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DIRECTRIUS DE GESTIÓ DE LA XARXA NATURA 2000,
ESPECÍFIQUES PER ALS PIRINEUS.
( Extret de l’annex 8 del acord GOV/112/2006, de 5 de setembre )
II.7.1 Directrius generals pels espais del Pirineu
1. Directrius generals
A més de les directrius generals definides pel conjunt dels espais de la xarxa Natura
2000, en els espais definits al Pirineu s'hi aplicaran els següents criteris:
Els criteris establerts en el present document s'incorporaran en el Pla especial de
protecció del medi natural i del paisatge que es redacti dels espais de la xarxa.
En el cas dels espais que ja tenen Pla especial aprovat caldrà tenir en consideració les
regulacions que aquest especifica per a l'espai.
El planejament urbanístic i/o territorial podrà regular aquests àmbits per tal de garantir
la coherència normativa amb els territoris confrontants.
Aquesta regulació haurà d'incorporar les determinacions establertes pel Pla especial
de protecció del medi natural i del paisatge.
En el cas dels espais que disposin de planejament urbanístic o territorial aprovat el pla
especial de protecció del medi natural i el paisatge haurà de tenir en consideració les
previsions i els usos que aquest hagués establert.
Els objectius de conservació en els espais de Pirineu en el marc d'aquestes directrius
de gestió seran els hàbitats inclosos a l'annex I i les espècies incloses a l'annex II de la
Directiva 92/43, d'hàbitats, i la seva actualització de la Directiva 97/62 (anomenats
d'interès comunitari) més significatius presents a l'espai. Així mateix, també ho seran
totes les espècies d'aus de l'annex I de la Directiva 79/409, d'aus, o la seva
actualització 91/244/CE. Seran els formularis oficials que es presenti a la Comissió
Europea en el moment en què s'aprovi la proposta d'espais a incloure a la xarxa
Natura 2000 els que detallaran aquests objectius de conservació.
Les directrius fan una referència explícita als elements prioritaris de conservació que
són aquells que són objecte d'una protecció específica en funció de la seva
significació, fragilitat i grau d'amenaça a nivell de Catalunya. Aquests es troben definits
al punt II.1 i presenten unes directrius específiques al final d'aquest capítol.
La gestió i les regulacions que es realitzin en els espais del Pirineu caldrà que
garanteixi un estat de conservació favorable dels hàbitats i espècies objectius de
conservació definits al punt tercer.
Tots els projectes, plans o programes que puguin afectar de forma apreciable els
espais de la XN 2000 s'han de sotmetre a una adequada avaluació de les seves
repercussions en l'espai i tenint en compte els objectius de conservació definits al
tercer punt. Només s'autoritzaran en el cas que s'asseguri que no causarà perjudici a
la integritat de l'espai en qüestió o que demostrin la seva compatibilitat amb els valors
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naturals de l'espai. Malgrat causi perjudici a la integritat de l'espai, i a falta de solucions
alternatives, es podran autoritzar per raons imperioses d'interès públic de primer ordre,
incloses raons de naturalesa social o econòmica, prenent les mesures compensatòries
que siguin necessàries per garantir la coherència global de la xarxa Natura 2000. En el
cas que en aquest espai hi hagi un hàbitat o una espècie prioritaris, es podran
autoritzar per raons de salut humana, seguretat pública o beneficis ambientals de
primordial importància. En altres casos d'interès públic de primer ordre, caldrà
consultar prèviament a la Comissió Europea tal i com assenyala la Directiva 92/43 i el
Real Decret 1977/95.
En el cas que en aquest espai hi hagi un hàbitat o una espècie prioritaris, es podran
autoritzar per raons de salut humana, seguretat pública o beneficis ambientals de
primordial importància. En altres casos d'interès públic de primer ordre, caldrà
consultar prèviament a la Comissió Europea tal i com assenyala la Directiva 92/43 i el
Real Decret 1997/95.
Els plans especials de protecció del medi natural i del paisatge determinaran els
hàbitats i les espècies de conservació prioritària en cada espai, i, si és necessari, les
seves àrees crítiques de conservació. Aquests plans han de ser aprovats pel Govern
de la Generalitat de Catalunya.
Es considerarà en general d'interès per part de l'Administració l'adquisició de terrenys
on es puguin establir règims puntuals de protecció integral en motiu del seu especial
valor natural.
Es promourà, en tot moment, el treball conjunt amb els col·lectius implicats en la gestió
així com els ajuntaments dels espais de la xarxa Natura 2000, per tal de definir
conjuntament les accions a realitzar i aconseguir una major conscienciació respecte
als valors naturals d'aquests espais. En aquest sentit caldrà promoure, a proposta de
la Generalitat, dels ajuntaments o altres ens locals, o de les organitzacions territorials,
sectorials o socials, la creació de consorcis, taules de treball, i d'altres sistemes de
discussió i participació per a la presa de decisions, pel global de la gestió d'un espai o
per aspectes concrets d'aquesta.
L'Administració realitzarà un seguiment de l'estat de conservació dels hàbitats i les
espècies d'interès comunitari.
S'estimularan línies de treball conjuntes amb els col·lectius implicats en l'ús i/o la
conservació dels espais dels Pirineus per tal de fomentar les activitats compatibles
amb la conservació dels valors naturals.
S'impulsarà la coordinació administrativa per tal d'optimitzar la gestió en els espais
dels Pirineus de la xarxa Natura 2000, tant de forma interna com amb les comunitats
autònomes i els estats colindants.
S'impulsarà la investigació aplicada a la conservació de hàbitats i espècies d'interès
comunitari i s'establiran un programes de seguiment específics per a cada element.
Es fomentarà la investigació de caràcter social que aprofundeixi en la percepció dels
elements prioritaris de conservació per diferents grups socials i avaluï l'eficàcia de les
campanyes de sensibilització.
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2. Directrius per a l'agricultura i la ramaderia
La gestió agrària anirà encaminada al manteniment de les explotacions existents d'una
manera compatible amb la conservació dels valors naturals de l'espai. Els criteris que
hauran de regir seran els següents:
Es fomentarà l'explotació agropecuària de les pastures naturals i seminaturals i els
prats de dall .afavorint la recuperació de les abandonades. mitjançant, quan s'escaigui,
els contractes globals d'explotació i l'aplicació de mesures agroambientals, com a
instruments de gestió contractual entre l'Administració i els titulars de les explotacions.
No s'admetrà, amb caràcter general, la intensificació de les pràctiques agropecuàries
que suposin una transformació de les característiques de les àrees que presenten
prats de dall i pastures seminaturals. Així mateix, s'afavorirà la conversió d'usos
intensius a extensius, especialment en les àrees amb presència d'elements prioritaris
de conservació. Per a l'autorització de noves explotacions ramaderes intensives caldrà
analitzar la seva possible afectació als hàbitats i les espècies d'interès comunitari.
Per a la millora de l'estat de conservació d'hàbitats i espècies d'interès comunitari,
s'impulsaran mesures específiques de gestió dels hàbitats, com la creació i el
manteniment de mosaics de pastures i matollars en àrees amb presència de perdiu
xerra.
Es promouran els usos agropecuaris que minimitzin l'ús de fertilitzants químics i
productes fitosanitaris, i no comportin el drenatge dels prats, el llaurat i la sembrada,
en especial si es tracta d'espècies al·lòctones.
Es considera compatible, amb caràcter general, la construcció de noves granges,
d'acord amb l'actual legislació sectorial que les regula i el procediment actual
administratiu per la seva autorització. No obstant, sempre hauran de ser compatibles
amb la conservació dels valors naturals de l'espai, la qual cosa serà objecte
d'avaluació en el procediment d'autorització.
Es promourà, quan sigui convenient, una marca de qualitat local agrícola, que posi
èmfasi en l'agricultura tradicional realitzada en les explotacions sostenibles dels espais
de la xarxa Natura 2000.
En el marc de la línia d'ajuts per a inversions a espais de la xarxa Natura 2000 de la
Direcció General del Medi Natural es fomentarà la instal·lació i manteniment de
mesures de protecció contra els danys provocats per la fauna salvatge (pastors
elèctrics, repel·lents olfactius, etc.). Així mateix s'oferirà assessorament perquè la seva
instal·lació estigui d'acord amb els objectius de conservació dels espais (foment de la
senyalització del cablejat dels pastors elèctrics per evitar col·lisions de gallinàcies,
etc.).
S'establiran mecanismes per a la planificació i el control dels focs pastorals, aplicant
criteris tècnics en la identificació de les zones prioritàries d'actuació i la definició de les
tècniques més adequades en cada cas.
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3. Directrius per a la gestió forestal
Els usos i les activitats forestals s'han de desenvolupar amb criteris de gestió
sostenible dels terrenys forestals, i de forma que sigui compatible l'aprofitament dels
recursos forestals amb la conservació dels valors naturals de l'espai.
S'impulsarà, en el marc del que s'especifica al títol IV del Reglament 1698/2005, del
FEADER, i de forma voluntària, la planificació forestal amb l'objectiu que totes les
finques públiques i privades que tenen un territori dins un espai xarxa Natura 2000
acabin tenint el seu Pla de gestió i ordenació (PTGMF, PSGF o Pla d'ordenació).
Aquests, tindran en compte, de manera preferent, la conservació i millora d'hàbitats i/o
espècies d'interès comunitari.
S'incorporaran als instruments de planificació de finques forestals, en el marc del que
s'especifica al títol IV del Reglament 1698/2005, del FEADER, criteris de gestió que
tinguin en compte els requeriments ecològics de les espècies d'interès comunitari, i
promoguin pràctiques silvícoles compatibles o que afavoreixin el seus hàbitats.
En la planificació i la gestió de les forests patrimonials es prioritzarà les accions de
conservació dels hàbitats i les espècies d'interès comunitari.
Es promourà la creació de reserves forestals (integrals o dirigides) en les àrees de
major valor natural.
S'establirà un programa de coordinació eficaç entre els gestors de les finques
forestals, els tècnics de fauna i els responsables de la gestió de l'espai protegit.
En àrees amb presència d'espècies d'interès comunitari es procurarà allargar el màxim
les rotacions de tala, sense que se'n ressenti la productivitat silvícola, i s'adequarà la
realització dels aprofitaments forestals a èpoques que no interfereixin amb el cicle
biològic de l'espècie. En cas de ser necessari d'efectuar una actuació en èpoques
sensibles per a alguna espècie, requerirà un informe previ de l'òrgan gestor de l'espai
o en el seu defecte dels Serveis Territorials del DMAH. En aquest sentit, els nous
plans tècnics o d'ordenació que s'elaborin hauran de preveure aquest fet de manera
que, un cop aprovats, no sigui necessari un informe cada vegada que es vulgui
realitzar una actuació.
Es promourà la creació una marca de qualitat dels productes forestals elaborats en els
espais de la xarxa Natura 2000, potenciant la certificació forestal, d'acord amb la
fixació de carboni, la producció de biomassa i l'explotació forestal sostenible.
S'afavorirà la conservació i l'augment de la superfície de coníferes autòctones (pinedes
de pi negre, avetoses, etc.) i de boscos mixts de caducifolis (fagedes, etc.), reservant
parcel·les de bosc madur en els sectors més ben conservats.
Es fomentaran les estructures en mosaic, alternant zones amb diferents densitats
d'arbrat amb clarianes on predominin espècies arbustives productores de fruits
(nabius, grederes, roures, castanyers, cirerers, avellaners, moixeres, pomeres, etc.),
prats i pastures, i potenciant els ecotons.
No es permetran les plantacions forestals extensives amb coníferes i frondoses, ni
amb espècies al·lòctones, que afectin als hàbitats d'interès comunitari o amb àrees
amb presència d'espècies d'interès comunitari.
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Es promouran mètodes alternatius per a l'extracció de fusta que redueixin la
construcció de pistes forestals, amb la finalitat de limitar la penetrabilitat i fragmentació
de les àrees amb presència d'hàbitats i/o espècies d'interès comunitari.
De forma voluntària, i en el marc del que s'especifica al títol IV del Reglament
1698/2005, del FEADER, els propietaris de finques amb boscos d'interès per a la
conservació, especialment els corresponents a hàbitats forestals d'interès comunitari
prioritaris com els de pinassa, podran incorporar criteris silvoambientals en la
planificació forestal enfocats a realitzar actuacions per millorar la qualitat i la maduresa
d'aquests boscos. Són les següents:
Delimitació de rodals llavorers o selectes.
Delimitació de rodals amb poca intervenció que tendeixin a característiques de bosc
madur.
Assoliment de criteris de certificació forestals del PEFC.
Manteniment d'un mínim de 10 peus/ha de peus de pinassa, o altres espècies arbòries
d'interès per la fauna (quiròpters forestals, ocells), de classe diamètrica superior a 40
cm per afavorir la fauna forestal.
Conservació d'elements d'interès natural i cultural de la finca com fonts, boscos de
ribera, peus d'espècies nutrícies per animals, etc.
Manteniment d'un cert número d'arbres caducifolis en àrees amb presència d'espècies
animals forestals d'interès comunitari (Picot negre).
Manteniment d'un mínim de 5 peus morts/ha de dbh superior als 40 cm en àrees amb
presència d'espècies forestals d'interès comunitari (Picot negre, quiròpters forestals).
Si, excepcionalment i més enllà de les actuacions corresponents al punt anterior, quan
la gestió d'aquests espais estrictament vinculada als objectius de la xarxa Natura 2000
condicioni la rendibilitat del bosc, es destinaran els corresponents ajuts específics, en
el marc del que s'especifica al títol IV del Reglament 1698/2005, del FEADER, per a la
compensació dels efectes sobre la productivitat.
S'afavoriran els tractaments silvícoles que rebutgin l'ús de productes fitosanitaris pels
efectes negatius directes i indirectes sobre la fauna.
Es controlarà estrictament la construcció o millora de pistes en les àrees amb
presència d'elements prioritaris de conservació, definits al punt II.7.2, o en les zones
de major qualitat d'hàbitat. S'evitarà, específicament, la proliferació innecessària de les
mateixes en el conjunt de l'espai.
Quan les tasques de gestió forestal requereixin l'obertura de vials, s'haurà de garantir
la posterior clausura dels mateixos permetent la restauració natural del terreny. En cas
de ser necessari, es promouran les tasques de renaturalització dels vials.
L'obertura de nous vials es realitzarà en una època de l'any que no resulti perjudicial
per a les espècies d'interès comunitari. Serà incompatible quan afecti sectors crítics de
les espècies objecte de conservació en cada espai.

Equip Redactor : UTE Ferrer & Montoro

pag.5 de 14

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
Normes Urbanístiques

Municipi de:
LES VALLS D’AGUILAR

Es restringirà l'accés a visitants foranis a les pistes i camins forestals permanents
sense servitud de pas.
Es considerarà d'interès per part de l'Administració l'adquisició dels drets de tallada a
llarg termini en boscos privats o comunals ubicats en llocs estratègics, amb la finalitat
de garantir la conservació dels elements prioritaris de conservació, sense perjudicar
els interessos dels propietaris de les finques.
En la redacció dels plans de prevenció d'incendis i les mesures associades (punts
d'aigua, cremes, desbrossades, tallafocs, etc.) caldrà tenir en compte les àrees amb
presència d'elements prioritaris de conservació, i caldrà assegurar la seva conservació
per l'aprovació definitiva dels plans.
Es fomentarà la informació i les campanyes formatives en el sector forestal, amb la
finalitat de reduir els conflictes entre la conservació del patrimoni natural i les activitats
humanes.
4. Directrius per a la caça i la pesca continental
La gestió cinegètica es considera compatible en el conjunt de l'espai i s'entén com una
activitat econòmica potencialment sostenible des del punt de vista ambiental. Els
criteris que la regiran seran els següents:
Es promourà la col·laboració activa amb els col·lectius de caçadors i de pescadors a
l'hora de dur a terme les mesures proposades.
En la redacció dels PTGC es buscaran mecanismes per compatibilitzar la pràctica de
la caça amb la conservació de les espècies d'interès comunitari, restringint les
activitats cinegètiques en les àrees amb la presència d'aquestes i respectant els seus
períodes de màxima sensibilitat.
S'establirà un programa de coordinació eficaç entre els gestors dels terrenys
cinegètics, els tècnics amb competències sobre fauna protegida i els responsables de
la gestió de l'espai natural que, per exemple, eviti molèsties innecessàries en les àrees
amb presència d'espècies d'interès comunitari causades per les batudes.
S'extremarà la vigilància per a eradicar les pràctiques furtives, adequant progressiva i
suficientment la plantilla d'agents rurals, guardes de les reserves nacionals de caça i
de tècnics, i donant suport i coordinant esforços amb altres agents implicats en
aquestes tasques, com gestors de terrenys cinegètics privats, mossos d'esquadra, etc.
El Pla especial promourà una planificació cinegètica amb directrius de gestió comunes
per la totalitat de l'espai. Així mateix, en ell es regularà la caça menor durant la mitja
veda en funció de la possible afectació a les espècies d'interès comunitari podent
establir àrees on no sigui permesa aquesta activitat.
Es promouran programes per a limitar la densitat de porc senglar i prevenir els
conflictes que pugui ocasionar a les activitats econòmics de la zona i conservar els
hàbitats i les espècies d'interès comunitari que pugui afectar.
S'investigaran i denunciaran els casos de mortaldat no natural d'espècies d'interès
comunitari que es puguin donar. S'enregistraran les accions de caça furtiva i s'avaluarà
periòdicament la seva evolució en els espais Natura 2000.
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No es permetran les àrees privades de caça amb reglamentació especial.
Per a la realització de batudes excepcionals de senglar i altres espècies de caça major
entre els mesos de febrer a juny en l'espai caldrà una autorització específica prèvia
dels responsables de la gestió de l'espai natural o, en el seu defecte, de la Direcció
General del Medi Natural del DMAH.
No es permetrà la reintroducció i alliberament d'espècies de fauna al·lòctones, a
excepció del faisà (Phasianus colchicus).
S'admeten les repoblacions cinegètiques sempre que vagin dirigides al reforçament de
les poblacions naturals i amb totes les garanties sanitàries i genètiques requerides per
la normativa sectorial aplicable.
Es fomentarà, conjuntament amb les societats de caçadors, la creació de zones de
refugi de caça en àrees amb major interès per a la conservació dels valors de l'espai.
Els aprofitaments piscícoles es regularan de forma que afavoreixin les poblacions
d'espècies autòctones de peixos.
Totes les directrius i aspectes que incideixen sobre la pesca i la conservació dels
ambients aquàtics continentals determinats a les directrius dels espais d'aigües
continentals seran d'aplicabilitat al present espai.
5. Directrius per a les activitats extractives
Les activitats extractives són un activitat productiva necessària amb un impacte
significatiu sobre el medi natural que cal minimitzar mitjançant mesures preventives i
correctores. Les regulacions que han de regir aquestes activitats en el marc dels
espais de la xarxa Natura 2000 cal inspirar-les en el principi de la Directiva 92/43,
d'hàbitats, de prevenció i autorització quan no tenen un impacte significatiu sobre els
hàbitats i les espècies d'interès comunitari de l'espai. Amb l'objectiu de fer compatible
aquesta activitat econòmica amb la preservació del medi ambient es defineixen les
següents directrius:
Es permetran les activitats extractives ja autoritzades en els espais de Natura 2000.
Durant la fase d'explotació, s'haurà d'afectar la mínima superfície possible.
Les noves activitats extractives, i les ampliacions de les existents, evitaran causar
perjudici a la integritat dels espais de la xarxa Natura 2000 tenint en compte els
hàbitats i espècies que són objectius de conservació de cada espai. Malgrat causin
perjudici a la integritat de l'espai, a falta de solucions alternatives, les noves activitats
extractives i les ampliacions de les existents, necessàries per complir els objectius
públics de primer ordre establerts pel Govern de la Generalitat, es podran autoritzar
adoptant les adequades mesures preventives, correctores i compensatòries relatives
als objectius de conservació de l'espai i a la coherència global de la xarxa Natura
2000.
Un cop finalitzada la fase d'explotació, la restauració de la superfície afectada haurà
de fer-se de manera que es recuperi l'espai en condicions òptimes per als hàbitats i
espècies d'interès comunitari.
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Es fomentarà la restauració i millora de les àrees afectades per activitats extractives en
el passat excepte en aquells casos en què presentin un elevat valor geològic o estiguin
incloses en l'Inventari d'àrees d'interès geològic del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de l'any 2005.
6. Directrius per al turisme, el lleure i la circulació rodada
La gestió de les activitats de turisme i lleure als espais de la xarxa Natura 2000 ha
d'anar encaminada a la seva realització de forma compatible amb la conservació dels
valors naturals d'aquests espais així com a la seva promoció com a recurs econòmic
d'aquestes àrees. Les condicions que han de regir aquestes activitats seran les
següents:
Les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies
d'interès comunitari de la fauna salvatge es regulen pel Decret 148/1992. No obstant,
l'atorgament d'autoritzacions per realitzar fotografia comercial, filmacions i estudis
científics en relació amb els elements prioritaris de conservació només es permetrà en
casos molt justificats i prenent totes les mesures de protecció que calguin.
Es regularà l'organització d'activitats turístiques, esportives i de lleure amb la finalitat
d'evitar les interferències amb la conservació dels hàbitats i les espècies d'interès
comunitari, tenint en compte les seves àrees de distribució i els períodes de màxima
sensibilitat de les espècies d'interès comunitari presents.
L'acampada organitzada amb caràcter temporal tan sols es permetrà dins les àrees
d'acampada i quan tingui lloc en funció del que disposa la legislació vigent sobre
colònies, campaments, camps de treball i rutes per a joves i requerirà informe previ
dels Serveis Territorials del DMAH.
Es promourà la construcció de nous refugis de muntanya en zones fora de les àrees
amb presència d'elements prioritaris de conservació. L'ampliació dels refugis existents
haurà de garantir la compatibilitat amb aquests elements.
En el marc de la redacció del Pla especial es definiran les àrees i èpoques de major
sensibilitat d'espècies i hàbitats per tal de regular-ne l'accés motoritzat a vehicles no
autoritzats i de visitants foranis.
Es podran aplicar restriccions d'accés motoritzat, sempre per a visitants foranis, en
àrees concretes amb presència d'espècies d'interès comunitari durant els seus
períodes de màxima sensibilitat i sempre i quan concorrin circumstàncies especials
que afectin la seva conservació.
S'impulsarà, amb caràcter general, les activitats d'educació ambiental i l'edició de
material divulgatiu per facilitar el recolzament i la participació social necessaris per a
assolir amb èxit la conservació de d'hàbitats i espècies d'interès comunitari.
Es promouran activitats turístiques sostenibles i la comercialització de productes
artesanals, amb el recolzament de la imatge d'espècies emblemàtiques (ós, gall fer,
perdiu blanca, trencalòs, etc.) com a símbol i marca de qualitat.
S'elaborarà un manual de bones conductes per a visitants d'espais de la xarxa Natura
2000, amb l'objectiu de conscienciejar al visitant de la importància del seu
comportament per la conservació dels hàbitats i les espècies d'interès comunitari
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Es portaran a terme o s'actualitzaran inventaris de pistes, camins i senders,
classificant-los en categories relacionades amb el grau d'afectació als elements
prioritaris de conservació i que contemplin la restricció del pas en base a criteris
temporals i d'ús.
S'eliminaran les pistes i camins que no tinguin utilitat evident, restaurant la topografia
de la vegetació d'acord amb l'entorn.
La construcció o ampliació de noves infraestructures turístiques, no podran afectar les
àrees amb presència d'elements prioritaris de conservació, definits al punt II.7.2.
La construcció de noves pistes d'esquí no podrà afectar les àrees amb presència
d'elements prioritaris de conservació definides al punt II.7.2. En l'ampliació de les
pistes d'esquí existents, s'identificaran les zones que puguin presentar conflictes amb
la conservació d'hàbitats i/o espècies d'interès comunitari (cables dels sistemes
d'arrossegament d'esquiadors, etc.) i es proposaran les mesures correctores
oportunes per a reduir aquests conflictes (senyalització de cables de telecadires, etc.).
7. Directrius per a l'edificació
Serà en el marc dels plans especials on es regularà l'edificació admesa a cada espai.
No obstant, i a grans trets, aquest regulació seguirà les següents premisses:
A tota la superfície dels espais xarxa Natura 2000 se li aplicarà el règim de sòl no
urbanitzable tal com defineix el Decret 328/1992, del PEIN. En aquest sentit, queda
prohibida la urbanització però no l'edificació.
Abans de disposar del Pla especial, l'edificació estarà regulada pel planejament
urbanístic municipal i la Llei 3/1998, d'IIAA
En les àrees amb presència d'hàbitats i/o espècies d'interès comunitari, no s'admetran
instal·lacions ni usos que siguin incompatibles amb la seva conservació.
S'oferiran informació i criteris als municipis inclosos dins els espais Natura 2000 per a
l'exercici de les seves competències en matèria de planejament urbanístic i protecció
d'espais naturals.
S'afavorirà la conservació d'elements arquitectònics i culturals que tinguin relació amb
l'ús i conservació dels prats de dall i les pastures seminaturals, com els camins
ramaders, murs de pedra, elements de rec tradicionals, pallers, pletes, abeuradors,
etc.
8. Directrius per a l'ús de l'aigua i les infraestructures hidràuliques
La gestió de l'ús de l'aigua ha d'anar encaminada al manteniment de les
característiques actuals i a permetre la millora de la seva eficiència o la seva
intensificació en el marc de la conservació dels valors naturals dels espais de la xarxa
Natura 2000. Les condicions que han de regir aquesta activitat seran les següents:
Les infraestructures hidràuliques han d'evitar causar perjudici a la integritat dels espais
de la xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies que són objectius de
conservació de cada espai. A falta de solucions alternatives, les infraestructures
hidràuliques necessàries per complir els objectius públics de primer ordre definits en la
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planificació hidràulica del Govern de la Generalitat, es podran autoritzar adoptant les
adequades mesures compensatòries per garantir la coherència global de la xarxa
Natura 2000.
En relació al punt anterior, en la construcció de noves infraestructures hidràuliques
s'aplicaran les mesures correctores adients amb l'objectiu d'assegurar la permeabilitat
de les infraestructures per la fauna silvestre.
S'identificaran els trams dels cursos fluvials que presenten discontinuïtats en l'hàbitat
fluvial (preses, rescloses, assuts, etc.) i es proposaran les mesures correctores
oportunes que garanteixin la continuïtat (escales de peixos, etc.) i la millora de l'hàbitat
fluvial, d'acord amb el Pla Hidrològic de Catalunya i els plans sectorials i zonals de
cabals de manteniment.
Es considera incompatible la creació de nous grans embassaments (d'acord amb la
definició del reglament tècnic de seguretat de preses i embassaments) dins els espais
Natura 2000, o l'ampliació dels existents fins a aquesta categoria, quan puguin causar
un perjudici apreciable sobre els hàbitats d'interès comunitari i els objectius de
conservació de l'espai.
9. Directrius per a les infraestructures energètiques
La construcció de noves infraestructures energètiques als espais de la xarxa Natura
2000 ha de fer-se de forma compatible amb la conservació dels valors naturals
d'aquests espais. Fins al moment en què es redacti el Pla especial de protecció del
medi natural i del paisatge de cada espai, les condicions que les han de regir seran les
següents:
Les infraestructures energètiques han d'evitar causar perjudici a la integritat dels
espais de la xarxa Natura 2000 tenint en compte els hàbitats i espècies que són
objectius de conservació de cada espai. A falta de solucions alternatives, les
infraestructures energètiques necessàries per complir els objectius públics de primer
ordre definits en la planificació energètica del Govern de la Generalitat, es podran
autoritzar adoptant les adequades mesures compensatòries per garantir la coherència
global de la xarxa Natura 2000.
En el cas concret dels parcs eòlics només es podran autoritzar, en espais de la xarxa
Natura 2000, en les àrees definides en la planificació de la implantació de l'energia
eòlica del Govern de la Generalitat. Aquestes àrees hauran de ser imprescindibles per
assolir l'objectiu de producció de 8.800 GWh d'electricitat d'origen eòlic amb 3.500 MW
de potència instal·lada perquè no tenen solucions alternatives fora de la xarxa Natura
2000.
S'identificaran els traçats i els punts de les línies elèctriques especialment perillosos
per a les espècies d'interès comunitari i es proposaran les mesures correctores
oportunes per evitar la electrocució i/o la col·lisió d'espècies d'interès comunitari
(trencalòs, gall fer, etc.).
La construcció de noves infraestructures d'alta tensió de més de 66 kV ha de garantir
la conservació de les poblacions de trencalòs.
10. Directrius per a les infraestructures viàries
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La construcció de noves infraestructures viàries als espais de la xarxa Natura 2000 ha
de fer-se de forma compatible amb la conservació dels valors naturals d'aquests
espais. Fins al moment en què es redacti el Pla especial de protecció del medi natural i
del paisatge de cada espai, les condicions que les han de regir seran les següents:
S'identificaran els trams de vies de comunicació especialment perillosos per a les
espècies d'interès comunitari i es proposaran les mesures correctores oportunes que
facilitin el pas dels individus i redueixin el risc d'atropellament.
En el marc de la avaluació de l'impacte ambiental de les infraestructures viàries,
s'analitzarà, de forma preferent, la seva repercussió sobre hàbitats i espècies d'interès
comunitari i es prioritzarà l'alternativa que no afecti les àrees amb la seva presència.
També es garantirà que les mesures correctores que s'estableixi incideixin en la
millora de la qualitat dels hàbitats d'interès comunitari i dels hàbitats de les espècies
d'interès comunitari respectant els elements de valors geològic com els punts d'interès
geològic .o geòtops. inventariats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge l'any
2005.
En la construcció de noves infraestructures viàries s'aplicaran les mesures correctores
adients amb l'objectiu d'assegurar la permeabilitat de les infraestructures per a la fauna
silvestre.
La construcció, modificació o millora d'infraestructures viàries requerirà un informe
favorable del DMAH en el qual es defineixi les mesures correctores adients.
Els plans especials incorporaran aspectes relacionats amb les infraestructures viàries
(infraestructures de prevenció d'incendis, el Pla de camins comarcal, les
infraestructures i serveis públics), delimitant les zones més crítiques d'afectació en
funció de la presència d'hàbitats i/o espècies d'interès comunitari.
II.7.2 Directrius específiques per a elements prioritaris de conservació
Els elements considerats com de conservació prioritària en aquests espais i que, per
tant, han condicionat de forma més restrictiva algunes de les directrius especificades
són els següents:
Hàbitats
Prats de dall
Pastures naturals i seminaturals
Molleres
Espècies
Sargantanes pallaresa i aranesa
Gall fer
Mussol pirinenc
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Picot negre
Perdiu xerra
Perdiu blanca
Trencalòs
Ós bru
*Molleres
A les àrees amb presència d'aquest hàbitat s'aplicaran les següents mesures:
Es limitarà el tràfec de ramats i la càrrega ramadera sobre les molleres, per evitar la
compactació excessiva del sòl i la desestructuració de la coberta vegetal.
Es prohibirà el pas a vehicles i altres mitjans de transport i es regularà el pas de
persones.
No es permetrà cap actuació que suposi la desaparició o l'alteració de les molleres,
d'acord amb l'article 11 de la Llei 12/1985, d'espais naturals.
*Trencalòs (Gypaetus barbatus)
A les àrees amb presència d'aquesta espècie s'aplicaran les següents mesures:
Per evitar el fracàs reproductor de l'espècie, es prohibirà l'escalada en totes les àrees
de nidificació de trencalòs. Aquestes zones se senyalitzaran convenientment i es
posaran en coneixement de les federacions esportives corresponents.
Es garantirà la disponibilitat d'aliment per a la població assentada i flotant, garantint el
funcionament dels canyets existents, adaptant-los a la realitat i les necessitats de
l'espècie i posant en marxa un pla d'alimentació suplementària en els corredors o
zones que utilitzen les aus en els seus moviments dispersius.
*Perdiu xerra (Perdix perdix hispaniensis)
A les àrees amb presència d'aquesta espècie s'aplicaran les següents mesures:
Les actuacions ramaderes per a recuperació de pastures amb àrees amb presència
d'aquesta espècie hauran de tenir en compte el manteniment de matollars que
n'assegurin la seva conservació.
Considerant que l'activitat cinegètica està realitzant una pressió sobre una espècie en
regressió, caldrà incentivar als col·lectius de caçadors per a que s'impliquin en
l'aplicació de mesures de conservació i de millora dels hàbitats, oferint-los un
assessorament adequat.
Es promouran les repoblacions amb exemplars de perdiu xerra de muntanya (Perdix
perdix hispaniensis) procedents del Centre de Fauna Salvatge d'Esterri d'Àneu, per
evitar riscos sanitaris i la pèrdua de la puresa genètica, i es prendran les mesures
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oportunes per eradicar els alliberaments de perdius que no pertanyen a la subespècie
de muntanya.
En el transcurs de les repoblacions s'oferirà assessorament sobre les condicions que
han de complir els punts d'engega i els mètodes a aplicar per reduir la mortalitat de les
perdius.
Es promourà el marcatge i seguiment de les perdius de repoblació per analitzar
l'efectivitat de les repoblacions i els rendiments cinegètics.
Es controlarà el nombre de captures en cada espai en funció de l'evolució del
rendiment cinegètic, l'efectivitat de les repoblacions i el seguiment de les poblacions
naturals.
Es reforçaran els treballs de seguiment de les poblacions fins que aquests cobreixin,
com a mínim, un 10% de la superfície potencial on pot trobar-se l'espècie.
Es donarà suport a la cria en captivitat de la perdiu xerra de muntanya en els centres
de cria autoritzats.
*Ós bru (Ursus arctos)
A les àrees amb presència d'aquesta espècie s'aplicaran les següents mesures:
Es mantindrà una política suficient d'indemnitzacions pels atacs d'óssos a les
explotacions agropecuàries (bestiar, ruscs d'abelles, etc.).
Es fomentarà l'aplicació de bones pràctiques de pasturatge que respectin i potenciïn
els matolls de nabiu i altres plantes productores de fruits carnosos.
S'impulsarà la vigilància activa dels ramats per dissuadir els atacs esporàdics d'ós,
promovent la formació i la capacitació dels pastors i la utilització de gossos guardians
de ramats.
S'avaluarà anualment l'evolució de danys causats per l'ós en les explotacions
agropecuàries i l'eficàcia dels sistemes de prevenció.
S'incorporarà en els PTGC un mecanisme àgil per a canviar el lloc i la data de la
celebració de la cacera davant la presència d'exemplars d'espècies d'interès
comunitari (ósses amb cries, concentracions d'óssos alimentant-se a la tardor, etc.).
Es reduirà el risc de mort d'óssos en les caceres:
Elaborant un protocol per al col·lectiu de caçadors amb informació general sobre els
hàbits de l'espècie i recomanacions sobre l'actitud a adoptar en trobades o presència
de l'espècie,
Supervisant les batudes de caça major que es portin a terme dins els espais i en les
zones osseres,
Promovent la coordinació dels caçadors amb l'ús d'emissores, per a reduir els
conflictes associats a la presència d'óssos aixecats en el transcurs de les caceres.
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S'elaborarà un protocol per al maneig d'óssos en situacions anòmales i es disposaran
les mesures necessàries per a intervencions amb óssos ferits o atrapats en trampes
il·legals.
Es fomentarà la informació i les campanyes formatives en el sector cinegètic, amb la
finalitat d'afavorir l'acceptació de l'ós i reduir els conflictes entre ossos i activitats
humanes.
S'elaborarà un protocol per a visitants d'àrees amb presència d'ós que inclogui
recomanacions del comportament a seguir davant trobades o presència d'óssos.
S'establirà un registre de trobades entre óssos i humans i s'elaborarà un protocol
estandarditzat de recollida d'informació.
S'estudiarà, conjuntament amb totes les administracions de territoris limítrofs (Aragó,
Andorra i França), un pla de mesures especials que contribueixin a restablir les
deteriorades condicions poblacionals i que garanteixin la viabilitat de la població
pirinenca.
Quan sigui necessari es promouran activitats adreçades a garantir la viabilitat de les
poblacions d'ós bru (desenvolupament de programes d'alimentació suplementària,
reforçament poblacional, etc.) sempre que estiguin avalades per la Direcció general de
Medi Natural DMAH i comptin amb el suficient consens social.
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