


Com neix el catàleg?

1998. Marc de la Carta de Tossa: Compromís municipal

I Perquè?

– El sòl no urbanitzable ha estat tractat fins ara com una reserva 
de sòl per a urbanitzar en el futur

– Les zones protegides pel PEIN no són més que sòl no 
urbanitzable

Manca de protecció efectiva del sòl amb especial interès (el protegit i 
el no protegit)



Objectius:

• Disposar d’un inventari exhaustiu d’espais d’interès natural i 
paisatgístic (a banda dels inclosos al PEIN)

• Articular una xarxa d’espais que inclogui àrees de gran valor i 
connexions entre espais i amb el litoral

• Proposar formes de conservació i gestió ambiental i urbanística 
dels espais.

1999. Comença la gestió per elaborar el catàleg i es signen els convenis. 
Finalitza el 2004



Funcions
Catàleg Plans i programes

• El catàleg omple un buit en 
l’anàlisi territorial a una escala 
de detall
• Determinant quines són les àrees
d’especial interès natural i 
paisatgístic
• Detecta les amenaces a les que 
estan sotmeses avui
• Proposa mecanismes de 
protecció i fórmules de conservació

• Pla Director Urbanístic del 
Sistema Costaner

• Pla Territorial de l’Empordà
• Xarxa Natura 2000
• POUM
• Delimitació d’espais naturals

de protecció especial
• Fomentar acords de custòdia



Àmbit administratiu

• Municipis de la franja litoral
• Municipis de segona línia 



Com s’estructura:

• 3 Categories d’espais del catàleg X
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Espais d’interès natural i 
paisatgístic PEIN

XN2000 =+Connectors ecològics 

Parcs agraris



Què conclou el catàleg: 

El Catàleg designa 67.405 Ha que requereixen 
protecció distribuides en 90 espais

• 90 espais repartits en 75 municipis

• 61 en categoria d’espai interès (20.962 ha) 

• 27 en categoria de connector (13.174 ha)

• 2   en categoria de parc agrari (33.564 ha)



Què conclou el catàleg: 
Per ambients: 

Superfície dels espais inclosos al catàleg per ambients

Agrícola
Forestal
Ambients aigualosos
Àrees urbanes i infrastructures
Zones cremades
Sorrals i platges



Què conclou el catàleg: 
Per ambients: 



El Catàleg proposa per aquests espais:

Mesures urbanístiques per fer efectiva la seva protecció

• Redacció i aprovació de Plans Especials

• Creació de catàlegs de patrimoni natural municipal

• Incorporació de mesures de protecció en el planejament vigent i 
establiment d’estricta règim d’usos en el sòl no urbanitzable

• Aprovació de pressupostos especials, incentius i ajuts al manteniment 
d’usos agraris tradicionals i del paisatge

• Impulsar expedients de modificació puntual dels planejaments 
urbanístics i desclassificacions de sòls urbanitzables

• Etc

Què conclou el catàleg: 



El Catàleg proposa per aquests espais:

Mesures ambientals per fer efectiva la seva conservació: 

• Inclusió d’espais al PEIN i a la Xarxa Natura 2000

• Inclusió a l’inventari de zones humides i programes de recuperació

• Adopció de mesures de planificació hidrològica

• Creació i impuls de la figura dels parcs agrícoles

• Delimitació de les zones de domini públic (hidràulic i marítimo-terrestre)

• Realització de programes ambientals de restauració de cursos fluvials, 
de zones degradades

• Projectes ambientals per permeabilitzar infraestructures

• Etc.

Què conclou el catàleg: 



Mesures de gestió:

Què conclou el catàleg: 

• Establiment per part dels Ajuntaments d’una política d’adquisició de sòl amb 
valors naturals, per constituir un Patrimoni públic d’espais naturals d’interès

• Endegament d’actuacions compensatòries i signatura de Convenis de 
col·laboració amb els titulars de sòl no urbanitzable

• Signatura de convenis territorials d’explotació

• Endegament de mesures de foment, de línies d’ajut, incentius i subvencions
tendents a assegurar per part de les diferents Administracions una gestió 
adequada del sòl i dels seus valors

• Política de compra de drets d’explotació de recursos naturals, o bé 
d’arrendament d’aquests espais, cessió d’ús, etc



• 43 espais presenten qualificacions urbanístiques indegudes

6 Espais s’han perdut de forma 
parcial durant l’execució dels 
treballs

3 Espais s’han guanyat de 
forma parcial durant
l’execució dels treballs

Què conclou el catàleg: 



UN DOCUMENT….

amb ànim de promoure accions de 
protecció i conservació des dels 

municipis i la societat civil
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