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El passat 29 de novembre de 2007 la Fundació Mar va organitzar el Seminari per a la 
potenciació de la Gestió Integrada de Zones Costaneres per a Municipis Litorals de Girona 
juntament amb el CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques 
Gironines) i amb la col·laboració de la Diputació de Girona. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aquest acte s’inclou dins el Projecte Serveis Ambientals als Municipis Litorals, subvencionat 
pel Programa de Nous Jaciments d’Ocupació, d’acord amb el Decret 286/2004 d’11 de maig i 
el Decret 81/2005 de 3 de maig que el modifica; i cofinançat pel Fons Social Europeu. 
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La segona fase de la jornada es va basar en una acció més participativa amb els representants 
dels ajuntaments amb l’objectiu de valorar l’ús de l’estratègia de la GIZC. En aquest punt, 
se’ls va preguntar sobre les oportunitats i els inconvenients que, des dels ajuntaments, 
troben en relació a diferents aspectes relacionats amb la gestió del litoral i l’aplicació de la 
GIZC. 
 
Les intervencions dels assistents es van anar anotant en diferents taules, que aquí agrupem 
en quatre grans àmbits: 
 

1. El coneixement del medi natural i de les seves pressions. 
2. La interacció entre els ajuntaments i els agents, amb l’aplicació de la GIZC. 
3. Les possibilitats dels ajuntaments de gestionar els espais naturals. 
4. La custòdia com a estratègia pels ajuntaments. 

 
Al final de cada taula es presenten les conclusions que se n’extreuen de cada apartat. 
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1. Coneixement del medi natural i de les seves pressions 
 

 
Punts forts / Oportunitats Punts febles / Inconvenients 

Coneixement del 
medi natural 

-  Experts que ho estudien 
-  Existència de rutes 
-  Entitats que difonen 
-  Coneixement per proximitat 
-  Potencialitat del medi. Gran 

diversitat 
-  Existència de catàlegs 

-  Pèrdua de valors per 
desconeixement. 

-  Poca superfície d’espais 
protegits 

-  Desconeixement del que hi ha 
sota aigua. 

-  Dificultat en la transmissió de 
la informació. No es transmet 
des dels centres d’estudis 
avançats. 

-  Manca de la recerca aplicada. 
-  No comunicació amb població 

local 
-  No distribució dels catàlegs 
-  Massa focalitzat en platges 

Informació estat i 
pressions medi 

- Els impactes que hi ha hagut 
ens donen informació per 
preveure 

- Establir un punt zero 

- Desconeixement de l’impacte 
dels agents 

- La manca d’informació ha 
permès perdre elements de 
valor natural o tradicional 

- La informació no es traspassa 
de forma efectiva 

- -No hi ha seguiment 

 
CONCLUSIONS: 
 
A) En general, existeix la percepció de que hi ha un coneixement ampli dels valors naturals i 
de les pressions que aquests reben, però sempre des d’una tasca externa al municipi, gràcies 
al treball d’entitats de conservació o del món científic; existeix la informació, hi ha 
coneixement, però no ha estat per iniciativa del propi ajuntament, pel que aquesta 
informació en molts casos no és a l’abast ni de l’ajuntament ni dels agents. Així com el medi 
terrestre és força conegut i estudiat, es troba a faltar més informació del medi marí. 
 
B) Manca alhora una aplicació d’aquests coneixements en la formulació de les polítiques, tant 
a nivell municipal com d’altres instàncies administratives, fet que ha provocat pèrdua de 
valor ecològic, del patrimoni i d’espais naturals. 
 
C) És també remarcable la manca de difusió d’aquests coneixements, a la població i als 
agents implicats. 
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2. La interacció entre els ajuntaments i els agents, amb l’aplicació de la GZIC 
 

 
Punts forts / Oportunitats Punts febles / Inconvenients 

Identificació i 
caracterització 

Agents 

- L’ajuntament rep informació 
dels usuaris 

- L’ajuntament ha de concedir 
permisos per certes activitats 

-  Sabem quins són els agents 

- Els agents poc organitzats, 
dificulta el contacte amb ells. 

-  Manca organitzar la informació
-  Desconeixement dels agents 

que actuen des de “fora” 
-  Desconeixement de l’impacte 

dels agents 

Participació Agents 

- -Hi ha interessos de grups per 
participar 

- -Existeixen associacions que 
tenen poder de mobilització 

- Manca voluntat política en fer 
participar als agents 

- Manca voluntat de la societat 
en participar 

Aplicació de la GZIC 

- CILMA 
- Obligació de l’administració 
-  Aportarà (si es desenvolupa) 

nous models de 
desenvolupament 

-  Es fan actuacions que es 
podrien incloure en la GZIC 

- La necessitat d’aplicar eines de 
la GZIC 

-  Dificultat per la coordinació 
entre municipis 

-  Manca d’eines 
-  No hi ha consciència de que 

voldrà dir avançar en la GZIC 
-  La transversalitat 

 
CONCLUSIONS 
 
A) Els ajuntaments reben informació sobre els agents, mitjançant diferents vies (concessió de 
permisos, interès propi de diferents agents), i gràcies a entitats associatives que poden 
mobilitzar a la població. Hi ha per tant un coneixement de quins són els agents i sectors 
implicats en determinats àmbits de la gestió i ús del litoral. 
 
B) Aquestes oportunitats topen a vegades amb la manca de voluntat política de fer participar 
als agents en fòrums o debats, així com la manca d’interès de part de la societat que 
desconfia. 
 
C) Caldrien accions per millorar la informació que tenen tant la societat com els agents, de la 
situació del medi litoral als municipis, dels seus valors i dels riscos que es presenten. Com 
indica la GZIC, cal informació per tal de poder implicar a la societat i els agents en les 
diferents fases de l’estratègia. En aquest punt, l’ajut d’entitats com el CILMA, pot ser 
important, com a impulsor de determinades iniciatives. 
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3. Les possibilitats dels ajuntaments de gestionar els espais naturals 
 

 
Punts forts / Oportunitats Punts febles / Inconvenients 

Participació en la 
gestió 

- Els ajuntaments tenen proximitat al 
territori 
- L’ajuntament en alguns espais participa 
directament a traves de programes 
europeus.  
- Hi ha subvencions 
- Tenen recursos 
- Tenen competència 

- Poca participació 
- L’Ajuntament sols pot gestionar 

finques municipals. 
- No estan obligats a la gestió; 

depèn de la voluntat del 
consistori 

-  No hi ha diners 
 

 
CONCLUSIONS 
 
A) La conclusió principal és que els ajuntaments participen poc de la gestió dels espais 
naturals, degut a que no és una obligació per a ells, sinó que depèn de la voluntat del 
consistori.  
 
B) La manca de diners, tot i la possibilitat de participar de programes europeus i diferents 
subvencions, és un obstacle important. 
 
C) Caldria aprofitar però la proximitat dels ajuntaments al territori, una de les principals 
oportunitats, per dinamitzar accions de gestió del seu patrimoni natural. Una via a treballar 
és la col·laboració amb entitats de conservació del municipi, que dinamitzin propostes de 
millora i conservació, i impulsin a l’ajuntament a sol·licitar ajuts per poder-les desenvolupar 
(per exemple, existeixen ajuts de millora i conservació dels espais naturals, sobretot aquells 
incloses en el PEIN, als quals poden optar els ajuntaments, però als que en molts casos no 
presenten propostes per desconeixement i manca de planificació). 
 
D) Aquesta seria una fórmula per poder obtenir recursos per destinar a la conservació i gestió 
del patrimoni natural del municipi. 
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4. La custòdia com a estratègia pels ajuntaments 
 

 
Punts forts / Oportunitats Punts febles / Inconvenients 

Ajuntament com a 
propietari, promotor 

o entitat 
CUSTODIA 

- L’ajuntament pot actuar com a 
promotor, entitat o propietari 

- Instruments planejament 
urbanístic (POUM, PAUM, plans 
parcials i plans generals) 

- Instruments de gestió urbanística 
(cessions obligatòries, patrimoni 
municipal, ordenances municipals, 
fons públics destinats a finalitats 
específiques i consorcis 
urbanístics) 

- Oportunitat de captar ingressos 
suplementaris procedents de fonts 
públiques i privades 

- Moltes dificultats en l’àmbit 
marí 

- Manca inventari de finques 
d’interès susceptibles de 
plantejar-hi acords 

- Desconeixement del concepte i 
de les eines 

 
CONCLUSIONS: 
 
A) Inicialment cal dir que la Custòdia és una estratègia que, tot i tenir una llarga implantació 
en d’altres països, sobretot anglosaxons, encara avui és força desconeguda o poc implantada 
al nostre país. 
 
B) Per poder aplicar la custòdia en els municipis litorals es fa necessari, inicialment, un 
inventari exhaustiu de les finques, privades o de propietat municipal, que tingui interès i 
siguin susceptibles per plantejar-hi acords de custòdia.  
 
C) En general, són poques les finques de propietat municipal que compleixin aquestes 
condicions, pel que el paper de l’ajuntament ha de principalment el de promotor, posant 
d’acord propietaris i entitats de custòdia, i dinamitzant acords amb d’altres administracions, 
per tal d’obtenir els fons necessaris per a posteriors accions de conservació. 
 
D) Dificultat especial es troba en l’àmbit marí, en no existir la figura de la propietat, i si 
haver-hi múltiples competències repartides en diferents administracions.  


