitat 
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ANNEX 4. LEY 3/1995, DE 23 DE MARZO, DE VÍAS 
PECUARIAS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente Ley establece el régimen jurídico de las vías pecuarias. De este modo, el Estado 
ejerce la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 149.1.23.ª de la Constitución para 
dictar la legislación básica sobre esta materia. Es indudable la importancia económica y social 
que durante siglos revistió la trashumancia, de cuya trascendencia es prueba elocuente el 
apoyo prestado por los monarcas a esta actividad desde la Baja Edad Media, creando, 
amparando o fortaleciendo a las nacientes agrupaciones pastoriles (juntas, ligallos, mestas), 
que con el tiempo se erigieron en poderosos gremios - su ejemplo más significativo es el 
Honrado Concejo de la Mesta -, a cuyo amparo los ganados aprovechaban pastizales 
complementarios merced a sus desplazamientos periódicos por cañadas reales y otras vías 
pecuarias- todo lo cual hizo posible en la Edad Moderna el desarrollo de un potente mercado 
lanero de resonancias internacionales. Sin embargo, desde comienzos de la Edad 
Contemporánea se advierte un declive rápido de la trashumancia -que se agudiza con la 
abolición de la Mesta (1836) y con la desamortización comunal (1855)-, y, consiguientemente, 
un menor uso de las vías pecuarias, cuya infraestructura soporta un intrusismo creciente. De 
ahí el paulatino abandono de la red viaria por las cabañas de largo recorrido y el correlativo 
empleo del transporte por ferrocarril y por carretera. Ello no obsta para que, si bien cada vez 
más relegada, subsista en nuestros días la trashumancia a pie, en coexistencia con otros 
desplazamientos viarios más cortos, ya entre provincias o comarcas colindantes 
(trasterminancia), ya entre pastos y rastrojeras de un mismo término municipal. Así pues, la red 
de vías pecuarias sigue prestando un servicio a la cabaña ganadera nacional que se explota en 
régimen extensivo, con favorables repercusiones para el aprovechamiento de recursos 
pastables infrautilizados; para la preservación de razas autóctonas; también han de ser 
consideradas las vías pecuarias como auténticos «corredores ecológicos», esenciales para la 
migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres. 
Finalmente, y atendiendo a una demanda social creciente, las vías pecuarias pueden constituir 
un instrumento favorecedor del contacto del hombre con la naturaleza y de la ordenación del 
entorno medioambiental. 

Todo ello convierte a la red de vías pecuarias -con sus elementos culturales anexos- en un 
legado histórico de interés capital, único en Europa, cuya preservación no garantiza en modo 
alguno la normativa vigente. En efecto, aunque la Ley 22/1974, de 27 de junio, de Vías 
Pecuarias, reconoce la naturaleza demanial de estos bienes, declarando que no son 
susceptibles de prescripción ni de enajenación, estima, no obstante, innecesarias o sobrantes 
y, por consiguiente, enajenables todas aquellas vías o parte de las mismas que no se 
consideren útiles desde la estricta perspectiva del tránsito ganadero o de las comunicaciones 
agrarias, perspectiva que su Reglamento de aplicación de 3 de noviembre de 1978, amplía 
todavía más, hasta llegar a incluir como derechohabientes del dominio público a los propios 
intrusos. De ahí la necesidad de dictar una nueva Ley. 

Esta Ley se vertebra en cinco Títulos. El Título preliminar, en el que se recogen las 
disposiciones generales, define a las vías pecuarias atendiendo al uso al que tradicionalmente 
se han hallado adscritas, el tránsito ganadero, sin perjuicio de los usos compatibles y 
complementarios de los que se trata en el Título II. Asimismo, y prosiguiendo con una 
caracterización jurídica ya centenaria, se establece la naturaleza demanial de estas vías, cuya 
titularidad se atribuye a las Comunidades Autónomas. La actuación de éstas, por su parte, 
deberá estar orientada hacia la preservación y adecuación de la red viaria, así como garantizar 
el uso público de la misma. Este Título se cierra con una tipología de las vías pecuarias, 
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manteniendo, con carácter general, la división tripartita tradicional en cañadas, cordeles y 
veredas, con las anchuras máximas reconocidas, cuyas denominaciones se declaran 
compatibles con aquellas otras que bajo las denominaciones de azagadores, cabañeras, 
caminos ganaderos, carreradas, galianas, ramales, traviesas, etc., reciben en castellano y en 
las demás lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas correspondientes. El Título I, 
denominado «De la creación, determinación y administración de las vías pecuarias», se 
estructura en cuatro capítulos. El primero se ocupa de las potestades administrativas sobre 
aquéllas, cuyo ejercicio corresponde a las Comunidades Autónomas: investigación, 
clasificación, deslinde, amojonamiento, desafectación y cualesquiera otros actos relacionados 
con las mismas; también se prevé la posibilidad de crear, ampliar o restablecer vías pecuarias, 
cuyas actuaciones llevan aparejadas la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios 
sobre los bienes y derechos afectados. El capítulo segundo trata de la clasificación, deslinde y 
amojonamiento de las vías pecuarias, y establece, como novedad legislativa, que la resolución 
aprobatoria del deslinde será título suficiente para rectificar las situaciones jurídicas registrales 
contradictorias con dicho deslinde, así como para la inmatriculación de los bienes de dominio 
público deslindados en los casos en que se estime conveniente. El capítulo tercero versa sobre 
desafectaciones y modificaciones del trazado de vías pecuarias, limitando los supuestos de 
desafectación a aquellas vías o tramos de ellas que no sean apropiadas para el tránsito 
ganadero ni sean susceptibles de los usos compatibles y complementarios a que se hace 
referencia en el Título II. Las modificaciones del trazado, en su caso, y previa desafectación, 
deberán asegurar el mantenimiento de la integridad superficial y la idoneidad de los itinerarios y 
de los trazados, a fin de preservar adecuada y eficazmente el uso público de las vías 
pecuarias. El capítulo cuarto regula las ocupaciones temporales y aprovechamientos sobrantes 
de las vías pecuarias, limitándose el período de aquéllas a un plazo no superior a diez años, 
sin perjuicio de posteriores renovaciones. El Título II, que define los usos compatibles y 
complementarios, siempre en relación con el tránsito ganadero, constituye una de las 
novedades más significativas de la nueva normativa, por cuanto que pone a las vías pecuarias 
al servicio de la cultura y el esparcimiento ciudadano y las convierte en un instrumento más de 
la política de conservación de la naturaleza. El Título III introduce otra novedad legislativa, la 
creación de la Red Nacional de Vías Pecuarias, en la que se integran todas las cañadas y 
aquellas otras vías pecuarias que garanticen la continuidad de las mismas, siempre que su 
itinerario discurra entre dos o más Comunidades Autónomas, así como las vías pecuarias que 
sirvan de enlace para los desplazamientos interfronterizos. Los expedientes de desafectación y 
de expropiación, junto con los negocios jurídicos de adquisición que afecten a terrenos de vías 
pecuarias integrados en la Red Nacional, serán informados por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. El Título IV y último de la Ley se dedica de forma minuciosa a enumerar 
las infracciones administrativas y a determinar las respectivas sanciones. Como ya es habitual 
en la regulación del dominio público, se establece la obligación del infractor de reparar el daño 
causado, con independencia de las sanciones penales o administrativas que en cada caso 
procedan.  

  

TITULO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto y definición. 

1. Es objeto de la presente Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.23. de la 
Constitución, el establecimiento de la normativa básica aplicable a las vías pecuarias. 

2. Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. 

3. Asimismo, las vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles y 
complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito 
ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio 
ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 
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Artículo 2. Naturaleza jurídica de las vías pecuarias. 

Las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en 
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

 

Artículo 3. Fines. 

1. La actuación de las Comunidades Autónomas sobre las vías pecuarias perseguirá los 
siguientes fines: 

a. Regular el uso de las vías pecuarias de acuerdo con la normativa básica estatal. 

b. Ejercer las potestades administrativas en defensa de la integridad de las vías 
pecuarias. 

c. Garantizar el uso público de las mismas tanto cuando sirvan para facilitar el tránsito 
ganadero como cuando se adscriban a otros usos compatibles o complementarios. 

d. Asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias, así como de otros 
elementos ambientales o culturalmente valiosos, directamente vinculados a ellas, 
mediante la adopción de las medidas de protección y restauración necesarias. 

2. Con el fin de cooperar con las Comunidades Autónomas en el aseguramiento de la 
integridad y adecuada conservación del dominio público de las vías pecuarias, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación podrá instrumentar ayudas económicas y prestar asistencia 
técnica para la realización de cuantas acciones redunden en la consecución de dicha finalidad. 

 

Artículo 4. Tipos de vías pecuarias. 

1. Las vías pecuarias se denominan, con carácter general: cañadas, cordeles y veredas. 

a.       Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros. 

b.       Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,5 metros. 

c.       Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros. 

2. Dichas denominaciones son compatibles con otras de índole consuetudinaria, tales como 
azagadores, cabañeras, caminos ganaderos, carreradas, galianas, ramales, traviesas y otras 
que reciban en las demás lenguas españolas oficiales. 

3. Los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero 
tendrán la superficie que determine el acto administrativo de clasificación de vías pecuarias. 
Asimismo, la anchura de las coladas será determinada por dicho acto de clasificación. 

  

TÍTULO I. DE LA CREACIÓN, DETERMINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS 
VÍAS PECUARIAS 

CAPÍTULO I. POTESTADES ADMINISTRATIVAS SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS 

Artículo 5. Conservación y defensa de las vías pecuarias. 

Corresponde a las Comunidades Autónomas, respecto de las vías pecuarias: 

a.       El derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman 
pertenecientes a las vías pecuarias. 

b.       La clasificación. 

c.       El deslinde. 

d.       El amojonamiento. 
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e.       La desafectación. 

f.        Cualesquiera otros actos relacionados con las mismas. 

 

Artículo 6. Creación, ampliación y restablecimiento. 

La creación, ampliación y restablecimiento de las vías pecuarias corresponde a las 
Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales. Dichas actuaciones llevan 
aparejadas la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos 
afectados. 

  

CAPÍTULO II. CLASIFICACIÓN, DESLINDE Y AMOJONAMIENTO 

Artículo 7. Acto de clasificación. 

La clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina 
la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria. 

 

Artículo 8. Deslinde. 

1. El deslinde es el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías pecuarias de 
conformidad con lo establecido en el acto de la clasificación. 

2. El expediente de deslinde incluirá necesariamente la relación de ocupaciones, intrusiones y 
colindancias. 

3. El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad 
Autónoma, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de la 
Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados. 

4. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar, en la forma y 
condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones jurídicas registrales 
contradictorias con el deslinde. Dicha resolución será título suficiente para que la Comunidad 
Autónoma proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo estime 
conveniente. 

En todo caso, quienes se consideren afectados por la resolución aprobatoria del deslinde 
podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos y solicitar la 
anotación preventiva de la correspondiente reclamación judicial. 

5. Cuando los interesados en un expediente de deslinde aporten títulos inscritos en el Registro 
de la Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio público, el órgano 
que tramite dicho expediente lo pondrá en conocimiento del Registrador a fin de que por éste 
se practique la anotación marginal preventiva de esa circunstancia. 

6. Las acciones civiles sobre derechos relativos a terrenos incluidos en el dominio público 
deslindado prescriben a los cinco años, computados a partir de la fecha de la aprobación del 
deslinde. 

7. En el procedimiento se dará audiencia al Ayuntamiento correspondiente, a los propietarios 
colindantes, previa notificación, y a las organizaciones o colectivos interesados cuyo fin sea la 
defensa del medio ambiente. 

 

Artículo 9. Amojonamiento. 

El amojonamiento es el procedimiento administrativo en virtud del cual, una vez aprobado el 
deslinde, se determinan los límites de la vía pecuaria y se señalizan con carácter permanente 
sobre el terreno.  
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CAPÍTULO III. DESAFECTACIONES Y MODIFICACIONES DEL TRAZADO 

Artículo 10. Desafectación. 

Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 5, 
apartado e), podrán desafectar del dominio público los terrenos de vías pecuarias que no sean 
adecuados para el tránsito del ganado ni sean susceptibles de los usos compatibles y 
complementarios a que se refiere el Título II de esta Ley. 

Los terrenos ya desafectados o que en lo sucesivo se desafecten tienen la condición de bienes 
patrimoniales de las Comunidades Autónomas y en su destino prevalecerá el interés público o 
social. 

 

Artículo 11. Modificaciones del trazado. 

1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés 
particular, previa desafectación, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria, 
siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los 
itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos 
compatibles y complementarios con aquél. 

2. La modificación del trazado se someterá a consulta previa de las Corporaciones locales, de 
las Cámaras Agrarias, de las organizaciones profesionales agrarias afectadas y de aquellas 
organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente. 

La modificación del trazado se someterá a información pública por espacio de un mes. 

 

Artículo 12. Modificaciones del trazado como consecuencia de una nueva ordenación 
territorial. 

En las zonas objeto de cualquier forma de ordenación territorial, el nuevo trazado que, en su 
caso, haya de realizarse, deberá asegurar con carácter previo el mantenimiento de la 
integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto con 
la del tránsito ganadero, así como los demás usos compatibles y complementarios de aquél. 

 

Artículo 13. Modificaciones por la realización de obras públicas sobre terrenos de vías 
pecuarias. 

1. Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por el que discurra una vía pecuaria, 
la Administración actuante deberá asegurar que el trazado alternativo de la vía pecuaria 
garantice el mantenimiento de sus características y la continuidad del tránsito ganadero y de su 
itinerario, así como los demás usos compatibles y complementarios de aquél. 

2. En los cruces de las vías pecuarias con líneas férreas o carreteras se deberán habilitar 
suficientes pasos al mismo o distinto nivel que garanticen el tránsito en condiciones de rapidez 
y comodidad para los ganados. 

  

CAPÍTULO IV. OCUPACIONES Y APROVECHAMIENTOS EN LAS VÍAS PECUARIAS 

Artículo 14. Ocupaciones temporales. 

Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de 
interés particular, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal, siempre que tales 
ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o 
complementarios con aquél. 
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En cualquier caso, dichas ocupaciones no podrán tener una duración superior a los diez años, 
sin perjuicio de su ulterior renovación. Serán sometidas a información pública por espacio de 
un mes y habrán de contar con el informe del Ayuntamiento en cuyo término radiquen. 

 

Artículo 15. Aprovechamientos sobrantes. 

1. Los frutos y productos no utilizados por el ganado en el normal tránsito ganadero podrán ser 
objeto de aprovechamiento. 

2. Los aprovechamientos tendrán carácter temporal y plazo no superior a diez años. Su 
otorgamiento se realizará con sometimiento a los principios de publicidad y concurrencia. Los 
aprovechamientos podrán ser revisados: 

a.       Cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento. 

b.       En caso de fuerza mayor a petición de los beneficiarios. 

3. El importe del precio público que se perciba, en su caso, por los frutos y aprovechamientos 
de las vías pecuarias se destinará a la conservación, vigilancia y la mejora de las mismas. 

  

TÍTULO II. DE LOS USOS COMPATIBLES Y COMPLEMENTARIOS DE LAS VÍAS 
PECUARIAS 

Artículo 16. Usos compatibles. 

1. Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales que, siendo de 
carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en 
armonía con el tránsito ganadero. 

Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria 
agrícola deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la 
interrupción prolongada de su marcha. Con carácter excepcional y para uso específico y 
concreto, las Comunidades Autónomas podrán autorizar la circulación de vehículos 
motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando excluidas de dicha autorización las 
vías pecuarias en el momento de transitar el ganado y aquellas otras que revistan interés 
ecológico y cultural. 

2. Serán también compatibles las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando 
permitan el tránsito normal de los ganados. 

 

Artículo 17. Usos complementarios. 

1. Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias el paseo, la práctica del 
senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no 
motorizados siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero. 

2. Podrán establecerse sobre terrenos de vías pecuarias instalaciones desmontables que sean 
necesarias para el ejercicio de estas actividades conforme a lo establecido en el artículo 14. 

Para ello será preciso informe del Ayuntamiento y autorización de la Comunidad Autónoma. 

3. Cuando algunos usos en terrenos de vías pecuarias puedan suponer incompatibilidad con la 
protección de ecosistemas sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendio, especies 
protegidas y prácticas deportivas tradicionales, las Administraciones competentes podrán 
establecer determinadas restricciones temporales a los usos complementarios. 
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TÍTULO III. RED NACIONAL DE VÍAS PECUARIAS 

Artículo 18. Red Nacional de Vías Pecuarias. 

1. Se crea la Red Nacional de Vías Pecuarias, en la que se integran todas las cañadas y 
aquellas otras vías pecuarias que garanticen la continuidad de las mismas, siempre que su 
itinerario discurra entre dos o más Comunidades Autónomas y también las vías pecuarias que 
sirvan de enlace para los desplazamientos ganaderos de carácter interfronterizo. 

2. Podrán incorporarse a la Red Nacional, a petición de las Comunidades Autónomas, otras 
vías pecuarias que, discurriendo por sus territorios respectivos, estén comunicadas con dicha 
Red. 

3. Los expedientes de desafectación y de expropiación, junto con los negocios jurídicos de 
adquisición que afecten a terrenos de las vías pecuarias integradas en la Red Nacional, son 
competencia de las Comunidades Autónomas, previo informe del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 

4. Las resoluciones aprobatorias del deslinde de vías pecuarias que, de conformidad con el 
apartado 1 de este artículo, deban integrarse en la Red, harán constar esta circunstancia. La 
señalización de las mismas reflejará necesariamente su integración en la Red Nacional. 

5. La clasificación y demás actos administrativos posteriores, que afecten a las vías pecuarias 
integradas en la Red Nacional, se incorporarán al Fondo Documental de Vías Pecuarias del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A estos efectos las Comunidades Autónomas 
facilitarán a dicho Fondo información suficiente relativa a dichos actos. 

  

TÍTULO IV. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 19. Disposiciones generales. 

1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo previsto en la presente Ley generarán 
responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal, civil o de 
otro orden en que puedan incurrir los responsables. 

2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que 
hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, sin 
perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes, por parte de aquél o aquéllos 
que hubieran afrontado las responsabilidades. 

3. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los 
mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades 
que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes. 

 

Artículo 20. Reparación de daños. 

1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el 
infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objetivo lograr, en la 
medida de lo posible, la restauración de la vía pecuaria al ser y estado previos al hecho de 
cometerse la agresión. 

En el caso de que no se pueda restaurar el daño en el mismo lugar deberá recuperarse en otro 
espacio donde cumpla la finalidad de la vía pecuaria. 

2. Asimismo, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá subsidiariamente proceder a 
la reparación por cuenta del infractor y a costa del mismo. En todo caso, el infractor deberá 
abonar todos los daños y perjuicios ocasionados en el plazo que, en cada caso, se fije en la 
resolución correspondiente. 
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3. Con independencia de las que puedan corresponder en concepto de sanción, el órgano 
sancionador podrá acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 99 de la Ley 30/1992, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento 
correspondiente. La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20% de la multa 
fijada por la infracción correspondiente. 

 

Artículo 21. Clasificación de infracciones. 

1. Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves. 

2. Son infracciones muy graves: 

a.       La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase, destinados al 
señalamiento de los límites de las vías pecuarias. 

b.       La edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obras en terrenos 
de vías pecuarias. 

c.        La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida 
totalmente el tránsito de ganado o previsto para los demás usos compatibles o 
complementarios. 

d.       Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias o 
impidan su uso, así como la ocupación de las mismas sin el debido título administrativo. 

3. Son infracciones graves: 

a.       La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier vía pecuaria. 

b.       La realización de vertidos o el derrame de residuos en el ámbito delimitado de 
una vía pecuaria. 

c.        La corta o tala no autorizada de los árboles existentes en las vías pecuarias. 

d.       El aprovechamiento no autorizado de los frutos o productos de las vías pecuarias 
no utilizables por el ganado. 

e.       La realización de obras o instalaciones no autorizadas de naturaleza provisional 
en las vías pecuarias. 

f.        La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia 
previstas en la presente Ley. 

g.       Haber sido sancionado, por resolución firme, por la comisión de dos faltas leves 
en un período de seis meses. 

4. Son infracciones leves: 

a.       Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias, 
sin que impidan el tránsito de ganado o demás usos compatibles o complementarios. 

b.       El incumplimiento de las condiciones establecidas en los correspondientes títulos 
administrativos. 

c.        El incumplimiento total o parcial de las prohibiciones establecidas en la presente 
Ley y la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a ellas. 

 

Artículo 22. Sanciones. 

1. Las infracciones tipificadas en el artículo 21 serán sancionadas con las siguientes multas: 

a.       Infracciones leves, multa de 10.000 a 100.000 pesetas. 

b.       Infracciones graves, multa de 100.001 a 5.000.000 de pesetas. 

c.        Infracciones muy graves, multa de 5.000.001 a 25.000.000 de pesetas. 
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2. Las sanciones se impondrán atendiendo a su repercusión o su trascendencia por lo que 
respecta a la seguridad de las personas y bienes, así como al impacto ambiental y a las 
circunstancias del responsable, su grado de culpa, reincidencia, participación y beneficios que 
hubiesen obtenido y demás criterios previstos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

3. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, serán publicadas en 
la forma que se determine reglamentariamente. 

 

Artículo 23. Responsabilidad penal. 

Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, se dará traslado del tanto de 
culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador 
mientras la autoridad judicial no hubiera dictado sentencia firme o resolución que ponga fin al 
proceso. 

La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa en los casos en que se 
aprecie la identidad del sujeto, del hecho y del fundamento. De no haberse estimado la 
existencia de delito o falta, el órgano competente continuará, en su caso, el expediente 
sancionador teniendo en cuenta los hechos declarados probados en la resolución firme del 
órgano judicial competente. 

 

Artículo 24. Prescripción de infracciones y sanciones. 

1. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en la presente Ley prescribirán: en el 
plazo de cinco años las muy graves, en el de tres años las graves y en el de un año las leves. 

2. Las sanciones impuestas por la comisión de faltas muy graves prescribirán a los tres años, 
en tanto que las impuestas por faltas graves o leves lo harán a los dos años o al año, 
respectivamente. 

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la 
infracción se hubiera cometido o desde el día en que finalice la acción. 

 

Artículo 25. Competencia sancionadora. 

Las Comunidades Autónomas serán competentes para instruir y resolver los expedientes 
sancionadores, así como para adoptar las medidas cautelares o provisionales destinadas a 
asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. 

  

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Clasificación urgente de las vías pecuarias no 
clasificadas. 

Las vías pecuarias no clasificadas conservan su condición originaria y deberán ser objeto de 
clasificación con carácter de urgencia. 

  

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Régimen arancelario de las inscripciones de vías 
pecuarias en el Registro de la Propiedad. 

El régimen arancelario de las inscripciones que se practiquen en los Registros de la Propiedad 
de los bienes de dominio público a que se refiere esta Ley será determinado por Real Decreto, 
atendiendo al costo del servicio registral. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Régimen de las vías pecuarias que atraviesan las 
Reservas Naturales y los Parques. 

1. El uso que se dé a las vías pecuarias o a los tramos de las mismas que atraviesen el terreno 
ocupado por un Parque o una Reserva Natural estará determinado por el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales y, además, en el caso de los Parques, por el Plan Rector de uso y 
gestión, aunque siempre se asegurará el mantenimiento de la integridad superficial de las vías, 
la idoneidad de los itinerarios, de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y 
de los demás usos compatibles y complementarios de aquél. 

2. Lo establecido en el apartado anterior será también aplicable a los Planes de Ordenación de 
los Recursos Naturales y a los Planes de uso y gestión de los Parques Nacionales incluidos en 
la Red Estatal. 

  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.  

Las clasificaciones, deslindes, amojonamientos, expedientes sancionadores, expedientes de 
innecesariedad, enajenaciones, ocupaciones temporales y aprovechamientos que se 
encontraren en tramitación a la entrada en vigor de la presente Ley, se ajustarán a la normativa 
básica y requisitos establecidos en la misma. 

  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.  

Queda derogada la Ley 22/1974, de 27 de junio, de Vías Pecuarias, y el Real Decreto 
2876/1978, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de las Vías Pecuarias, así 
como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley. 

  

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Aplicación de la Ley. 

Son normas básicas, a los efectos de lo previsto en el artículo 149.1.23. de la Constitución, los 
siguientes artículos y disposiciones: artículos 1 a 7, apartados 1 a 3 y 7 del artículo 8, artículos 
10 a 17 y 19 a 25, disposición adicional primera, apartado 1 de la disposición adicional tercera, 
disposición transitoria única y disposiciones finales primera y segunda. 

Son normas de aplicación plena en todo el territorio nacional en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 149.1.6.y 8. de la Constitución los siguientes artículos y disposiciones: apartados 4, 5 
y 6 del artículo 8 y disposición adicional segunda. 

  

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

En todo lo no previsto en el Título IV de la presente Ley será de aplicación el Título IX de la Ley 
30/1992. 

  

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Desarrollo de la Ley. 

Corresponde al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dictar las disposiciones que sean precisas para el desarrollo de esta Ley. 

  

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Actualización de las sanciones. 

El Gobierno, mediante Real Decreto, podrá actualizar la cuantía de las multas establecidas en 
esta Ley de acuerdo con las variaciones que experimente el índice de precios al consumo. 

  


