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Sobrefreqüentació i espais 
naturals: Context i reptes







Impactes que pateixen els 
espais naturals





Parts del model i com 
aplicar-lo
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Quin és l’estat ecològic 
de l’espai natural?

Quins impactes 
ambientals s’observen 

a l’espai natural?

PARTS DEL MODEL

Detecció de 
pressions

Diagnosi 
comunicativa

Participació 
ciutadana

Càlcul capacitat 
de càrrega

2 3

4 5 6
Planificació de les 

accions



Diagnosi 

comunicativa

2
Quina informació 

troben els visitants 
sobre l’espai natural 
en fonts oficials i en 

fonts no oficials?

PARTS DEL MODEL

Diagnosi 
ambiental

Detecció de 
pressions

Participació 
ciutadana

Càlcul capacitat 
de càrrega

1 3

4 5 6
Planificació de les 

accions



Detecció de 

pressions

3Quines pressions 
està rebent l’espai 
natural i quin tipus 
de pressions són?

PARTS DEL MODEL

Diagnosi 
ambiental

Diagnosi 
comunicativa

Participació 
ciutadana

Càlcul capacitat 
de càrrega

1 2

4 5 6
Planificació de les 

accions



Participació 

ciutadana

4Quines pressions han 
detectat els diferents 

actors del procés 
participatiu i com les 

solucionarien?

PARTS DEL MODEL

Diagnosi 
ambiental

Detecció de 
pressions

Diagnosi 
comunicativa

Càlcul capacitat 
de càrrega

1 2 3

5 6
Planificació de les 

accions



Càlcul capacitat 

de càrrega

5Quantes persones 
poden accedir a l’espai 
sense comprometre’n 
la seva conservació?

PARTS DEL MODEL

Diagnosi 
ambiental

Detecció de 
pressions

Diagnosi 
comunicativa

Participació 
ciutadana

1 2 3

4 6
Planificació de les 

accions



6
Planificació de 

les accions

Quines accions 
s’implementaran per 
donar resposta a les 

pressions detectades?

PARTS DEL MODEL

Diagnosi 
ambiental

Detecció de 
pressions

Diagnosi 
comunicativa

Participació 
ciutadana

Càlcul capacitat 
de càrrega

1 2 3

4 5



1. DIAGNOSI AMBIENTAL

CONÈIXER:
Estat de conservació
Grau de 
vulnerabilitat
Possibles amenaces

OBJECTIU:
Mantenir el seu estat 
de conservació o fins i 
tot millorar-lo



1. DIAGNOSI AMBIENTAL
RECERCA D’INFORMACIÓ

• Punts sobrefreqüentats
• Estudis de medi natural i 

diagnosis
• Informes d’amenaces 
• Cartografia de l’espai natural
• Serveis de l’espai
• Titularitats
• Figures de protecció
• Regulacions de l’espai
• Informes de senyalització
• Itineraris de l’espai



1. DIAGNOSI AMBIENTAL
VISITES DE CAMP

• Índexs:
• Índex d’hàbitat fluvial (IHF)
• Índex de qualitat del bosc de 

ribera (QBR)
• Índex d’avaluació de l’estat 

ecològic de les zones humides 
(ECELS)

• Índex de macroinvertebrats 
(IBMWP)



Exemple pràctic: Diagnosi ambiental- Recopil·lació d’informació

Informació Hi consta / No hi consta Informació obtinguda

Informes 

d’amenaces i 

problemàtiques 

detectades

Hi consta

● Saturació de les vies d’accés: degradació de camins i marges, brossa, 

paper higiènic, excrements i/o orina.

● Queixes del veïnat per la saturació de les vies d’accés.

● Saturació dels contenidors d’escombraries de la població adjacent.

● Gossos deslligats.

● Acampades.

● Enceses de focs.

● Destrosses de materials i senyalitzacions.

Serveis de 

l’espai
Hi consta

● Existeix un zona d’aparcament habilitat a Sadernes, a més d’aparcaments 

dins l’espai natural, que estan regulats de març a octubre.

● Servei d’informació i servei de vigilància coordinats per controlar l’accés i 

fer vigilàncies itinerants, per informar de la normativa.

● Punt d’informació a l’aparcament de Sadernes.

● Refugis lliures: Talaixà i Sant Aniol d’Aguja.



Exemple pràctic: Diagnosi ambiental- Visites de camp

Gorgs de la Garrotxa Condició ECELS IHF QBR

El Gomarell Freqüentat 80 56 85

El Citró Freqüentat 85 71 85

Gorg Blau Freqüentat 70 80 100

Salt del Brull Freqüentat 65 66 95

Pont del Llierca Freqüentat 55 58 65

Borró 1 Freqüentat 65 71 75

Borró 2 Freqüentat 80 76 100

Borró 3 Freqüentat 68 76 75



Exemple pràctic: Diagnosi ambiental

Mapa d’erosió laminar



Exemple pràctic: Diagnosi ambiental

Mapa de pendents



2. DIAGNOSI COMUNICATIVA
COMUNICACIÓ CONTROLADA

• Anàlisis del contingut sobre 
l’espai natural a les XXSS i a la 
web de:

• Espai natural
• Òrgan gestor
• Institucions locals
• Promoció del turisme

• Anàlisis de la font oficial:
• Contingut a la pàgina web
• Posicionament de la web
• Contingut i estructura xarxes 

socials



Exemple pràctic: Diagnosi Comunicativa- Comunicació controlada

ESPAI NATURAL, ÒRGAN GESTOR

PÀGINA WEB XARXES SOCIALS

Pàgina web i xarxes socials del Consorci de l’Alta Garrotxa



Exemple pràctic: Diagnosi Comunicativa- Comunicació controlada

INSTITUCIONS LOCALS, PROMOCIÓ DEL TURISME 

PÀGINA WEB XARXES SOCIALS

Pàgina web i xarxes socials de l’Ajuntament de Montagut i Oix



2. DIAGNOSI COMUNICATIVA
COMUNICACIÓ INCONTROLADA

• Mitjans de comunicació de masses

• Aplicacions de localització

• Google Maps

• Wikiloc

• Plataformes i xarxes socials 

d’agents turístics de referència

• Plataformes i xarxes socials dels 

usuaris amb molta visibilitat 



Exemple pràctic: Diagnosi Comunicativa- Comunicació incontrolada

APLICACIONS DE LOCALITZACIÓ: GOOGLE MAPS



APLICACIONS DE LOCALITZACIÓ: WIKILOC

Exemple pràctic: Diagnosi Comunicativa- Comunicació incontrolada



Plataformes turístiques de referència

«Les 10 millors piscines naturals de Catalunya»
1/04/2021 Time Out

«Els 10 plans imprescindibles de l’estiu a la

demarcació de Girona»
10/07/2019 Surt de casa

«Els 10 racons naturals més especials de la

demarcació de Girona»
13/11/2018 Surt de casa

«10 piscines naturals de Catalunya»
19/06/2020 Descobrir.cat

«Gorgues a Girona. On banyar-se a l’interior de la

província de Girona»
05/2018 Naturaki

MITJANS DE COMUNICACIÓ DE MASSES

Exemple pràctic: Diagnosi Comunicativa- Comunicació incontrolada

https://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/les-millors-piscines-naturals-de-catalunya
https://surtdecasa.cat/girona/entorn/10-plans-imprescindibles-estiu-girona-2019
https://surtdecasa.cat/girona/entorn/els-10-racons-naturals-mes-especials-de-la-demarcacio-de-girona
https://www.descobrir.cat/ca/notices/2018/08/10-piscines-naturals-4258.php
https://www.naturaki.com/ca/gorgues-girona/


Cerca per etiqueta a Instagram

Etiqueta Nombre de publicacions

#Sadernes 12.454

#AltaGarrotxa 24.465

#Llierca 739

#GorgBlau 7.776

#SaltdelBrull 1.369

Publicacions destacades localitzades 

a l’espai

Compte Seguidors Ubicació

@total_girona_ 10 k Sadernes

@discover_catalonia 22 k Garrotxa

@discover_catalonia 22 k Sant Aniol

@catalunyanatura 39,1 k Gorg Blau

PLATAFORMES I XARXES SOCIALS D’USUARIS 

Exemple pràctic: Diagnosi Comunicativa- Comunicació incontrolada



3. DETECCIÓ DE PRESSIONS



3. DETECCIÓ DE PRESSIONS



3. DETECCIÓ DE PRESSIONS



Exemple pràctic: Detecció de pressions

Categoria Tipus de pressió Presència Descripció

Pressions

de gestió

Aparcaments saturats SÍ
Els dies de màxima sobrefreqüentació

l’aparcament habilitat queda saturat.

Camins oberts NO

No s’ha detectat una problemàtica d’obertura de

camins que no siguin els habilitats.

Manca de senyalització o 

informació per al visitant
NO

El visitant té a l’abast senyalització i interpretació

de l’espai, així com un punt d’informació un cop

arriba a l’espai natural.

Manca d’infraestructures SÍ
S’ha detectat una manca de lavabos habilitats al

punt d’informació.



4. PROCÉS PARTICIPATIU



4. PROCÉS PARTICIPATIU
4.1 FASE INSTITUCIONAL HI PARTICIPEN:

• Presentar el model

• Exposar les diagnosis i la taula
de pressions detectades.

• Revisar, ratificar i completar la
taula.

• Propostes per mitigar les
pressions detectades



4. PROCÉS PARTICIPATIU
4.2 FASE DE VEÏNS I PROPIETARIS HI PARTICIPEN:

• Presentar el model

• Exposar les diagnosis i la taula
de pressions detectades.

• Revisar, ratificar i completar la
taula.

• Propostes per mitigar les
pressions detectades



Exemple pràctic: Procés participatiu

Categoria Tipus de pressió Presència Descripció

Pressions de gestió

Aparcaments saturats SÍ
Els dies de màxima sobrefreqüentació

l’aparcament habilitat queda saturat.

Camins oberts NO
No s’ha detectat una problemàtica d’obertura de

camins que no siguin els habilitats.

Manca de senyalització o

informació per al visitant
SÍ

S’ha vist necessari donar més informació sobre

els serveis que s’ofereixen, a través dels guardes,

i fer un pla d’educació.

Manca d’infraestructures SÍ
S’ha detectat una manca de lavabos habilitats al

punt d’informació.



4. PROCÉS PARTICIPATIU
4.3 FASE AMB EXPERTS DEL TERRITORI HI PARTICIPEN:

• Presentar el model

• Exposar les diagnosis i la taula
de pressions detectades.

• Revisar, ratificar i completar la
taula.

• Propostes per mitigar les
pressions detectades en el
seu àmbit d’expertesa.



4. PROCÉS PARTICIPATIU
4.4 FASE D’INFORMACIÓ PÚBLICA HI PARTICIPEN:

• Presentar el model

• Exposar les diagnosis i la
taula de pressions
detectades.

• Presentar l’enquesta de
participació on es recollirà la
percepció dels ciutadans
dels municipis.



4. PROCÉS PARTICIPATIU
4.5 FASE TÈCNICA D’AVALUACIÓ HI PARTICIPEN:

• Recopilar propostes

• Avaluar la viabilitat



Pressions detectades Solucions possibles Viabilitat

Intrusió en propietats 

privades

Senyalització de les propietats privades. Viable realitzar senyalització.

Sancions per aparcaments que impedeixen l’accés a 

propietats privades.

Viable si se senyalitza i es regula degudament la 

prohibició d’aparcar en propietats privades.

Vandalisme Càmeres de videovigilància De moment es desestima la viabilitat per manca de 
cobertura

Manca d’informació oficial 

sobre l’espai

Sensibilització ambiental a través de millora de 

comunicació (web, xarxes socials i materials 

complementaris que s’enviïn en fer la reserva, com 

fullet amb informació per al visitant, bones pràctiques 

i normativa).

Viable reforçar la sensibilització ambiental a través 

dels canals de comunicació:

● Més informació a la web.

● Més informació a les xarxes socials.

● Reforç de la senyalització de l’espai.

● Fullet informatiu amb la normativa i els valors 

naturals.

Exemple pràctic: Procés participatiu



4. PROCÉS PARTICIPATIU
4.6 FASE DE RETORN ALS AFECTATS HI PARTICIPEN:

• Retorn de resultats de les
sessions prèvies i de les
enquestes.

• Exposar les pressions detectades
i les possibles solucions que
s’han considerat viables en la
fase tècnica.

• Validar i consensuar les accions i
la seva prioritat.



4. PROCÉS PARTICIPATIU
4.7 FASE DE RETORN A LA SOCIETAT HI PARTICIPEN:

• Donar a conèixer els resultats
definitius del procés participatiu i
la planificació per implementar les
accions acordades.

• Avaluar l’impacte de les mesures
que s’hagin pogut implementar o
que es troben en procés.

• Recollir les propostes per ajustar
les accions en procés.



A partir de les dades obtingudes en:

• Vistes a camp

• Recopilació d’informació

• Procés participatiu

• Enquestes per a agents locals

S’estima la CAPACITAT DE CÀRREGA:

Nombre màxim de persones que un espai
natural pot acollir en un mateix dia considerant i
minimitzant el seu impacte en l’espai.

5. CÀLCUL DE CAPACITAT DE 
CÀRREGA
EN QUÈ CONSISTEIX LA CAPACITAT DE CÀRREGA?



5. CÀLCUL DE CAPACITAT DE 
CÀRREGA
COM ES CALCULA LA CAPACITAT DE CÀRREGA?

Capacitat de 
càrrega física 

(CCF)

Capacitat de 
càrrega real 

(CCR)

Factors 
moduladors

Espai disponible i temps de

visita.

Restricció de la CCF a partir
d’elements de gestió,
socials, morfològics i
ecològics.



5. CÀLCUL DE CAPACITAT DE 
CÀRREGA
COM ES CALCULA LA CAPACITAT DE CÀRREGA?

Capacitat de 
càrrega física 

(CCF)

• Horari de visita

• Temps de visita

• Superfície 
personal

• Àrea a gestionar

Aproximació general a les
característiques del lloc i
del comportament del
visitant.



5. CÀLCUL DE CAPACITAT DE 
CÀRREGA
COM ES CALCULA LA CAPACITAT DE CÀRREGA?

Capacitat de 
càrrega física 

(CCF)

Capacitat de 
càrrega real 

(CCR)

Factors
moduladors

• Capacitat màxima d’aparcament (Ca)

• Nª mitjà de vehicles aparcats (Na)

• Nº de vehicles aparcats fora de punt (Nf)

• Aparcament (FAp)

• Protecció (FPr)

• Erosió (FEr)

• Accessibilitat (FAc)

• Ecològic (FEc)

• Social (FSo)



5. CÀLCUL DE CAPACITAT DE 
CÀRREGA
COM ES CALCULA LA CAPACITAT DE CÀRREGA?

Capacitat de 
càrrega física 

(CCF)

Capacitat de 
càrrega real 

(CCR)

Factors
moduladors

• Figura de protecció (Fp)
• Espècies d’interès comunitari (Aus i No aus)
• Riquesa total d’espècies (Ra)
• Espècies amenaçades (Ea) • Grau d’amenaça

• Escala d’amenaça

• Aparcament (FAp)

• Protecció (FPr)

• Erosió (FEr)

• Accessibilitat (FAc)

• Ecològic (FEc)

• Social (FSo)



5. CÀLCUL DE CAPACITAT DE 
CÀRREGA
COM ES CALCULA LA CAPACITAT DE CÀRREGA?

Capacitat de 
càrrega física 

(CCF)

Capacitat de 
càrrega real 

(CCR)

Factors
moduladors

• Plànol de pendents (Pe)

• Erosió laminar (El)

• Aparcament (FAp)

• Protecció (FPr)

• Erosió (FEr)

• Accessibilitat (FAc)

• Ecològic (FEc)

• Social (FSo)



5. CÀLCUL DE CAPACITAT DE 
CÀRREGA
COM ES CALCULA LA CAPACITAT DE CÀRREGA?

Capacitat de 
càrrega física 

(CCF)

Capacitat de 
càrrega real 

(CCR)

Factors 
moduladors

• Plànol de pendents (Pe)

• Nombre d’accessos estimat (Ne)

• Aparcament (FAp)

• Protecció (FPr)

• Erosió (FEr)

• Accessibilitat (FAc)

• Ecològic (FEc)

• Social (FSo)



5. CÀLCUL DE CAPACITAT DE 
CÀRREGA
COM ES CALCULA LA CAPACITAT DE CÀRREGA?

Capacitat de 
càrrega física 

(CCF)

Capacitat de 
càrrega real 

(CCR)

Factors
moduladors

• Índexs d’avaluació ecològica

• Senyals d’eutrofització (Eu)

• Hàbitat fluvial (IHF)

• Estat ecològic de les zones
humides (ECELS)

• Macroinvertebrats (IBMWP)

• Aparcament (FAp)

• Protecció (FPr)

• Erosió (FEr)

• Accessibilitat (FAc)

• Ecològic (FEc)

• Social (FSo)



5. CÀLCUL DE CAPACITAT DE 
CÀRREGA
COM ES CALCULA LA CAPACITAT DE CÀRREGA?

Capacitat de 
càrrega física 

(CCF)

Capacitat de 
càrrega real 

(CCR)

Factors
moduladors

• Percepció de la freqüentació (Pf)

• Necessitat de gestió (Ng)

• Nombre de pressions identificades (Np)

• Coincidència de les pressions (Ps)

• Procés participatiu

• Aparcament (FAp)

• Protecció (FPr)

• Erosió (FEr)

• Accessibilitat (FAc)

• Ecològic (FEc)

• Social (FSo)



5. CÀLCUL DE CAPACITAT DE 
CÀRREGA
COM ES CALCULA LA CAPACITAT DE CÀRREGA?

Capacitat de 
càrrega real 

(CCR)

• Transformació dels 
resultats de camp 
als valors finals de 
cada índex.

• Aplicació dels 
pesos específics de 
cada factor.

1. Definició del comportament en relació a la
CC.

1. Ponderació de cada element segons la
importància.

Factors
moduladors



Exemple pràctic: Capacitat de càrrega a l’Alta Garrotxa

Indicador Valor

Capacitat de 

Càrrega Física

Àrea 1288.12

Superfície personal 4 

Temps mitjà de visita 5

Horari de visita 8

512 persones

FEr = 0.661

FSo FAc = 0.471

FAp = 0.5

FPr = 0.678

FEc = 0.705

CCR = CCF * 0.565 = 291 persones

Transformació 
de resultats

Aplicació pesos 
específics

• FAp = 0.2

• FPr = 0.3

• FEr = 0.1

• FAc = 0.1

• FEc = 0.3

• FAp = 0.1

• FPr = 0.2

• FEr = 0.1

• FAc = 0.1

• FEc = 0.3

• FSo = 0.2

• FAp = 0.1

• FPr = 0.3

• FEr = 0.1

• FAc = 0.1

• FEc = 0.3

• FSo = 0.1



6. PLANIFICACIÓ D’ACCIONS

PRESSIONS

1. Regulació d’usos

2. Gestió de l’espai

3. Propostes socials

4. Comunicació i sensibilització

5. Mesures del medi natural

1. Pressions de gestió

2. Pressions socials

3. Pressions pel comportament 
dels visitants

4. Pressions de comunicació

ÀMBITS DE GESTIÓ



6. PLANIFICACIÓ D’ACCIONS
ÀMBITS DE GESTIÓ

1. Regulació d’usos

2. Gestió de l’espai

3. Propostes socials

4. Comunicació i sensibilització

5. Mesures de protecció del

medi natural



6. PLANIFICACIÓ D’ACCIONS
ÀMBITS DE GESTIÓ

1. Regulació d’usos

2. Gestió de l’espai

3. Propostes socials

4. Comunicació i sensibilització

5. Mesures de protecció del

medi natural



6. PLANIFICACIÓ D’ACCIONS
ÀMBITS DE GESTIÓ

1. Regulació d’usos

2. Gestió de l’espai

3. Propostes socials

4. Comunicació i sensibilització

5. Mesures de protecció del

medi natural



6. PLANIFICACIÓ D’ACCIONS
ÀMBITS DE GESTIÓ

1. Regulació d’usos

2. Gestió de l’espai

3. Propostes socials

4. Comunicació i sensibilització

5. Mesures de protecció del

medi natural



6. PLANIFICACIÓ D’ACCIONS
ÀMBITS DE GESTIÓ

1. Regulació d’usos

2. Gestió de l’espai

3. Propostes socials

4. Comunicació i sensibilització

5. Mesures de protecció del

medi natural



Categoria Tipus de pressió Àmbit de gestió Disseny de les actuacions

Pressions de 

gestió

Aparcaments 

saturats

Gestió de l’espai

Limitar l’aforament de l’espai a la capacitat de 

càrrega a través de l’aparcament.

Reduir l’aforament de l’aparcament a 100 

places (segons la capacitat de càrrega).

En èpoques de sobrefreqüentació, establir un 

sistema de reserva prèvia de l’aparcament a 

través d’un motor de reserves al web de l’EIN.

Regulació d’usos
Fixar un preu públic per a la reserva de 

l’aparcament.

Exemple pràctic: Planificació de les accions- Comportament dels 
visitants



6. PLANIFICACIÓ D’ACCIONS

PRESSIONS

Il·legal

Inevitables

Inexpert

Per manca de gestió

Desinformat 

Descuidat

1. Pressions de gestió

2. Pressions socials

3. Pressions pel comportament 
dels visitants

4. Pressions de comunicació

TIPUS DE COMPORTAMENTS



Pressió Tipus Àmbit de gestió

Vandalisme Il·legal Regulació d’usos

Intrusió en 

propietats

privades

Il·legal
Gestió de l’espai / propostes socials

Regulació d’usos

Residus Descuidat

Gestió de l’espai

Accions de comunicació i sensibilització

Regulació d’usos

Animals 
domèstics 
deslligats

Desinformat Accions de comunicació i sensibilització

Exemple pràctic: Planificació de les accions- Comportament dels 
visitants



6. PLANIFICACIÓ D’ACCIONS
MEMÒRIA EXECUTIVA IMPLEMENTACIÓ D’ACCIONS



6. I DESPRÉS DEL MODEL, QUÈ?
PRIMER ANY: REDUCCIÓ DE 
PRESSIONS

• Revisió d’indicadors de les accions
de gestió

• Anàlisis del possible traspàs de
pressions a altres espais naturals

• Ajust del càlcul de la capacitat de
càrrega

• Revisió del comportament del
visitant

• Replanificació de les accions de
gestió

• Anàlisis dels resultats dels
seguiment

• Idear i implementar el model de
gestió d’ús públic.

• Iniciar els seguiments quinzenals o
mensuals per control de l’estat
ecològic.

SEGON ANY: SENSIBILITZACIÓ

• Millora de la interpretació de l’espai
• Plans d’educació del visitant
• Percepció de la gestió i de

l’experiència de la visita a través d’una
enquesta

• Mantenir els seguiments quinzenals o
mensuals

TERCER ANY: SEGUIMENT I 
REVISIÓ DE LES MESURES



Torn obert de paraules


