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La conservació de les espècies i dels hàbitats, juntament amb el manteniment dels processos ecològics 
essencials i la conservació de la diversitat genètica –és a dir, la biodiversitat–, ha de ser una de les 
estratègies fonamentals que han de governar les polítiques ambientals. Portar a terme aquest enunciat tan 
categòric és, en general, molt difícil de desenvolupar, sobretot si adoptem totes les perspectives espacials 
possibles (local, regional i global) i si, a més, considerem tots els elements que componen la biodiversitat, 
des dels microorganismes fins els processos ecològics. El compromís de garantir la biodiversitat d’un 
territori comporta, de manera genèrica, un procés a cinc nivells: 
 

1. Identificació de la biodiversitat: coneixement taxonòmic, dels hàbitats i dels processos ecològics. 
2. Diagnosi de l’estat de conservació: àrea de distribució, efectius de les poblacions, factors que 

incideixen en la dinàmica de les poblacions, evolució temporal, etc. 
3. Valoració de cada element: criteris a partir dels quals es “valoren” els elements de biodiversitat i 

el grau d’amenaça de cadascun. 
4. Elaboració d’estratègies globals o sectorials, en funció d’unes prioritats de conservació. 
5. Desenvolupament d’un marc legislatiu, administratiu i social: lleis de protecció d’espècies, 

d’hàbitats i d’espais, plans de conservació, recuperació i de gestió, regulació d’aprofitaments, 
etc. 

 
L’assoliment dels dos primers nivells vindrà donat bàsicament pel grau de coneixement científic d’un 
territori i, normalment, és necessari el concurs de visions multidisciplinàries (taxònoms, ecòlegs, geòlegs, 
etc.). Aquests primers nivells són una etapa força crítica d’assolir plenament en molts territoris, tot i que 
l’existència d’equips gestors específics in situ ho facilita molt. A més, es tracta d’un tasca en continu, atès 
que la biodiversitat no és estable al llarg del temps. El tercer i quart nivells impliquen uns grans esforços 
de síntesi, sobretot si s’apliquen a escales regionals i globals, i tenen com a objectius la definició d’unes 
prioritats: quines espècies o hàbitats són “interessants”? Per què? Quins són els més amenaçats? Quins 
són els més prioritaris a conservar? Respondre aquestes preguntes suposa generalment introduir un cert 
grau de subjectivitat, ja que sovint el coneixement de la biodiversitat és parcial, descompensat en funció 
del grup taxonòmic, no es coneix l’estat de conservació de moltes espècies ni la seva evolució en el 
temps, etc. En qualsevol cas, el resultat final hauria de ser l’elaboració d’un marc estratègic de 
conservació. Arribar al cinquè nivell comporta un salt qualitatiu en la complexitat del procés, ja que cal 
consensuar accions entre diferents agents econòmics i socials, les activitats dels quals es poden veure 
afectades. Finalment, aquest procés hauria de generar un feedback, donat que és imprescindible avaluar si 
les accions contemplades dins les estratègies de conservació i del marc legal–administratiu han donat els 
resultats esperats. 
 
La gestió s’hauria d’aplicar en aquells casos –espècies, hàbitats o espais– en què la conservació de tots o 
d’alguns elements de la biodiversitat necessités de determinades accions per part de l’home. El 
desenvolupament d’un marc legislatiu pot ser una eina de gestió, la “no gestió” en seria una altra. No 
obstant això, en territoris molt humanitzats, i en això el delta de l’Ebre és un dels casos més 
paradigmàtics, la conservació de moltes espècies i d’hàbitats està íntimament lligada a determinades 
accions o activitats humanes. La manca de gestió comportaria en molts casos l’extinció o un augment de 
la vulnerabilitat. Tot i que el Parc Natural del Delta de l’Ebre ha emprès accions de conservació des de la 
seva creació el 1983, fins fa poc encara no disposava d’una eina de planificació, global i a llarg termini. 
Per aquest motiu, el 2002 s’inicià l’elaboració i la redacció del primer Pla de Gestió (2005/09), el qual 
defineix com un dels vectors prioritaris la conservació i la millora de les espècies i dels hàbitats més 
amenaçats. En aquesta ponència exposarem el procés que hem recorregut per a la seva elaboració: 
diagnosi de la situació inicial, descripció dels objectius a llarg i mig termini, i concreció d’aquests en un 
conjunt d’accions a desenvolupar durant el període de vigència del Pla. 
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Un context més favorable

Polèmica 
PHN

Certa coincidència 
de sectors 

ecologistes i 
població general

El discurs científic de 
“sostenibilitat” entra 

en la població
general

Augmenta la 
consciència de la 

fragilitat física del 
Delta i l’interès 

general en conèixer-
lo en profunditat

Molta més atenció de 
les administracions 

pel Delta

Canvi d’algunes 
estructures de poder 

més reaccionàries

De “L’Ibáñez i Canício, enemics del 
Delta” al reconeixement social
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Altres aspectes favorables

S’acaba l’enfrontament entre el Parc Natural i els ecologistes

El Parc Natural comença a elaborar documents de reflexió sobre 
la gestió a curt, mig i llarg termini, incloent la cerca d’un distintiu 

de qualitat turística

En divers estat de tramitació alguns projectes de gran magnitud 
engegats per Acuamed, el Ministeri de Medi Ambient, la Direcció
General de Costes... El DMAH continua essent el germà “pobre”

Es resolen alguns conflictes “eterns”: propietat de l’Illa de Buda, 
propietat d’Aquadelt, caràcter no urbanitzable dels Erms de Niño 

Perdido i de la Tancada

Els ecologistes s’involucren en la gestió i “aprenen” els seus problemes: 
Riet Vell

Les entitats de custòdia s’involucren al Delta: L’Aufacada i la FTIP
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Moltes de les problemàtiques de conservació i gestió es deuen 
a factors aliens al control dels agents del territori, que 

depenen de tota la conca o més enllà

subsidència

Regressió de 
sectors 

costaners

Pèrdua de 
qualitat de l’aigua 
del riu i les badies

Crisi del sector 
arrossaire

Règim hidrològic 
del riu alterat, 

manca de 
sedimentsCanvi climàtic

Però no seria honest donar la culpa als elements
“forasters”
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Continuen havent problemes importants

Proliferació d’espècies exòtiques
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Un estat lamentable de les riberes i illes del riu Ebre
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Mal estat de la població d’amfibis i rèptils

Estat delicat de conservació d’espècies com el bitó, 
l’arpella, la mallarenga de bigotis o d’altres, que 
podrien denotar problemes estructurals a alguns 

hàbitats com els canyissars

Coneixement científic limitat de molts grups faunístics 
i la seva ecologia
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Algunes llacunes com “les Olles” o “la Platjola” en un 
estat de qualitat preocupant

Gran part de la zona d’ullals fortament degradada

Circulació incontrolada de vehicles en bona part del 
front costaner afectant zones de cria d’aus i de 

vegetació psammòfila i de sosar

Cobriment i pavimentació de grans extensions de 
xarxes de reg i drenatges amb impactes ambientals 

poc estudiats
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Poca valoració social dels espais d’erm, sosar o 
llacunes salades -> problemes de conservació

Recerca de culpables de problemes estructurals del 
sector primari en la fauna: flamencs, corbs marins, 

polles blaves...

Manca d’implicació de la societat local en la resolució
de problemàtiques globals: quines iniciatives hi ha en 

la lluita contra el canvi climàtic?

Pervivència de velles solucions pels nous problemes de 
desenvolupament rural: camps de golf, urbanitzacions, 

gestió del paisatge deficient.
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Manca d’integració de polítiques de les diverses 
administracions -> improvisació, duplicitat, pèrdua de 

sinèrgies, actuacions contradictòries, lentitud

Manca d’un Pla Rector d’Ús i Gestió o una eina 
normativa contundent que marqui les línies mestre de 

gestió del Parc

Existència d’un “territori comanche”, aquell fora de 
Parc. Pot la Xarxa Natura 2000 aportar solucions?

Manca d’espais dins del Parc dissenyats 
específicament per “submergir” el visitant en el medi 
natural deltaic -> certa decepció d’alguns visitants
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La clau: gestió integrada de totes les activitats productives amb 
l’objectiu de millorar la qualitat ambiental i paisatgística i, per 
tant, permetre la producció de qualitat amb alt valor afegit i la 

captació de visitants amb alt poder adquisitiu

Abandonament del “victimisme” i del “forasterisme”

Gestió unificada del cicle de l’arrossar i de l’aigua amb 
objectius de qualitat

Foment de l’excel·lència en la pràctica turística

Gestió contundent i sense complexos de les àrees 
protegides

Model urbanístic propi i de qualitat, encaminat a la 
preservació del paisatge i l’ecoeficiència
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Continuen sense resoldre’s problemes inherents a la 
cacera com el plumbisme o les tirades nocturnes

Es destinen esforços logístics i humans desmesurats a 
gestió de problemes de cacera

L’activitat de cacera qüestiona les possibilitats 
d’introduir o facilitar la recolonització del Delta per 

algunes espècies com la fotja banyuda, el xarxet 
marbrenc o l’ànec cap blanc

Sobrerepresentació del sector cinegètic en els òrgans 
consultius i decissoris
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L’activitat cinegètica al Delta de l’Ebre és un element cultural, social i econòmic de 
gran importància. És fonamental contemplar la importància d’aquesta activitat per dur 
a terme una gestió de les zones protegides i de la fauna del conjunt del delta. Cal tenir 
present que en el delta actualment hi ha 41 terrenys en règim cinegètic especial, on es 
pot practicar aquesta activitat,  que representen un 77% de la seva superfície total. El 
volum estimat de caçadors que practiquen l’activitat  cinegètica en el delta de l’Ebre 
s’estima en uns 5000.  
 
La caça és una activitat tradicional al Delta de l’Ebre que ha presentat aquesta 
evolució: 

- La caça de subsistència, com a font d’aliment dels seus habitants. 
- La caça esportiva, on només es té en compte la vessant lúdica de l’activitat. 
- La caça sostenible, com a mètode de gestió de la fauna i manteniment de 

l’equilibri territorial. 
 
La caça entesa en aquesta darrera vessant implica que: 

- És un mètode per controlar les poblacions de la fauna. 
- És un mètode per disminuir els danys de la fauna en els conreus i sobre 

determinades espècies vegetals i animals. 
- Permet fixar població al territori al ser una font d’ingressos i complementària de 

l’activitat agrària tradicional 
- El col·lectiu dels caçadors es converteix en un una força impulsora de la 

conservació de les zones humides, segons reconeix la pròpia Comissió 
Europea.  

 
 
1. LEGISLACIÓ 
 
En aquelles CCAA que a data d'avui no tenen aprovada la seva pròpia llei de caça 
(entre elles Catalunya), es continua aplicant la Llei 1/70, de 4 d'abril, de Caça i el seu 
Reglament de 1.971 (aprovat per Decret 506/71 de 25 de març), que constitueixen la 
regulació bàsica en matèria de caça a tot l'estat.  
No obstant això, cal tenir present la Llei 4/89, de 27 de març, de Conservació dels 
Espais Naturals i de la Flora i la Fauna Silvestre, que és una llei bàsica (d'aplicació 
obligatòria a tot l'estat) i estableix algunes disposicions relacionades amb la caça que 
no poden ser contradites per les lleis autonòmiques de caça. Aquesta llei és la 
transposició a l’ordenament jurídic de l’estat espanyol de la directiva aus 
 
L’existència de dues evidències clares: les aus en les seves migracions i moviments 
travessen diferents països europeus i que, la protecció de totes aquestes espècies tan 
sols a nivell nacional és insuficient per assegurar la seva supervivència, van conduir a 



la Comunitat Europea a promulgar la Directiva 70/409/CEE relativa a la Conservació 
de les Aus Silvestres. Aquesta Directiva incorpora al Dret Comunitari els principis 
continguts en el Conveni de Berna (Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre 
i el medi natural a Europa, fet a Berna el 19 de setembre de 1979). 
Els objectius que la Directiva Aus pretén assolir es basen en dues mesures molt 
concretes: la protecció dels hàbitats de les aus i la regulació més coherent de la seva 
caça i comerç. 
Dóna una sèrie de mesures concretes per tal d’assegurar la protecció de tota una 
relació d’espècies d’ocells, així com dels seus hàbitats i, a més, crea la figura de la 
ZEPA. 
En resum, de la Directiva emanen tres obligacions clares per als Estats membres:  

- Incorporar al Dret intern mesures encaminades tant a la conservació de les 
aus com dels hàbitats de determinades espècies. 

- Declarar Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) en bases a uns 
criteris establerts. 

- Establir mesures per evitar la contaminació o el deteriorament d’aquestes 
ZEPA i les pertorbacions a les aus, en la mesura que tinguin efectes 
significatius sobre la seva supervivència i reproducció. 

Per altra banda, els ocells són majoritàriament migratoris, per tant suposen un 
patrimoni comú i la seva protecció constitueix un problema mediambiental típicament 
transfronterer, que implica unes responsabilitats comunes. 
 
Les ZEPA són designades pels estats membres segons l’art.4 de la Directiva Aus. 
Totes les ZEPA designades fins el moment, i les que es puguin designar en un futur, 
passen a formar part de Xarxa Natura 2000 automàticament. 
És el cas del Parc Natural del Delta de l’Ebre amb 7736 ha que és ZEPA. 
 
 
2. ORDENACIÓ I RÈGIM CINEGÈTIC DELS TERRENYS AL DELTA DE L’EBRE  
 
2.1. Zones on es permès l’exercici de la caça 
 
a) Terrenys cinegètics d’aprofitament comú (lliures) 
 
Es pot practicar la caça sense més limitacions que les fixades en la llei i reglament. 
Superfície mínima de 25 ha. No es pot caçar en aquests dins del Parc Natural del 
Delta sense autorització del Parc. 
 
b) Terrenys sotmesos a règim especial: 
 
Àrea de caça 
 
Són tota superfície contínua de terrenys susceptibles d’aprofitament cinegètics, 
reconeguts com a tal pel Departament de Medi Ambient i Habitatge. Poden ser de tres 
tipus: privades, locals o socials, segons la finalitat i la titularitat del terrenys.  
 
En el cas del Delta de l’Ebre són totes àrees privades de caça. 
 
Les APC exclusives d’aus aquàtiques tindran una superfície mínima de 100 ha , o 
inferior per causes justificades. 



 
En el delta de l’Ebre hi ha 37 APC d’ocells aquàtics, amb una superfície de 23.725 ha 
 
Zones de caça controlada 
 
Les zones de caça controlada es constitueixen sobre terrenys cinegètics 
d'aprofitament comú, en els quals es troba una zona de reconegut interès natural en el 
qual cal regular la seva conservació, i s'ha de garantir un aprofitament ordenat dels 
recursos cinegètics.  
A Catalunya aquestes zones són gestionades pel DMAiH, la qual elabora anualment 
un PTGC.  
 
En el delta de l’Ebre hi ha tres ZCC: El Garxal (105 ha), Les platges de l’Illa de Buda 
(205 ha) i La badia del Fangar ( 332 ha).  TOTAL: 642 ha 
 
 
Reserva de Caça de l’Encanyissada. 
 
Figura similar a les Reserves Nacionals de Caça de la Llei de Caça estatal, encara que 
es crea per Decret de la Generalitat.  
 
Són zones de gran interès natural, que es creen en terrenys amb característiques 
físiques i biològiques que permeten la constitució de nuclis d’excepcionals possibilitats 
cinegètiques, amb la finalitat de promoure, fomentar i conservar determinades 
espècies cinegètiques, subordinant a aquesta finalitat l’exercici de la caça. 
 
La superfície de la Reserva de l’Encanyissada és de 908 ha . 
 
2.2. Zones on no es permès l’exercici de la caça 
 
Refugis de fauna salvatge (Llei 3/88 de protecció dels animals) 
 
Són declarats pel conseller de Medi Ambient i Habitatge, a instància del propietari dels 
terrenys i amb l'informe previ del Consell de Caça de Catalunya. És prohibit qualsevol 
tipus d'activitat cinegètica, la captura d'animals o la introducció d'espècies que no 
siguin autòctones.  
 
Reserves naturals parcials  
 
Son Reserves que tenen una extensió reduïda. La seva finalitat es aconseguir preservar els 
ambients naturals que contenen els quals son vitals per a garantir la conservació de 
determinades espècies protegides. Es declaren doncs per a la protecció d'una determinada 
espècie i en elles no es pot dur a terme cap activitat que pugui alterar o destruir aquests 
ambients naturals. 
 
Reserves naturals de fauna salvatge  (Llei 3/88 de protecció dels animals)  
 
Son reserves de petita superfície creades per a la protecció dels hàbitats d'espècies 
protegides de Catalunya que, degut a l'estat de les seves poblacions, tenen la seva 
supervivència amenaçada i per tant es troben incloses dins del catàleg de la fauna amenaçada 
de Catalunya. Es declaren mitjançant una Ordre  



Zones de seguretat 
 
Són zones on s'han d'adoptar mesures de precaució especials encaminades a garantir 
l'adequada protecció de persones i bens. La Llei de Caça numera aquestes zones i el 
seu reglament en regula l'ús d'armes de foc en les mateixes.  
 
Aquestes zones de seguretat poden ser genèriques, les enumerades en la llei (camins, 
cases, ...) o be ser declarades, mitjançant resolució del DMAiH. 
 
Existeix declarada una zona de seguretat dins del delta, la de les platges de 
l’hemidelta meridional dels termes municipals d’Amposta, Sant Carles de la Ràpita i 
Sant Jaume d’Enveja, amb una superfície de 308,5 ha. 
 
Terrenys tancats 
 
Són els terrenys envoltats per murs, tanques o obra que limitin l’accés de persones o 
animals aliens o evitar la sortida dels propis. La caça està prohibida en general si no 
estan acollits a una figura de règim cinegètic especial. S’ha de complir el que estableix 
la Llei 4/89 no impedint la circulació de fauna silvestre no cinegètica. 
 
 
3. Especies d’ocells aquàtics cinegètics 
 
Segons la resolució anual del DMAiH que fixa els períodes i les espècies hàbils 
 
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)  
Ànec griset o roncador(Anas strepera)  
Anec xiulador o piulador (Anas penelope) 
Ànec cuallarg o collegut (Anas acuta)  
Ànec cullerot (Anas clypeata)   
Xarxet comú (Anas crecca)  
Xarrasclet  (Anas querquedula)  
Xibec (Netta rufina)  
Morell de cap roig o boix  (Aythia ferina)  
Morell de plomall  (Aythia fuligula)  
fotja vulgar (Fulica atra)  
gavina vulgar  (Larus ridibundus)  
gavià argentat  (Larus cachinnans)  
becadell comú (Gallinago gallinago)  
fredeluga   (Vanellus vanellus) 
 
Per danys a l’agricultura s’autoritza de manera excepcional la caça de la polla d’aigua 
Gallinula chloropus. 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Problemes 
 
a) Compatibilització de l’activitat cinegètica amb els usos socials.  

 
b) Pertorbacions de l’activitat cinegètica a la fauna del delta.  
 
c) Plumbisme. 
    
 
 
5. Criteris tècnics de la planificació de la gestió cinegètica al Delta 
 

Us raonable o sostenible 
La caça ha de ser compatible amb el manteniment de la població de les espècies 
d’aus en un nivell satisfactori i la seva pràctica no ha de comprometre els esforços 
de conservació en la seva àrea de distribució (fins i tot fora del àmbit de 
Catalunya). 
En aquest aspecte la UE  reconeix que gràcies a la caça s’han pogut preservar 
nombrosos espais naturals i que aquesta activitat es clau en la gestió i millora de 
les poblacions animals i en l’aportació de beneficis a la comunitat local evitant la 
pèrdua de biodiversitat del món rural i en concret de les zones humides. 
 
Planificació 
- Regulació dels períodes de caça 
- Zonificació de l’activitat cinegètica. 
-  Modalitats de caça 
Importància dels Plans tècnics de Gestió Cinegètica. 
 
 
Prevenció de danys. 
Tenir sempre present la necessitat de mantenir un equilibri entre la població d’aus 
cinegètiques i els danys agrícoles que ocasiona. 
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 Àrea 3: Gestió i conservació de les zones 
protegides. La gestió cinegètica. 
 
Sant Jaume d’Enveja, 12 de Maig de 2006 
Moderador del dia: Jordi Roig 
 
 
IDEES FORÇA DE LES PONÈNCIES 
 
 
Jordi Roig, director del Parc Natural del Delta de l’Ebre, … 
 

- Complicitat entre els agents socials del territori que cal implicar 
en la gestió activa que s’ allunya de la simple vigilància i 
ordenació. 

 
 
Antoni Curcó, del Parc Natural del Delta de l’Ebre, ens ha parlat de 
la gestió dels hàbitats i la conservació d’espècies… 
 

- Fora dubtes: cal conservar. Constata la pèrdua de biodiversitat 
(des de la diversitat genètica als paisatges) des de l’ àmbit local al 
global. 

- La roda de com conservar. Com es mesura, com es valora, com 
es gestiona i com s’ avalua…fent un bon seguiment!. 

- D’ un delta autosuficient a un delta deficitari…per diverses 
raons (canvis globals, de la conca intrínsecs al delta) que ens 
porta a la necessitat de conservar especies i habitats a través d’ 
eines legals i estratègiques (com el Pla de Gestió). 

 
 
Eduard Soler, representant de les entitats conservacionistes al 
Consell Directiu del Parc Natural, ens ha parlat de la restauració 
d’hàbitats … 
 

- Context més favorable. Per les persones , entitats i institucions i 
pel delta, nascut dels debats i dels intercanvis que han 



2on Congrés sobre Desenvolupament 
Sostenible i Conservació del delta de l’Ebre 

INFORME TALLERS, Agost, 2006 

3 

acompanyat la polèmica sobre el PHN…comencen les 
coincidències entre ecologistes i població en general. 

- Tenim document de gestió. I més bones noticies…s’ han resolt 
alguns conflictes eterns, els acords de custòdia i la DMA… 

- No tot l’ irresoluble depèn dels forasters. Des de el territori 
podem fer coses sobre la proliferació d’ especies exòtiques, l’ 
estat de riberes i illes del riu, el foment de coneixement científic de 
determinades especies i surgències, la qualitat d’ algunes 
llacunes, la circulació de vehicles…fins a 20!.  

- Un parell de queixes: solucionem per vies velles, problemes 
nous i ens urgeix la implantació d’ una eina normativa 
contundent…tot és un previ per fer una bona intervenció en 
restauració, 

 
Josep Vicens Jovaní, del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
ens ha parlat de la gestió cinegètica ... 
 

- Enfocament conciliador. La caça com a activitat tradicional, 
element cultural,social i econòmic de gran importància també per 
la gestió de zones protegides. 

- La caça del delta ha evolucionat. De la caça de subsistència a 
la caça sostenible en l’econòmic i en la gestió, acompanyada d’ 
una normativa paraestatal que incorpora la necessitat de 
conservar espais i especies. 

- Tenim de tot, abundant i alguns problemes. 70 % del 
territori…Àrees privades de caça, zones de caça controlada la 
peculiaritat de la reserva de l’ encanyissada…alguns problemes: 
el plumbisme, la interferència amb altres usos i la fauna del delta i 
la proposta de criteris tècnics de la planificació de l’ activitat 
cinegètica al Delta. 
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CONCLUSIONS DELS TALLERS 
 
Taller A.  

La gestió dels hàbitats i conservació d’espècies. 
Moderadora: Sara Díaz Roig. Relator: Antoni Curcó 

 
 
Participants: 

 
Josep Ferran Bel Amanda Vendrell 
Ignasi Ripoll Anna Añó 
Jordi Rofes Julia Mérida 
J. Ignasi Valldeperez Marta Argues 
Cristina Membrive Marga Estorach 
Inma Juan  Núria Sanz 
Francesc Vidal Susanna Abella 
Toni Curcó  

 
 
Propostes: 
 
1 El.LABORACIÓ D’UN PORN 
 
Ampliar el marc de conservació amb una eina legal a tot l’entorn del 
Parc amb influència (arrossar, riu,...) sobre els hàbitats i la 
conservació d’ especies, possiblement a través de l’elaboració d’un 
Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN). 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Conscients de què no hi ha un Pla de Gestió dels espais PEIN, un 
PORN seria la manera de fer aquesta ordenació i a més d’integrar altres 
zones dins la planificació del Parc Natural i àrees d’ influència. 

 
- Els assistents recorden que el Pla de Gestió actual és només un 

instrument de gestió, no és normatiu 
 
 
 

2 INTEGRACIÓ DE NOUS HÀBITATS D’INTERÈS COMUNITARI 
 
Integrar, dins del Parc Natural, de nous hàbitats d’interès 
comunitari, com aiguamolls i ulls 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Entre les raons principals de l’ interès de la integració dins el Parc de 
nous hàbitats d’ interès comunitari, els participants destaquen: 
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- Seria la manera de garantir la conservació d’algunes 
espècies. 
- Ajudaria a completar la diversitat d’àrees que hi ha al Delta 
- S’assegura la conectivitat (que no quedin illes) 
 

- Ens trobem com obstacle la percepció d’infravaloració de les zones 
humides i més encara si entra dins la  Xarxa Natura 2000 

 
 
 

3 AMPLIACIÓ D’ESTUDIS SOBRE ELS COMPORTAMENTS ECOLÒGICS DE 
DETERMINADES ESPÈCIES O DEL CONEIXEMENT D’HÀBITATS 

 
Es plantegen més estudis de recerca a través d’una línia de 
subvencions, o bé establir convenis amb Universitats, o bé fer 
arribar a les Universitats idees sobre línies possibles d’investigació 
al Delta.  

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- El Parc Natural hauria d’incrementar els recursos que dedica a la 

recerca. Una possibilitat seria mitjançant una línia de subvencions per 
fer projectes de recerca, tot i que es considera que seria molt 
complicat fer la selecció dels beneficiaris. 

 
- Es demanaria que cada estudi que es faci, s’ estigui obligat a fer un 

document d’aplicació a la gestió. En el mateix sentit algú comenta 
que la recerca aplicada a la gestió “no cubica”. 

 
- Quant als estudis es fan les següents consideracions: 

 
- Caldria també fer-ne més sobre els ecosistemes, 

processos i dinàmiques. 
- Elaborar documents de síntesi. 
- Garantir el compromís de retorn dels resultats. 

 
- Existència d’un Centre de Documentació. 

 
- Donada la importància del Delta, les Universitats haurien d’ implicar-

se més en la recerca d’ aquest territori. Algunes Universitats son molt 
centralistes i projecten els seus estudis cap a zones molt diferents al 
Delta. 
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4 AMPLIACIÓ DE LA XARXA NATURA 2000 A BADIES, AIGUAMOLLS I 

TOTS ELS ARROSSARS. 
 
Els participants en el Taller entenen que Xarxa Natura 2000 pot ser 
una oportunitat pel desenvolupament econòmic dels arrossars i 
una alternativa a la valorització urbanística generalitzada del Delta. 

 
COMENTARIS/OBSERVACIONS 

 
- Formar part de Xarxa Natura 2000 seria una oportunitat pels 

arrossaires i possible alternativa econòmica en zones amb valor 
urbanístic. Algunes entitats com SEO Birdlife aposten fermament pel 
desplegament el més complet possible de Xarxa Natura 2000 al Delta 
de l’ Ebre. 

 
- Cal buscar un interlocutor de “confiança” pels agricultors que els 

expliqui correctament que suposaria entrar a Xarxa Natura 2000. 
Les dificultats a l’ hora d’ implantar la Xarxa  es deuen, entre altres 
raons a: 

 
- la d’informació sobre les implicacions pels arrossars en 
entrar en Xarxa Natura 2000. 
- Existència d’interessos “velats” (urbanístics o d’us turístic, 
camp de golf i altres usos agraris). 
 
 
- Coincidència de moltes normatives que coincideixen sobre 
els mateixos llocs. 
- Desconfiança per part dels arrossaires sobre el futur: ¿Tindrem 
garantides les mesures associades a les restriccions o hi haurà 
data de caducitat?. 
- El document de l’ampliació de la Xarxa Natura 2000 no ha 
arribat a l’agricultor. 

 
 
 

5 GESTIONAR DE FORMA OPERATIVA AQUESTES NOVES ÀREES, 
MOLTES DE LES QUALS SÓN ARROSSARS. 

 
Es debaten un seguit de múltiples possibilitats (contractes d’ 
explotació, entitats de custòdia, plans de gestió, consorcis, etc) que 
han funcionat a altres indrets. 

 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es citen concretament vàries fórmules per a la gestió d’aquests espais 
pensant en ser imaginatius per buscar alternatives de rendibilitat al fet 
d’estar a XN 2000: 

 
- Els contractes d’explotació vinculats a subvencions. Sembla 
que a França aquests contractes directes entre propietari i 
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Administració ha funcionat prou bé. 
- La possibilitat de gestionar aquestes noves àrees a través de les 
entitats de custòdia. 
- Desenvolupar plans de gestió pels espais de Xarxa Natura 
2000. 
- La creació de Consorcis que els gestionin a través de Plans 
Especials. 
- La cessió d’ usos. 

 
- Cal estar vigilants ja que el fet d’entrar a XN 2000 pot suposar  

l’abandonament o disminució del nombre d’agricultors per la manca de 
rendibilitat de l’activitat.   

 
 
 

6 GARANTIA D’AJUTS. 
 
Es contempla amb interès ampliar els ajuts de caràcter 
agroambiental pels arrossaires vinculats a una serie de 
compromisos. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
 

- Es proposa concretament ampliar els ajuts: 
- territorialment. El Parc proposa algunes ampliacions a llocs 
concrets entre els arrossars. 
- quant als beneficiaris. Els ajuts haurien d’ anar dirigits a tots els 
arrossaires, no només als que s’inclouen dins de Xarxa Natura 
2000. Això pot suposar un greuge comparatiu que generi incertesa 
als agricultors. 
- derivant algunes ajudes d’agricultura cap a mesures 
agroambientals. 

 
- Hi ha vàries entitats que estarien d’acord en demanar aquesta 

garantia/ampliació d’ ajuts. Es cita com a exemple l’ experiència del 
Secà de Lleida. 

  
- També s’ assenyala que els compromisos dels ajuts tenen moltes més 

implicacions de les que es coneixen per part dels beneficiaris.   
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7 CAMPANYA A NIVELL NACIONAL PER ADQUIRIR TERRES 
 
Es planteja fer una campanya a nivell nacional per adquirir terres 
amb l’ objectiu de mantenir la diversitat i mosaic d’ usos i de 
propietats pròpia del Delta. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- En aquests espai s’ha de mantenir la diversitat i mosaic d’usos i de 

propietats. Hauríem de fer compatible l’activitat econòmica i la 
conservació a través d’un Pla Especial que tingues en compte quines 
activitats són compatibles i quines no per cada hàbitat. 

 
 

 
8 COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL. 
 
Ampliar les accions d’ educació ambiental a tota la societat per tal 
d’ augmentar l’ interès general i el coneixement pels temes de 
conservació.. 

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- Es constata una evolució vers el Parc: s’ha passat d’un rebuig total a 

un reconeixement i actitud oberta vers al Parc.   
 
- Manca la divulgació de la feina que es fa des del Parc. Es fan moltes 

coses i la percepció de la gent és de què no es fa res. 
  

- El repte: vèncer el desinterès general de la societat pels temes de 
conservació i el grau inicial de desconeixement.  

 
- L’Educació Ambiental només s’ha treballat a les escoles i s’hauria de 

treballar amb tota la societat en general. 
 
 



2on Congrés sobre Desenvolupament 
Sostenible i Conservació del delta de l’Ebre 

INFORME TALLERS, Agost, 2006 

9 

Taller B.  
La restauració d’hàbitats. 
Moderador: Francesc Gutierrez. Relator: Eduard Soler 

 
Participants: 

 
 

Carles Aliau Bonet Xavier Abril Ferrer 
Toni Canicio Xavier Garriga Duach 
Pau Alomà Llosa Eduardo Soler 
Marcela Otamendi Escoda Pau Gimeno Ballester 

 
 
Propostes Estratègiques: 

 
 

1.  RESTAURAR ELS HABITATS DES D’UNA VISIÓ GLOBAL I AMB  LA 
IMPLICACIÓ DE TOTHOM  

 
La restauració d’hàbitats s’emmarca dins d’un procés de gestió 
integrada que s’ha de basar en el coneixement del que està 
passant, en l’existència d’ elements de mesura,  d’una comunicació 
adequada entre els diferents actors (la població, les persones que 
exploten els hàbitats per qualsevol tipus d’ús i els tècnics- 
científics) i en la coordinació de les administracions. 

  
COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Cal actuar sobre l’hàbitat a restaurar i també sobre els factors 
externs que són causa de la seva degradació. Això és especialment 
important en el cas del bosc de ribera, on caldrà un control eficaç de la 
navegació fluvial, que es considera com una activitat actualment 
descontrolada, i que està produint un fenomen d’erosió molt greu. 

 
- Les repoblacions cal que siguin institucionals i també particulars. 

Cal integrar les pròpies finques agrícoles en aquest esforç. 
 

- Un altre element a aprofitar és la recuperació de les campanyes i 
festivitats en les que es realitzaven replantacions. 

 
- Per aconseguir la implicació en les repoblacions de les finques 

particulars calen ajuts econòmics.  
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2 INTEGRAR CONEIXEMENT CIENTÍFIC I EXPERIÈNCIA  
 
Per plantejar projectes de restauració cal una integració del 
coneixement científic i tècnic amb els coneixements, la saviesa i 
l’experiència de la gent que viu i utilitza el territori.   

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- S’ha d’aprofitar l’experiència i el sentit comú de qui ha estat anys fent 
ús del territori 

 
- Quan s’analitzen possibles solucions tècniques, acostumem a oblidar 

la participació de la resta d’actors, especialment la població. 
 
 

 
3 CAL COMPTAR AMB INDICADORS DE MESURA 
 
Existeix una mancança molt important de coneixements, 
experiències, bones pràctiques i eines de mesura. Per tant és molt 
difícil plantejar projectes de restauració, quan no tenim les dades 
de partida o no coneixem els efectes de les possibles actuacions.   

 
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- Això es veu en moltes zones, especialment a les badies i als ullals on no 

sabem exactament que està passant i com mesurar els possibles 
efectes de la nostra intervenció.  

 
 

 
4 COMENCEM PER RESTAURAR EL BOSC DE RIBERA  
 
Cal restaurar els hàbitats de ribera amb projectes de repoblació. 
Recuperar el bosc de ribera tindria un valor afegit tant paisatgístic i 
natural com socio-econòmic (turisme). Per això cal recuperar un 
marge a la ribera on sigui possible la repoblació i el manteniment 
dels arbres.  

 
COMENTARIS/OBSERVACIONS 

 
- Cal desterrar la idea que els arbres són perjudicials pels conreus. En tot  

cas ho pot ser la presència d’ alguns ocells, que des dels arbres poden 
fan malbé els cultius. 

 
- Això fa necessari un camí de ronda, que permetés l’accés a través 

dels camps de cultiu a qui hagi de mantenir l’arbrat. Per aconseguir 
aquest marge, caldrà fer expropiacions i cessions de terrenys, cosa que 
no és fàcil. 
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5 NO ÉS EL MATEIX RESTAURAR QUE FER UN JARDÍ   
 
Cal distingir entre projectes de restauració i actuacions urbanes, 
com per exemple els passeigs fluvials a les poblacions o 
determinats jardins.  

  
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- Una restauració ha de ser natural, en el sentit de respectar al màxim 

el que l’espai vol ser. 
 

- Per això cal potenciar també l’ús de plantes autòctones, que en 
alguns casos han quedat en desús i en el seu lloc s’estan utilitzant 
plantes foranies amb un criteri poc sostenible. 

 
- Els criteris amb els que es fan aquestes actuacions son de vegades 

dubtosos, ja que no s’integren en el tipus de paisatge propi del delta. És 
massa urbà, massa antropitzat.  

 
 
 

6 MILLORAR ELS MARGES DELS CANALS   
 
Es proposa fer actuacions de restauració dels espais llindants a la 
xarxa de regs i canals, ja que actualment hi ha massa ciment per 
damunt de la línia d’aigua. 

  
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- Això serà sempre i quan no entri en contradicció amb la seva funció 

principal, que és la de facilitar la infrastructura de regadiu i de drenatge. 
És possible, però, compatibilitzar la seva funció hidràulica amb el 
paisatge. 

 
- Actuar en certs marges de canals serà molt dificultós pel fet que el 

manteniment d’aquesta acció s’haurà de fer des de dintre del canal. 
 
 

 
 7 QUÈ FEM AMB ELS ULLALS?   
 
No se sap molt bé com actuar per a possibilitar la restauració 
d’aquest hàbitat. 

  
COMENTARIS I OBSERVACIONS 

 
- Caldria protegir-los ja que estan en una situació molt vulnerable. 

S’hauria de pensar en fer un perímetre de protecció. Cada cop tenen 
menys aigua i el pagès, que els veu com un inconvenient, ho té més 
fàcil per tapar-los 
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- Cal ser molt curós en fer un perímetre de protecció, ja que això 
afectaria a moltes persones grans que tenen petites hortes, que tenen 
per ells un gran valor sentimental. 

 
- És complex actuar-hi ja que els ullals estan connectats entre sí i no es 

poden protegir individualment.. 
 
 
Propostes específiques: 

 
PROPOSTES PER A LES BASSES:  

 
Per una banda, fer arribar aigua a la Tancada fent una comporta des 
del canal, aprofitant la bomba que ja hi ha. Es recuperarien els 
peixos i no significaria una gran inversió. 

 
Per altra, atès que al Canal Vell no entra aigua, es podria recuperar 
portant aigua des del canal sense destorbar la seva funció agrícola. 
 
Sobre aquestes propostes s’ha de tenir en compte que els criteris del 
Parc són de mantenir la diversitat de basses, i es pensa en mantenir La 
Tancada com un espai salobre.  
 
Tot i la diversitat d’interessos que pot haver entre el Parc i els 
pescadors, es valoren positivament aquestes propostes i d’altres, que 
puguin ser opcions o eines de gestió per a poder comptar amb elles 
oportunament.  

 
 

CAL ACTUAR EN ALGUNES LÍNIES ELÈCTRIQUES:  
 

Caldria estudiar la viabilitat i prioritat de soterrar algunes línies 
elèctriques, especialment les que tenen un major impacte estètic i sigui 
viable el seu soterrament. 
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Taller C.  
La gestió cinegètica. 
Moderador: Xavier Carbonell  Relator: Josep Vicens Jovaní 

 
Participants: 

 
 

José Pedro Tomas Callau Carles Ibàñez Martí 
Manolo Royo Roda Margarita Wessels 
Pere Vidal Ferre Jordi Roig Reverté 
Josep Vicens Jovaní Bordera Roberto Martinez Cugat 

 
 
Propostes estratègiques: 
 
 
1 REDACCIÓ D’ UN PLA TÈCNIC DE GESTIÓ CINEGÈTICA CONJUNT PER 

TOT EL DELTA. 
 
Es planteja un document operatiu de gestió integral de tota la caça 
al Delta que inclogui totes les figures existents en un sol Pla Tècnic. 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es comenta que és una bona ocasió per dur-ho endevant, Que fins 
ara no s’ havien donat les bones circumstàncies ni possiblement era tant 
clar l’ interlocutor vàlid. 

 
 
 
2 MILLORAR LA IMATGE DELS CAÇADORS. 
 
Sobretot mitjançant la divulgació i la formació, tant dels propis 
caçadors com la formació de la societat en general. 
 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- S’ apunten algunes actuacions puntuals com serien la d’ explicar a les 
escoles què és la gestió de la caça. 

 
- Es parla de promoure entre alguns caçadors la correcció de certes 

pràctiques com són l’ abandonament de deixalles que després cal 
netejar. 

- Existeixen també d’ un nou perfil de caçadors nouvinguts que haurien 
de millorar el seu coneixement de les arts caça i de l’ entorn. 

 
- D’ altra banda es reconeix la feina que està fent la Federació de Caça 

a través de l’ Escola de Caça. 
 



2on Congrés sobre Desenvolupament 
Sostenible i Conservació del delta de l’Ebre 

INFORME TALLERS, Agost, 2006 

14 

 
 

3 ESTUDIAR LA POSSIBILITAT D’ AUGMENTAR LES ZONES DE RESERVA 
PER MILLORAR LES POBLACIONS DE FAUNA CINEGÈTICA. 

 
Augmentar en definitiva la superfície de refugis o reserves de fauna 
per a fomentar la presència de fauna en general i de fauna 
cinegètica. 
 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Aquest augment de zones de reserva s’ ha d’ acompanyar d’ una bona 
gestió que asseguri una qualitat adequada de l’ habitat. 

 
- Partim com a avantatge que ja es té assumit pels caçadors la reserva 

de certs espais per caçar. 
 
 
 

4 MILLORA DELS HABITATS AMB LA COL.LABORACIÓ DELS CAÇADORS 
NADIUS 

 
Conjunt de solucions orientades cap a la millora dels hàbitats, tant 
dins de les basses (mitjançant la regeneració de la vegetació de les 
basses, les cremes controlades i també els controls de la qualitat 
de l’ aigua) com fora de les basses (manteniment de l’ aigua en 
determinades zones durant tot l’any). També la recuperació d’ 
antigues zones naturals. 
 
 

COMENTARIS/OBSERVACIONS 
 

- Per mantenir l’ aigua en determinades zones durant tot l’any, mantenir 
alguns arrossars inundats a l’ hivern, es planteja d’ aplicar 
determinades mesures agroambientals.  

 
- El paper dels caçadors nadius pot ser important en moments crítics 

quan s’ eixuguen els arrossars i els ànecs es queden sense menjar. Es 
podrien concretar mesures agroambientals que suposesin un 
reconeixement a determinades bones pràctiques com la d’ 
aguantar l’ aigua o el suministre d’ aliment a les aus. Es comenta 
que des del Parc s’ ha començat a treballar en aquest sentit a l’ illa de 
Buda. 

- Hi cabria plantejar també una línia d’ ajuts per a la caça en la que es 
reconegués al caçador com a gestor del medi natural. 

 
- També es planteja la possibilitat d’ explorar la pertinença de cebar a 

les basses naturals o inclús fer basses gestionades pels caçadors 
per crear hàbitats adicionals als que ja hi ha. 
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- La recuperació d’antigues zones naturals, s’ hauria de fer 
prioritàriament prop del Parc Natural. En aquest sentit també s’ ha 
destacat que la gestió d’ aquells espais públics al Delta s’ haurien de fer 
principalment pel Parc Natural sense perjudici de poder col.laborar amb 
altres entitats que podrien ser caçadors, entitants conservacionistes, 
etc. Es recorda que les llacunes s’han recuperat lligat a la gestió del 
Parc. 

 
- Del debat també s’apunta que cal poder concertar les actuacions on 

els punts de vista entre la gestió del parc i els caçadors no coincideixen 
forçosament. Es citen per exemple que mentre els caçadors voldrien 
que les llacunes fossin més dolces l’ objectiu del parc seria el 
manteniment del seu estat actual. Els caçadors també plantegen la 
possibilitat d’ extendre el periode de caça perl xibec. 

 
 

 
5 ENFORTIR LA RELACIÓ ENTRE CAÇADORS I EL COL.LECTIUS D’ 

AGENTS RURALS  
 
Procurar arribar a una bona comunicació entre els dos col.lectius. 
 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es planteja superar algunes desavinences i recuperar la col.laboració, 
forçosament necessària, entre caçadors i agents rurals. 

 
 
 

6 INCORPORAR ALS CAÇADORS AL CONSELL RECTOR DEL PLA 
INTEGRAL DE PROTECCIÓ DEL DELTA.  

 
Que els caçadors, com ho haurien de fer altres associacions 
ecologistes com SEO, entrin al Consell de Sostenibilitat. 
 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es reclama públicament el reconeixement del caçador com a gestor 
del medi i el paper d’ interlocutor que té la Federació. 
 
 

 
 

7 RECOLZAMENT INSTITUCIONAL A LA INICIATIVA DE LA FEDERACIÓ DE 
CAÇA DE PATENTAR UNA MUNICIÓ ALTERNATIVA AL PLOM.  

 
Es demana que ajuda política perque es puguin atorgar les patents 
del producte substitutiu –una aleació- sobre la que la Federació 
està finaçant la recerca. 
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COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es presenten breument els antecedents de la recerca, en fase d’ estudi 
i de prova, que des de fa un temps ha finançat la Federació de caça 
per deixar d’ utilitzar el plom. 

 
- Es constaten les interferències que està tenint la Federació amb el tema 

de les patents. 
 

- Es reclama que un cop es concreti l’ aparició en el mercat d’ aquest nou 
producte, la prohibició del plom sigui aplicable a les zones humides 
i també a la resta del Delta. 

 
 
 
8 CONÈIXER MILLOR ELS DANYS QUE OCASIONEN LES ESPECIES 

PROTEGIDES EN ELS CULTIUS D’ARRÒS. 
 
Conèixer millor l’ impacte de les especies més problemàtiques com 
el flamenc i la polla blava i activar mesures concretes per evitar 
danys al conreu de l’ arròs. 
 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- La conveniència o no de regular algunes aus protegides que provoquen 
danys als conreus d’ arròs passen per: 

- conèixer millor els danys reals que provoquen 
- activar ordenadament mesures com la concessió de 

tirades estudiades. 
- Conèixer millor l’ interacció  entre les especies de fauna, 

entre les les especies de polles i la fotxa, per exemple. 
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9 ESTABLIR CONVENIS DE COL.LABORACIÓ ESPECIFICS PER LA GESTIÓ 

DE LA FAUNA I LA UTILITZACIÓ DE L’ ESPAI. 
 
Concretament es recomana la signatura de convenis de 
col.laboració específics entre l’ Administració i els caçadors i 
entitats conservacionistes per a la gestió de la fauna. També es 
parla de convenis entre tots els agents, incloent-hi específicament 
els regants, per tal de concretar les regulacions i compatibilitzar 
tots els usos que hi ha al Delta.  
 
 

COMENTARIS I OBSERVACIONS 
 

- Es planteja promoure punts de trobada entre els diferents agents per 
aconseguir una major coordinació i una comunicació més ràpida i fluida, 
especialment entre caçadors i grups ecologistes. 

 
 
 
10 AGILITZAR EL COBRAMENT DE DANYS QUE CAUSA LA FAUNA 

PROTEGIDA ALS AGRICULTORS. 
 
Els agricultors demanen al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge que agilitzi el cobrament dels danys.  
 
 
 
 
 


