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1 Introducció 
 
El Consell de les Comunitats Europees va aprovar l'any 1992 la Directiva 
92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 
la fauna i la flora silvestres, coneguda també com la Directiva hàbitats. 
 
A Europa, els principals precedents d’aquesta Directiva són la Directiva 
79/409/CEE, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus 
silvestres (recollida per la Directiva Hàbitats), coneguda també com la Directiva 
de les aus, el Conveni de Berna i el Projecte CORINE biotops. 
 
La Directiva hàbitats és, juntament amb la Directiva de les aus, l'instrument 
més important d'aplicació en tot el territori de la Unió Europea (UE) per a la 
conservació dels hàbitats, les espècies i la biodiversitat. Ambdues directives 
són el marc legal per a la creació de la xarxa Natura 2000. 
 
En la legislació de l'Estat espanyol, la transposició de la Directiva hàbitats es 
materialitza en el Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual 
s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la 
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 
 
Posteriorment, el Consell de les Comunitats Europees ha aprovat la Directiva 
97/62/CE, de 27 d’octubre de 1997, que adapta al progrés científic i tècnic la 
Directiva 92/43/CEE. Bàsicament consisteix en una millora, modificació i 
substitució dels annexos I i II de la Directiva hàbitats.  En la legislació 
espanyola, aquesta nova directiva que modifica la Directiva hàbitats ha quedat 
transposada mitjançant el Reial decret 1193/1998,  de  7 de desembre, pel 
qual es modifica el Reial decret 1997/1995. 
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2. La Directiva hàbitats 
 

2.1 Objectius i estructura 
 
L’objectiu global de la Directiva hàbitats, descrit en l’article 2.1, és “contribuir a 
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la 
fauna i flora silvestres en el territori europeu dels estats membres”. 
 
Per al compliment d’aquest objectiu global, la Directiva s’estructura en dos 
grans objectius més concrets: 
 

a) La creació de la xarxa Natura 2000 per a la conservació dels hàbitats 
naturals i dels hàbitats de les espècies (articles 3 al 11). 

b) El sistema de protecció global de les espècies (articles 12 al 16 i 22). 
 
D’altra banda, hi ha altres aspectes i determinacions de la Directiva prou 
rellevants i que tenen a veure amb els temes següents: 
 

c) Mecanismes establerts per al seguiment de la implantació de la 
Directiva: 

• Realització d'un informe públic, cada 6 anys, per part dels estats 
membres sobre les disposicions i mesures adoptades en el marc 
de la Directiva,  especialment pel que fa a Natura 2000 (article 
17.1). 

• Posteriorment, i en el termini de dos anys, la Comissió elaborarà 
un informe d’avaluació sobre progressos realitzats i sobre la 
contribució de Natura 2000 a la consecució de l’objectiu de 
garantir un estat de conservació favorable dels hàbitats i les 
espècies d’interès comunitari (article 17.2). 

• Creació d’un comitè dependent de la Comissió, per assistir a 
aquesta, que es coneix pel nom de Comitè Hàbitats (article 20). 

d) Foment de la recerca, els treballs científics i l’intercanvi d’informació 
entre els estats membres (article 18). 

e) Foment de l’educació i la informació sobre la necessitat de la 
conservació dels hàbitats i les espècies (article 22.3). 

f) Previsió de mecanismes de revisió i adaptació al progrés científic dels 
annexos de la Directiva (article 19). 

g) Definició dels conceptes bàsics i del concepte d’hàbitat o espècie 
d’interès comunitari (article 1). 
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2.2 El sistema global de protecció d’espècies 
 
Els articles del 12 al 16, i els 22.a i 22.b, i els objectius i la creació de Natura 
2000 (pel que fa a la conservació dels hàbitats de les espècies de l’annex II) 
estableixen un marc normatiu que configura un sistema global de protecció 
de les espècies en el territori de la UE. 
 
La protecció d’espècies mitjançant Natura 2000 s’explica en l’apartat 3 
d’aquest document i en els subapartats que aquest inclou. 
 
Pel que fa als articles del 12 al 16, i 22.a i 22.b, aquests són els aspectes 
més importants a destacar: 
 

a) Els articles 12 i 13 estableixen un sistema de protecció rigorosa per a 
les espècies llistades en l’annex IV. Així mateix, l’article 22.a dóna la 
directriu als estats membres d’estudiar la reintroducció d’espècies 
d’aquest annex. 

b) L’article 14 estableix unes mesures de gestió per a la captura i 
explotació de les espècies llistades en l’annex V. 

c) L’article 15 estableix una regulació dels mètodes de captura, 
recol·lecció i transport (principalment els citats en l’annex VI) de les 
espècies, i prohibeix de forma genèrica el mètodes no selectius. 

d) L’article 16 estableix els casos i les condicions en què es poden 
establir excepcions a les disposicions establertes en els articles 12, 
13, 14 i 15. 

e) L’article 22.b dóna directrius amb referència a la presa de cauteles pel 
que fa a la introducció intencionada d’espècies no autòctones. 

 
Val a dir que en els annexos esmentats no hi ha espècies d’aus, ja que el 
sistema global de protecció d’espècies per a aquest grup taxonòmic és un 
aspecte que cobreix la Directiva de les aus. 
 
 
2.3 Concepte d’hàbitat i espècie d’interès comunitari 
 
2.3.1 Hàbitat d’interès comunitari 
 
La Directiva hàbitats defineix “hàbitat natural” com aquelles zones terrestres 
o aquàtiques diferenciades per les seves característiques geogràfiques, 
abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com seminaturals. 
 
A continuació, defineix com a hàbitats naturals d'interès comunitari aquells, 
d'entre els hàbitats naturals presents en el territori de la UE, que compleixin 
alguna d'aquestes característiques: 
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a) Es troben amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució 

natural. 
b) Tenen una àrea de distribució reduïda a causa de la seva regressió o 

a causa de tenir una àrea reduïda per pròpia naturalesa. 
c) Són exemples representatius d'una o diverses de les sis regions 

biogeogràfiques de la UE, és a dir, l'alpina, l'atlàntica, la continental, la 
macaronèsica, la mediterrània i la boreal. 

 
Són, en definitiva, els que apareixen en l'annex I de la Directiva i és 
important remarcar, doncs, que no són tots els hàbitats presents a la UE 
sinó una selecció d'aquests. Alguns exemples són els alzinars, les pinedes 
de pi pinassa, pi pinyer o pi blanc, els penya-segats marins mediterranis, els 
matollars gipsícoles, els prats de dall, les cingleres calcàries amb vegetació 
casmofítica, les torberes i mulleres, etc.  
 
Per últim, la Directiva defineix els hàbitats naturals prioritaris, d'entre els 
hàbitats naturals d'interès comunitari, com aquells amenaçats de desaparició 
(és dir els que recull l’anterior epígraf a), però que a més, la conservació dels 
quals suposa una especial responsabilitat per a la Comunitat a causa de la 
importància de la proporció de la seva àrea de distribució natural inclosa en 
el territori d'aquesta. 
 
És important entendre que els hàbitats naturals d'interès comunitari 
(prioritaris o no) no són hàbitats naturals protegits, sinó catalogats. Allò 
que s'ha de garantir és la conservació d'unes mostres d'aquests 
mitjançant la seva inclusió en la xarxa d'espais Natura 2000. Això sí, però, 
mostres suficients que garanteixin la seva conservació en el territori de la UE. 
Que en una part del territori hi hagi un o diversos hàbitats d'interès 
comunitari no vol dir que en aquell lloc s'hagi de garantir la seva 
conservació. 
 
 
2.3.2 Espècie d’interès comunitari 
 
La Directiva hàbitats defineix les espècies d’interès comunitari com aquelles 
que, pel que fa al territori de la UE: 
 

a) Es troben en perill, excepte aquelles l’àrea de distribució natural de les 
quals s’estengui de forma marginal en aquest territori i no estiguin 
amenaçades ni siguin vulnerables en l’àrea del paleàrtic occidental. 

b) Siguin vulnerables, és a dir, que el seu pas a la categoria de les 
espècies en perill es considera probable en un futur pròxim en el cas 
de mantenir-se els factors que ocasionen l’amenaça. 
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c) Siguin rares, és a dir, que les seves poblacions són de mida petita i 
que, sense estar actualment en perill ni ser vulnerables, podrien estar-
ho o ser-ho. 

d) Siguin endèmiques i requereixin especial atenció a causa de la 
singularitat del seu hàbitat i/o de possibles repercussions que la seva 
explotació pugui tenir en la seva conservació. 

 
Són, en definitiva, les que apareixen en els annexos II, IV i V de la Directiva, 
encara que, com hem vist en l’apartat 2.2, la inclusió d’una espècie en un o 
altre annex té unes implicacions molt diferents. 
 
Pel que fa a les espècies d’interès comunitari de l’annex II, la Directiva 
també defineix d’entre aquestes les espècies prioritàries, enteses com 
aquelles que estant en perill (és dir les que recull l’anterior epígraf a), però 
que a més,  la conservació de les quals suposa una especial responsabilitat 
per a la UE a causa de la importància de la proporció de la seva àrea de 
distribució natural inclosa en el territori d’aquesta. 
  
A l’igual que en el cas dels hàbitats, les espècies d'interès comunitari de 
l’annex II (prioritàries o no) no són espècies protegides, sinó 
catalogades. Allò que s'ha de garantir és la conservació d'unes mostres 
suficients dels seus hàbitats mitjançant la seva inclusió en la xarxa 
d'espais Natura 2000. Això sí, però, mostres suficients que garanteixin la seva 
conservació en el territori de la UE. 
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3 La xarxa Natura 2000 
 
La Directiva hàbitats crea la xarxa ecològica europea coherent de zones 
especials de conservació anomenada Natura 2000 (article 3). 
 
 

3.1 Objectiu 
 
Natura 2000 haurà de garantir el manteniment (o el restabliment) en un estat 
de conservació favorable dels hàbitats1 i els hàbitats de les espècies2 en la 
seva àrea de distribució natural dins el territori de la UE (article 3). 
 
Un hàbitat es considera que es troba en un estat de conservació favorable 
quan hi conflueixen els tres aspectes següents (article 1): 
 

a) Que la seva àrea de distribució natural i les superfícies de l’hàbitat 
compreses dins d’aquesta àrea siguin estables o estiguin augmentant. 

b) Que l’estructura i les funcions específiques necessàries per al seu 
manteniment a llarg termini existeixin i puguin seguir existint en un 
futur previsible. 

c) Que l’estat de conservació de les seves espècies característiques 
sigui favorable. 

 
Una espècie es considera que es troba en un estat de conservació favorable 
quan conflueixen els tres aspectes següents (article 1): 
 

a) Que les dades sobre la dinàmica de les poblacions de l’espècie en 
qüestió indiquin que aquesta segueix i pot seguir constituint a llarg 
termini un element vital dels hàbitats a què pertany. 

b) Que l’àrea de distribució natural de l’espècie no s’estigui reduint ni 
estigui amenaçada de ser reduïda en un futur previsible. 

c) Que existeixi i probablement segueixi existint un hàbitat d’extensió 
suficient per mantenir les seves poblacions a llarg termini. 

 
 

                                                      
1 Es tracta dels hàbitats d’interès comunitari llistats en l’annex I de la Directiva 97/62/CE, i als quals d’ara 
endavant ens referirem simplement com a hàbitats. En el cas que es tracti d’hàbitats d’interès comunitari 
prioritari, ens referirem a hàbitats prioritaris. 
2 Es tracta de les espècies d’interès comunitari llistades en l’annex II de la Directiva 97/62/CE, i a les quals d’ara 
endavant ens referirem simplement com a espècies. En el cas que es tracti d’espècies d’interès comunitari 
prioritari, ens referirem a espècies prioritàries. 
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3.2 Conservació dels hàbitats i les espècies mitjançant els 
espais de Natura 2000 
 
L’article 3 de la Directiva hàbitats determina que els espais que componguin 
Natura 2000 han de contenir hàbitats de l’annex I o espècies de l’annex II. 
 
Aquest mateix article també determina que aquests espais han de contenir 
mostres suficients dels hàbitats i les poblacions de les espècies, de manera 
que garantint la conservació d’aquestes mostres i poblacions dins de Natura 
2000 es pugui garantir l’objectiu per al qual s’ha creat aquesta xarxa d’espais. 
 

3.3 Les regions biogeogràfiques de la Unió Europea 
 
El territori de la UE està dividit en 6 regions biogeogràfiques: la 
macaronèsica, la mediterrània, l’atlàntica, l’alpina, la continental i la boreal. 
 
L’objectiu de garantir el manteniment (o el restabliment) de l’estat de 
conservació favorable dels hàbitats i les espècies en la seva àrea de 
distribució natural dins el territori de la UE s’ha d’aplicar per a cada regió 
biogeogràfica i, dins de cada una d’aquestes, per als hàbitats i les espècies 
que hi són presents de forma significativa i no marginal. 

        Figura 1 – Regions biogeogràfiques de la Unió Europea 
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3.4 Tipus d’espais que componen Natura 2000 
 
Natura 2000 es compon de dos tipus d’espais: 
 

a) Les zones especials de conservació (ZEC) 
b) Les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA). 

 
Les ZEC són designades pels estats membres d’acord amb la Directiva 
hàbitats (article 4.4). Prèviament a aquesta designació, però, cal que la 
Comissió, de conformitat amb els estats membres, classifiqui com a llocs 
d’importància comunitària (LIC) els espais proposats (article 4.2). 
 
Els criteris i procediments per classificar un espai com a LIC i posteriorment 
designar-lo com a ZEC s’expliquen a l’apartat següent. 
 
Les ZEPA són designades pels estats membres segons l’article 4 de la 
Directiva de les aus. Totes les ZEPA designades fins al moment, i les que es 
puguin designar en un futur, passen a formar part de Natura 2000 
automàticament, i en elles és d’aplicació la seva normativa. Cal tenir clar, 
doncs, que la designació de ZEPA també forma part del procés de 
constitució de la xarxa Natura 2000.  
 
El fet que un espai de Natura 2000 estigui designat com a ZEC indica que 
aquest és d’interès comunitari per a la conservació dels hàbitats de l’annex I 
i les espècies de l’annex II de la Directiva hàbitats, mentre que el fet que 
estigui designat com a ZEPA indica el seu interès comunitari per a la 
conservació de les espècies d’aus de l’annex I de la Directiva de les aus 
(article 4). 
 
Així doncs, la inclusió de les ZEPA a Natura 2000 cobreix la mancança que 
suposa que l’annex II de la Directiva hàbitats no contingui les espècies d’aus 
de l’annex I de la Directiva de les aus. 
 
Val a dir que un espai inclòs a Natura 2000 pot haver estat designat com una 
ZEC o com una ZEPA, però també com ambdues coses a la vegada. 
 
 

3.5 Procediment per a la creació de Natura 2000 
 
La designació de les ZEPA, d’acord amb la Directiva 79/409, és un 
procediment molt senzill en el qual l’estat membre (i en el cas espanyol les 
Comunitats Autònomes a través del Ministeri de Medi Ambient) les designa i 
el simple acusament de rebut per part de la Comissió europea ja suposa 
l’acceptació i inclusió a Natura 2000. 
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Pel que fa a les ZEC, el procediment és més complex, i queda especificat en 
els articles 3, 4 i 5 de la Directiva 92/43. Aquests procediment queda reflectit 
en els apartats següents. 
 
 
3.5.1 Primera etapa: propostes d’espais dels estats membres 
 
3.5.1.1 Requisits que han de complir les propostes 
 
L’article 4.1 determina que cada estat membre proposarà a la Comissió una 
llista d’espais. Aquesta llista s’haurà de proposar en forma de llistes parcials 
per a cada regió biogeogràfica. D’ara endavant, anomenarem aquestes 
llistes propostes o propostes d’espais. 
 
Aquestes propostes estatals han de complir, per a cada regió biogeogràfica 
per separat, els requisits següents: 
 

a) En els espais proposats s’han de mesurar els criteris indicats en 
l’annex III (etapa 1) de la Directiva. 

b) Els espais proposats han de tenir interès comunitari segons els criteris 
indicats en l’annex III (etapa 2) de la Directiva. 

c) Cada una de les propostes haurà d’assolir uns nivells mínims de 
representació dels hàbitats i de les espècies presents en la regió 
biogeogràfica estatal de que es tracti, d’acord amb l’objectiu de la 
Directiva de garantir (o restablir) l’estat de conservació favorable a nivell 
comunitari dels hàbitats o les espècies d’interès comunitari presents en 
la regió biogeogràfica de què es tracti. 

 
3.5.1.2 Documentació a adjuntar 
 
Cada proposta serà tramesa a la Comissió juntament amb una informació 
sobre els espais proposats consistent en: 
 

a) Un mapa de l’espai. 
b) La seva denominació. 
c) La seva ubicació i extensió. 
d) Les dades resultants de la mesura dels criteris indicats en l’annex III 

(etapa 1). 
 
Aquesta informació es proporcionarà d’acord amb un formulari normalitzat 
que elaborarà la Comissió. 
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3.5.1.3 Criteris establerts a l’annex III (etapa 1) 
 
En l’annex III s’estableixen els criteris de selecció dels espais que poden ser 
classificats com a LIC i posteriorment ser designats com a ZEC. 
 
Aquests criteris es concreten en 4 blocs, els dos primers subdividits en 4 punts: 
 

A. Criteris per a l’avaluació de la importància d’un espai per a un hàbitat 
concret: 
a) Grau de representativitat de l'hàbitat en relació amb l'espai.  
b) Superfície de l’hàbitat dins l'espai en relació amb la superfície total de 

l’hàbitat en l’estat membre i dins la regió biogeogràfica de què es 
tracti. 

c) Grau de conservació de l'estructura i de les funcions de l'hàbitat i 
possibilitat de restauració. 

d) Avaluació global del valor de l'espai per a la conservació de l'hàbitat. 
 

B. Criteris per a l’avaluació de la importància d’un espai per a una espècie 
concreta: 
a) Mida i densitat de la població de l'espècie dins l’espai en relació amb 

el global de poblacions de l’espècie en l’estat membre i dins la regió 
biogeogràfica de què es tracti. 

b) Grau de conservació dels elements de l'hàbitat que siguin rellevants 
per a l'espècie i possibilitat de restauració. 

c) Grau d'aïllament de la població o poblacions existents en l'espai en 
relació amb l'àrea de distribució natural de l'espècie. 

d) Avaluació global del valor de l'espai per a la conservació de l'espècie. 
 

C. D'acord amb aquests criteris, els estats membres classificaran els 
espais de la proposta com a llocs que podrien ser considerats 
d’importància comunitària, segons el seu valor relatiu per a la 
conservació de cada un dels hàbitats o de cada una de les espècies. 

 
D. Aquesta proposta inclourà els espais en què hi hagi els hàbitats i les 

espècies prioritaris/àries, i que hagin estat seleccionats pels estats 
membres d'acord amb els criteris enumerats en els punts A i B.  

 
Pel que fa a espècies que requereixin un territori extens, els espais 
proposats podran contenir només aquelles parts del territori que presentin 
els elements físics i biològics essencials per a la seva vida i reproducció 
(article 4.1). 
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3.5.2 Segona etapa: selecció dels LIC per part de la Comissió 
 
3.5.2.1 Objectiu 
 
Segons els criteris de l’annex III (etapa 2) i per a cada una de les 6 regions 
biogeogràfiques, el Comitè Hàbitats, d’acord amb els estats membres, 
redactarà un projecte de llista de LIC prenent com a punt de partida les 
propostes d’espais dels estats membres (article 4.2). 
 
Aquest projecte de llista, un cop aprovat per la Comissió mitjançant el 
procediment que estableix la Directiva en l’article 21, atorgarà als espais de 
la llista la categoria de LIC. 
 
Previ a aquesta redacció de la llista de LIC, la Comissió europea realitza 
reunions amb els estats membres (màxim 3) en les quals avalua el grau de 
representació de cada un dels hàbitats i de cada una de les espècies dels 
Annexos I i II de la Directiva d’Hàbitats en les propostes de LIC presentades 
pels Estats. En aquestes reunions la Comissió determina el llistat dels 
hàbitats o de les espècies que es considera insuficients pels quals els Estat 
hauran de presentar noves propostes d’espais. 
 
A partir de la seva aprovació com a LIC, un espai deixa de ser una proposta, 
i passa a formar part de la xarxa Natura 2000. 
 
En el cas de les ZEPA la Comissió europea també avalua el conjunt d’espais 
designats tot i que, enlloc de fer reunions amb els estats l’anàlisi el fa 
prenent com a base les Important Bird Areas (IBA) definides per BirdLife 
International per encàrrec de la pròpia Comissió. 
 
3.5.2.2 Criteris establerts a l’annex III (etapa 2) 
 
Els criteris de l’annex III (etapa 2) són els següents: 
 

A. Tots els espais proposats pels estats membres en què hi hagi hàbitats 
o espècies prioritaris/àries seran seleccionats com a LIC. 

 
B. Per a l’avaluació de la importància comunitària de la resta d’espais 

proposats pels estats membres, és a dir, de la seva contribució al 
manteniment o restabliment en un estat de conservació favorable d’un 
hàbitat o d’una espècie i/o a la coherència de Natura 2000, es tindran 
en compte els criteris següents: 

 
a) El valor relatiu de l’espai en l’àmbit de l’estat membre i en la regió 

biogeogràfica de què es tracti. 
b) La localització de l’espai amb relació amb les vies migratòries 

d’espècies de l’annex II, així com la possible pertinença a un 
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ecosistema coherent situat a una i altra banda d’una o diverses 
fronteres interiors de la UE. 

c) La superfície total de l’espai. 
d) El nombre d’hàbitats i/o espècies d’interès comunitari presents en 

l’espai. 
e) El valor ecològic global de l’espai, en tot el territori de la UE, per a 

la regió o regions biogeogràfiques dins de les quals ha estat 
proposat o per al conjunt del territori de la UE, ja sigui per l’aspecte 
característic o únic dels elements que l’integren o per la 
combinació d’aquests elements. 

 
 
3.5.2.3 Procediments excepcionals 
 
La Directiva estableix que l’aplicació dels criteris de l’annex III (etapa 2)  sigui 
més flexible en estats membres en què els espais que tinguin hàbitats o 
espècies prioritaris ocupin més d’un 5% del seu territori. Aquest mecanisme, 
però, requereix la conformitat de la Comissió (article 4.2). 
 
D’altra banda, en l’article 5 s’estableix un mecanisme pel qual, si es dóna la 
circumstància que un estat membre no ha proposat un espai que la Comissió 
considera que és essencial per al manteniment d’un tipus d’hàbitat 
determinat, o per la supervivència d’una espècie concreta, s’iniciarà un 
procediment bilateral de concertació entre la Comissió i l’estat membre per 
de contrastar i discutir les dades científiques de què disposen ambdues 
parts. 
 
Aquest període de concertació pot tenir una durada màxima de 6 mesos. Si 
un cop finalitzat aquest termini no s’arriba a un acord, la Comissió podrà 
proposar al Consell de les Comunitats Europees la selecció de l’espai o 
espais en qüestió com a LIC. El Consell decidirà per unanimitat en un termini 
no superior a 3 mesos. 
 
Val a dir que, des que s’iniciï el període de concertació fins que el Consell 
prengui una decisió, l’espai o espais en qüestió quedaran sotmesos a allò 
que s’estableix en l’epígraf c de l’apartat 3.7 d’aquest document. 
 
 
3.5.3 Tercera etapa: designació de les ZEC per part dels estats 

membres 
 
Els espais classificats com a LIC per la Comissió hauran de ser designats 
com a ZEC per part dels estats membres, en un termini que no pot superar 
els 6 anys a partir de la seva declaració com a LIC. 
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A l’hora de fixar les prioritats en l’ordre en què es facin aquestes 
designacions, l’estat membre tindrà en compte la importància comunitària de 
l’espai per al compliment dels objectius de Natura 2000, així com per a la 
coherència de la xarxa a què fa referència l’apartat següent. 
 
 

3.6 Millora de la coherència ecològica de Natura 2000 
 
La Directiva dóna la directriu (article 10) que, quan els estats membres ho 
considerin necessari, i en el marc de les seves polítiques nacionals 
d’ordenació del territori i de desenvolupament, es preocuparan per millorar la 
coherència ecològica de Natura 2000 fomentant la gestió d’elements del 
paisatge que tinguin una importància principal per a la fauna i la flora 
silvestres. 
 
Es tracta d’aquells elements que, ja sigui per la seva estructura lineal (rius, 
marges de camps de conreu, etc.), o pel seu paper com a punts d’enllaç 
(estanys, bosquetons, etc.), són essencials per a la migració, la distribució 
geogràfica i l’intercanvi genètic de les espècies silvestres. 
 
 

3.7 Mesures de conservació a adoptar en els espais de 
Natura 2000 
 
La Directiva 92/43 proposa una sèrie de mecanismes a desenvolupar en els 
espais de Natura 2000. Aquestes mesures són les que es determinen a 
continuació: 
 

a) Determinació de les mesures reglamentàries, contractuals i/o 
administratives necessàries per a les exigències ecològiques dels 
tipus d’hàbitats i espècies d’interès comunitari que hi ha en l’espai i 
que siguin objectiu de conservació, quan es cregui necessari, 
elaboració d'un Pla de gestió (específic de l’espai o integrat en altres 
plans de desenvolupament) i (article 6.1). 

b) Avaluació de les repercussions de plans i projectes que no tinguin 
relació directa amb la gestió de l’espai o que no són necessaris per a 
aquest, i que puguin afectar de forma apreciable, individualment o en 
combinació amb d’altres plans i projectes, l’espai i els seus objectius 
de conservació (article 6.3 i 6.4). 

c) Aplicació de mesures de conservació apropiades per evitar el 
deteriorament dels hàbitats i les espècies presents en l’espai (article 
6.2). 
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d) Vigilància de l'estat de conservació dels hàbitats i de les espècies, 
especialment en el cas de ser prioritàries (article 11). 

e) Elaboració dels informes esmentats en els articles 17.1 i 17.2 de la 
Directiva. 

 
En els LIC, quan encara no han estat declarats ZEC, no és d’aplicació l’epígraf 
a. 
 
Pel que fa l’epígraf b, les autoritats nacionals competents només es 
declararan d’acord amb un pla o projecte concret després d’assegurar-se, 
amb aquesta avaluació, que no es perjudica la integritat de l’espai. 
  
L’estat membre podrà autoritzar un pla o projecte que perjudiqui la integritat 
de l’espai, i els hàbitats o espècies que siguin objectiu de conservació 
d’aquests, quan no hi hagi solucions alternatives, i/o quan es tracti d’un pla o 
projecte que s’ha de realitzar per raons imperioses d’interès públic de primer 
ordre, incloses les de tipus social i econòmic. En aquest cas, l’estat membre 
haurà de prendre totes les mesures compensatòries que siguin necessàries, 
que haurà de comunicar a la Comissió, per garantir que la coherència global 
de Natura 2000 queda protegida. 
 
En el cas que l’espai tingui hàbitats o espècies prioritaris i aquests siguin 
perjudicats pel pla o projecte, només es podran al·legar (per aplicar el que 
s’ha expressat en el paràgraf anterior) raons relacionades amb la salut 
humana i la seguretat pública, o relatives a conseqüències positives de 
primer ordre d’importància per al medi ambient, o bé, i amb una consulta 
prèvia a la Comissió, d’altres raons imperioses d’interès públic de primer 
ordre. 
 
Val a dir que la Comissió europea ha elaborat un document per a la correcta 
interpretació de l’article 6 de la Directiva 92/43 que es troba disponible a la 
web del Departament de Medi Ambient (http:\\mediambient.gencat.net). 
 
En definitiva, es planteja un escenari força obert però tutelat, en què a priori 
no es prohibeix res i on la gestió activa ha de tenir un clar paper 
protagonista. Es dóna als estats membres la principal responsabilitat 
d’aquesta tutela, i a la Comissió una capacitat de seguiment de què es fa (o 
no es fa) en els espais. 
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Mesures de gestió que es deriven de la inclusió d’un espai a la xarxa Natura 2000 

 

 

3.8 El finançament per a la gestió dels espais de Natura 
2000 
 
Per últim, la Directiva preveu el cofinançament entre la UE i els estats 
membres per garantir la conservació dels hàbitats i les espècies prioritaris dins 
dels espais de Natura 2000. Aquest mecanisme queda establert en el seu 
article 8, mitjançant 4 passos: 
 

a) Els estats membres trametran a la Comissió, paral·lelament a les seves 
propostes parcials i quan ho creguin oportú, les seves estimacions pel 
que fa al cofinançament comunitari que creguin necessari, tant per al 
desenvolupament dels plans de gestió com per a l’execució de les 
mesures reglamentàries, administratives o contractuals necessàries per 
a la conservació dels hàbitats i les espècies prioritaris/àries. Lògicament, 
aquest cofinançament només es podrà sol·licitar per a espais que 
continguin aquests tipus d’hàbitats. 

b) D’acord amb els estats membres, la Comissió determinarà, per als 
espais en què s’ha sol·licitat cofinançament i que han estat declarats 
LIC, les mesures indispensables per al manteniment o restabliment en 
un estat de conservació favorable dels hàbitats i les espècies 
prioritaris/àries en els espais de què es tracti, així com els costos totals 
que aquestes mesures suposin. 

GESTIO 
• Els plans de gestió, els plans de conservació de les espècies i dels hàbitats, la 
monitorització i el seguiment de l’estat de conservació de la biodiversitat, la restauració 
dels hàbitats més amenaçats, són instruments que es mobilitzen amb la posada en 
marxa de Natura 2000. 
AVALUACIÓ 
• L’avaluació ambiental dels plans i dels projectes en els espais de la xarxa ha de 
garantir el manteniment de la seva coherència ecològica i el compliment dels seus 
objectius de conservació. 
PARTICIPACIÓ 
• La implicació d’un gran nombre de sectors interessats en la gestió 
(administracions locals, fundacions, entitats de custòdia del territori, consorcis, sindicats 
agraris…) ha de fer de la gestió de Natura 2000 un gran objectiu del conjunt de la 
societat, mitjançant la participació, el diàleg i el consens. 
USOS COMPATIBLES 
• Els usos i les activitats propis dels espais de Natura 2000 es continuen 
desenvolupant amb normalitat, en alguns casos amb més oportunitats de progrés. La 
integració de Natura 2000 en el Pla d’espais d’interès natural garanteix alhora 
l’aplicació del marc normatiu propi de Catalunya. 
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c) La Comissió, d’acord amb els estats membres, i tenint en compte, entre 
d’altres coses, la concentració d’hàbitats o espècies prioritaris/àries que 
es doni en el territori de l’estat, i les càrregues econòmiques que això 
pugui implicar, avaluarà el cofinançament necessari per a l’aplicació de 
les mesures esmentades en el punt anterior. 

d) D’acord amb l’avaluació exposada en els dos punts anteriors, i en el 
marc dels instruments comunitaris de finançament, la Comissió 
adoptarà un marc d’acció prioritària de les mesures que s’hagin 
d’adoptar i que suposin cofinançament, sempre que l’espai hagi estat 
designat com a ZEC per l’estat membre. 

 
 

Els beneficis que es deriven de la inclusió d’un espai a la xarxa Natura 2000 

 
 

 
Val a dir que la Comissió europea ha elaborat un document per a la correcta 
interpretació de l’article 8 de la Directiva 92/43 que es troba disponible a la 
web del Departament de Medi Ambient (http:\\mediambient.gencat.net). 
 

FINANÇAMENT 
• Els espais de Natura 2000 són àrees prioritàries d’acció per als instruments 
de finançament de la Unió Europea: fons de la política regional, fons de 
desenvolupament rural, Instrument Life, etc…, i ho seran cada vegada més. 
AJUTS 
• El Departament de Medi Ambient i Habitatge convoca anualment línies 
d’ajut específiques per a projectes de conservació i restauració, d’ús públic, de 
divulgació i interpretació, etc… en aquests espais, i Natura 2000 esdevé un criteri 
de prioritat per als ajuts a la gestió forestal sostenible, entre d’altres. 
INVERSIÓ I OCUPACIÓ 
• Natura 2000 pot contribuir a la creació d’ocupació en sectors com 
l’ecoturisme i el turisme rural, la comercialització de productes locals amb valor 
afegit, els serveis ambientals i educatius, etc.., impulsant el desenvolupament local 
basat en el patrimoni natural i cultural. 
MESURES AGROAMBIENTALS 
• Les mesures agroambientals en els espais de Natura 2000 impulsaran una 
gestió agrària sostenible, reforçant la relació entre la conservació de la biodiversitat 
i l’explotació agrícola. Els contractes territorials d’explotació poden fixar les 
mesures de gestió adequades i la dotació econòmica, en funció dels compromisos 
adquirits de manera voluntària. 



Proposta catalana a la xarxa Natura 2000    18 
 

 

4 Elaboració de les propostes per a Natura 2000 a 
l’Estat espanyol 
 
En aquest bloc s’aborda l’organització administrativa que s’ha desenvolupat, 
a l’Estat espanyol, pel que fa a l’obligació dels estats membres de presentar 
les propostes d’espais a què fa esment l’apartat 3.5.1 (Primera etapa). Val a 
dir que els requisits que han de complir aquestes propostes han estat 
descrits en l’apartat 3.5.1.1. 
 
Com ja s’ha comentat, el Reial decret 1997/1995 transposa la Directiva 
hàbitats a l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol amb caràcter de norma 
bàsica excepte en allò que es refereix als mètodes de caça. 
 
Aquest Reial decret, en l’article 4.1, determina que els òrgans competents de 
les comunitats autònomes elaboraran les propostes d’espais que, trobant-se 
en el seu territori, puguin ser classificats com a LIC i posteriorment designats 
com a ZEC, competència aquesta última que torna a recaure en les 
comunitats autònomes (article 5). 
 
L’article 4.1 també determina que les propostes elaborades per les 
comunitats autònomes seran trameses al Ministeri de Medi Ambient, que les 
proposarà a la Comissió Europea mitjançant el procediment corresponent. 
 
Per últim, i com a punt important en el paper de coordinació que ha de jugar 
el MMA en tot aquest procés, cal destacar la disposició final primera, en què 
es faculta el Ministeri de Medi Ambient per dictar, en l’àmbit de les seves 
competències, les disposicions necessàries per al compliment i aplicació del 
que disposa el Reial decret. 
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5 Proposta catalana a la xarxa Natura 2000 
catalana 
 

5.1 Antecedents 
 
Vistos, doncs, tots els aspectes jurídics i administratius relacionats amb la 
xarxa Natura 2000, cal concloure que la Generalitat de Catalunya ha 
d’elaborar, i trametre al Ministeri de Medi Ambient: 

• Una proposta d’espais naturals de la regió alpina catalana (vegeu figura 2) 
per a la seva possible consideració i aprovació com a LIC, i conseqüent 
inclusió a la xarxa Natura 2000. 

• Una proposta d’espais naturals de la regió mediterrània catalana (vegeu 
figura 2) per a la seva possible consideració i aprovació com a LIC, i 
conseqüent inclusió a la xarxa Natura 2000. 

• Una llista d’espais naturals (que pot ser única de tot Catalunya o dividida 
en les fases que es vulguin) per a la seva designació automàtica com a 
ZEPA, i conseqüent inclusió a la xarxa Natura 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Regions biogeogràfiques a Catalunya (alpina en color fosc i mediterrània en clar) 
 
El llistat actual d'espais proposats per formar part de la xarxa Natura 2000 es 
deriva d'una sèrie de propostes successives formulades pel Departament de 
Medi Ambient i Habitatge en virtut dels procediments establerts al Capítol 3.  
 
Són les següents: 
 

- Designació com a ZEPA, del Parc Nacional d'Aigüestortes, els Parcs 
Naturals del Cadí-Moixeró, Delta de l'Ebre i Aiguamolls de l'Empordà 
i la R.N.P de Mas de Melons en el règim establert per la Directiva 
79/409 d'Aus (Acord de Govern 09/87) 
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- Designació com a ZEPA de terrenys del Delta del Llobregat en el 
règim establert per la Directiva 79/409 d'Aus (Acord de Govern 
06/94). 

- Proposta d’inclusió de diversos espais com a LIC a la xarxa Natura 
2000 en la seva regió mediterrània catalana. 

- Proposta d’inclusió de diversos espais com a LIC a la xarxa Natura 
2000 i de designació de diverses ZEPA en la seva regió alpina 
catalana (Acord de Govern de desembre de 2001). 

- Proposta d’inclusió de diversos espais com a LIC a la xarxa Natura 
2000 i de designació de diverses ZEPA en el sector estèpic de la 
regió mediterrània catalana (Acord de Govern de gener de 2003). 

- Proposta de designació com a ZEPA alguns dels espais proposats a 
la xarxa Natura 2000 com a LIC (Acord de Govern de 8 de febrer de 
2005) 

 

5.2 Objecte de la proposta 
 
L’objecte d’aquest document és presentar la proposta d’espais a incorporar a 
la xarxa Natura 2000, que ha estat sotmesa a un procediment d’informació 
pública i consulta als ens locals entre els anys 2005 i 2006. 
 
Aquesta proposta engloba el conjunt de tots els espais que ha  de formar 
part de la xarxa Natura 2000, tant de ZEPA com de LIC de regió 
mediterrània com alpina, incloent els següents: 

- LIC ja aprovats amb anterioritat a aquesta proposta 
- ZEPA ja designades amb anterioritat a aquesta proposta 
- Proposta d’ampliació de LIC actuals de les regions mediterrània i 

alpina 
- Proposta de nous LIC de les regions mediterrània i alpina 
- Ampliació de ZEPA actuals 
- Designació de noves ZEPA  

 
En aquest document, doncs, s’hi inclou el llistat de tots els espais que han de 
formar part de la xarxa Natura 2000 i ha de solventar les insuficiències que 
presenta la proposta catalana de la xarxa Natura 2000 vigent amb anterioritat a 
l’aprovació d’aquesta nova proposta.  Així mateix, també contempla la proposta 
de retallada d’algun dels espais ja inclosos a la xarxa Natura 2000 en 
l’actualitat. Aquesta suposa, de fet, algunes retallades de sis ZEPA, cinc de les 
quals també estan proposades com a LIC, que són les següents: 

• LIC i ZEPA: 
 - ES5130016  Valls dels Sió-Llobregós 
 - ES5120013  Massís de les Cadiretes (amb la proposta vigent no és  
     ZEPA però ara es proposa la seva designació) 

- ES5120015   Muntanyes de Begur 
- ES0000021  Secans del Segrià-Garrigues 
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 - ES0000146  Delta del Llobregat 
• ZEPA: 

 - ES0000321  Anglesola- Vilagrassa 
 
Finalment, cal assenyalar que en la present proposta, a més de les 
modificacions de límits, també s’hi inclouen canvis en els codis i noms 
d’alguns espais ja inclosos a la xarxa Natura 2000 així com divisió d’alguns 
d’ells. Aquest fet s’ha realitzat de cara a donar més coherència a la proposta 
així com aconseguir una millor integració de la xarxa Natura 2000 en el 
sistema d’àrees protegides de Catalunya. 
 

5.3 Contingut de la proposta 
 
La proposta catalana d’espais a la xarxa Natura 2000 engloba 117 espais 
que sumen 957.051 ha, un 29,83% del territori català. A aquesta superfície 
cal afegir-hi 83.104 ha de l'àmbit marí (12 dels espais proposats presenten 
superfície marina).  
 
Tots els espais a excepció de dos (els codis ES0000321 i ES0000322) es 
proposen com a LIC fet que suposa una superfície global de LIC a 
Catalunya de 949.548 ha terrestres i 83.104 ha marines repartides en 
115 espais.  Pel que respecte a les ZEPA la proposta inclou 73 espais que 
també són proposats com a ZEPA fet que suposa una superfície global 
de ZEPA de 815.295 ha terrestres i 74.214 ha marines.  
 
A la taula següent es resumeix, tant per LIC com per ZEPA, si es tracta 
d’espais ja vigents dels quals no ha variat la seva delimitació, espais que han 
vist ampliada la seva delimitació, espais que han vist reduïda la seva 
delimitació o espais nous.  
 
VARIACIONS EN LA DELIMITACIÓ DE L’ESPAI LIC ZEPA 
Espais que mantenen la seva delimitació 13 5 
Espais que s’amplien 59 44 
Espais que es retallen 5 6 
Espais nous 43 23 
 Nota: un mateix espai pot ampliar-se per un sector i retallar-se per l’altre 
 
A l’annex 1 es troba el llistat que descriu el global d'espais que componen la 
proposta amb la indicació de si es proposen com a LIC, com a ZEPA, o com 
a ambdues coses així com, també, si es tracta de nous espais, espais ja 
aprovats a ampliar o retallar o espais ja aprovats que no s’amplien. 
 
Respecte a la designació o no com a ZEPA de cadascun dels espais cal 
comentar que, a més dels 25 espais nous que es designen com a ZEPA, 
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també hi ha 6 espais ja aprovats com a LIC que ara també es designen com 
a ZEPA. Són els següents: 
 
 - ES5110004 Serra de Catllaràs 
 - ES5120013 Massís de les Cadiretes 
 - ES5120017 Estany de Sils – Riera de Santa Coloma 
 - ES5130010 Serra de Boumort – Collegats 
 - ES5130013 Aiguabarreig Segre - Cinca  
 - ES5140003 Ribera de l’Algars 
 
 
Per altra banda, i com ja s’ha esmentat, en la proposta actual es planteja 
algunes variacions de codis o de noms per a determinats espais. A la taula 
següent es detallen aquests canvis i la correspondència entre els espais 
vigents i la proposta que es presenta ara. 
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Relació entre la present proposta d’espais a la xarxa Natura 2000 i la xarxa vigent amb anterioritat 

PROPOSTA CANVI EFECTUAT SITUACIÓ ACTUAL 

Codi Nom espai LIC ZEPA   Codi  
actual Nom Espai natura 2000 vigent 

ES0000018 Prepirineu Central català S S  -- ES0000018 Prepirineu Central català 
ES0000019 Aiguamolls de l'Alt Empordà S S  -- ES0000019 Aiguamolls de l'Alt Empordà 

ES0000020 Delta de l'Ebre S S 
engloba tot el LIC 
ES5130013 ES0000020 Delta de l'Ebre 

ES0000021 
Secans de Mas de Melons-
Alfés S S 

l'antic espais ES0000021es 
parteix en 3 espais. ES0000021 Secans del Segrià -Garrigues 

ES0000022 Aigüestortes S S  -- ES0000022 Aigüestortes 
ES0000146 Delta del Llobregat S S  -- ES0000146 Delta del Llobregat 
ES0000321 Anglesola-Vilagrassa N S  -- ES0000321 Anglesola-Vilagrassa 
ES0000322 Granyena N S  -- ES0000322 Granyena 
ES5110001 Massís del Montseny S N  -- ES5110001 Massís del Montseny 
ES5110004 Serra de Catllaràs S S  -- ES5110004 Serra de Catllaràs 
ES5110005 Sistema transversal Català S S  -- ES5110005 Sistema transversal Català 
ES5110007 Riu i Estanys de Tordera S N canvi de nom ES5110007 Estanys de Tordera 
ES5110008 Gallifa-Cingles de Bertí S S canvi de nom ES5110008 Gallifa 
ES5110009 Riera de Merlès S S  -- ES5110009 Riera de Merlès 
ES5110010 Sant Llorenç del Munt i l'Obac S S  -- ES5110010 Sant Llorenç del Munt i l'Obac 
ES5110011 Serres del litoral septentrional S N  -- ES5110011 Serres del litoral septentrional 

ES5110012 
Montserrat-Roques Blanques- 
riu Llobregat S S canvi de nom ES5110012 Montserrat-Roques Blanques 

ES5110013 Serres del Litoral central S S  -- ES5110013 Serres del Litoral central 
ES5110014 Serra de Castelltallat S N  -- ES5110014 Serra de Castelltallat 
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PROPOSTA CANVI EFECTUAT SITUACIÓ ACTUAL 

Codi Nom espai LIC ZEPA   Codi  
actual Nom Espai natura 2000 vigent 

ES5110015 Sistema prelitoral central S S canvi de nom ES5110015 Serra de Miralles-Queralt 
ES5110016 Riera de Sorreigs S N ESPAI NOU     
ES5110017 Costes del Maresme S N ESPAI NOU     
ES5110018 Valls de l'Anoia S S ESPAI NOU     
ES5110019 Carbassí S N ESPAI NOU     
ES5110020 Costes del Garraf S S ESPAI NOU     
ES5110021 Riera de la Goda S N ESPAI NOU     
ES5110022 Capçaleres del Foix S S ESPAI NOU     
ES5110023 Riera de Clariana S N ESPAI NOU     
ES5110024 Serra de Collserola S N ESPAI NOU     
ES5110025 Riu Congost S N ESPAI NOU     
ES5120001 Alta Garrotxa S S  -- ES5120001 Alta Garrotxa 
ES5120002 Capçaleres del Ter i del Freser S S  -- ES5120002 Capçaleres del Ter i del Freser 
ES5120003 Serra Cavallera S N  -- ES5120003 Serra Cavallera 
ES5120004 Zona Volcànica de la Garrotxa S N  -- ES5120004 Zona Volcànica de la Garrotxa 

ES5120005 
Riu Llobregat d'Empordà – riera 
de Torrelles S N ESPAI NOU     

ES5120006 Riu Brugent S N 

ESPAI NOU (agafa el codi de 
l'espai desaparegut dels 
aiguamolls del Baix Empordà)     

ES5120007 Cap de Creus S S  -- ES5120007 Cap de Creus 
ES5120008 Estany de Banyoles S N  -- ES5120008 Estany de Banyoles 
ES5120009 Basses de l'Albera S N canvi de nom ES5120009 Estanys de la Jonquera 
ES5120010 Les Gavarres S N  -- ES5120010 Les Gavarres 
ES5120011 Riberes del Baix Ter S N canvi de nom ES5120011 Illa de Canet 



Proposta catalana a la xarxa Natura 2000                                            25 
 

 

PROPOSTA CANVI EFECTUAT SITUACIÓ ACTUAL 

Codi Nom espai LIC ZEPA   Codi  
actual Nom Espai natura 2000 vigent 

ES5120012 Les Guilleries S S  -- ES5120012 Les Guilleries 
ES5120013 Massís de les Cadiretes S S  -- ES5120013 Massís de les Cadiretes 
ES5120014 L'Albera S S canvi de nom ES5120014 Massís de l'Albera 
ES5120015 Litoral del Baix Empordà S S canvia de nom ES5120015 Muntanyes de Begur 

ES5120016 
El Montgrí-Les Medes-El Baix 
Ter S S s'ajunta a ES5120016 ES5120006 Aiguamolls del Baix Empordà 

"" "" "" "" 
s'ajunta amb l'antic 
ES5120006 ES5120016 El Montgrí-Illes Medes 

ES5120017 
Estany de Sils-Riera de Santa 
Coloma S S  -- ES5120017 Estany de Sils-Ribera de Santa Coloma 

ES5120018 
Muntanyes de Rocacorba-Puig 
de la Banya del Boc S N  -- ES5120018 

Muntanyes de Rocacorba-Puig de la Banya del 
Boc 

ES5120019 Riberes de l'Alt Ter S N  -- ES5120019 Riberes de l'Alt Ter 
ES5120020 Riu Llémena S N ESPAI NOU     
ES5120021 Riu Fluvià S N ESPAI NOU     
ES5120022 Riu Duran S N ESPAI NOU     
ES5120023 Rieres de Xuclà i Riudelleques S N ESPAI NOU     
ES5120024 Montgrony S S ESPAI NOU     
ES5120025 Garriga d'Empordà S S ESPAI NOU     

ES5120026 
Tossa Plana de Lles-
Puigpedrós S S ESPAI NOU     

ES5120027 Rasos de Tubau S S ESPAI NOU     
ES5120028 Vall del Rigart S N ESPAI NOU     
ES5130001 Els Bessons S S ESPAI NOU     
ES5130002 Riu Verneda S N ESPAI NOU     
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PROPOSTA CANVI EFECTUAT SITUACIÓ ACTUAL 

Codi Nom espai LIC ZEPA   Codi  
actual Nom Espai natura 2000 vigent 

ES5130003 Alt Pallars S S  -- ES5130003 Alt Pallars 
ES5130004 Baish Aran S S  -- ES5130004 Baish Aran 
ES5130005 Era Artiga de Lin - Eth Portillon S S  -- ES5130005 Era Artiga de Lin - Eth Portillon 
ES5130006 Estanh de Vielha S N  -- ES5130006 Estanho de Vielha 
ES5130007 Riberes de l'Alt Segre S N  -- ES5130007 Riberes de l'Alt Segre 
ES5130008 Serra d'Aubenç i Roc de Cogul S S es parteix l'espai actual ES5130008 Serra d'Aubenç i de Turp 

ES5130009 
Serra de Turp i Mora Condal-
Valldan S S es parteix l'espai actual ES5130008 Serra d'Aubenç i de Turp 

ES5130010 Serra de Boumort- Collegats S S canvi de nom ES5130010 Serra de Boumort 
ES5130011 Riu de la Llosa S N  -- ES5130011 Riu de la Llosa 

ES5130012 
Vall Alta de Serradell - Serra de 
Sant Gervàs S S  -- ES5130012 Vall Alta de Serradell - Serra de Sant Gervàs 

ES5130013 Aiguabarreig Segre - Cinca S S  -- ES5130013 Aiguabarreig Segre - Cinca 

ES5130014 
Aiguabarreig Segre- Noguera 
Pallaresa S S  -- ES5130014 Aiguabarreig Segre- Noguera Pallaresa 

ES5130015 
Serres del Montsec, Sant 
Mamet i Mitjana S S canvi nom ES5130015 Serra del Montsec 

ES5130016 Valls del Sió-Llobregós S S  -- ES5130016 Valls del Sió-Llobregós 
ES5130017 Basses de Sucs i Alcarràs S S ESPAI NOU     
ES5130018 Estany d'Ivars S S ESPAI NOU     
ES5130019 Estany de Montcortès S N  -- ES5130019 Estany de Montcortés 

ES5130020 
Aiguabarreig Segre-Noguera 
Ribagorçana S N  -- ES5130020 Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana 

ES5130021 Secans de la Noguera S S  -- ES5130021 Secans de la Noguera 
ES5130022 La Torrassa S N  -- ES5130022 La Torrassa 
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PROPOSTA CANVI EFECTUAT SITUACIÓ ACTUAL 

Codi Nom espai LIC ZEPA   Codi  
actual Nom Espai natura 2000 vigent 

ES5130023 Beneïdor S S  -- ES5130023 Beneïdor 

ES5130024 
La Faiada de Malpàs i 
Cambatiri S S  -- ES5130024 La Faiada de Malpàs i Cambatiri 

ES5130025 Bellmunt-Almenara S S  -- ES5130025 Bellmunt-Almenara 
ES5130026 Serra de Prada-Castellàs S S ESPAI NOU     

ES5130027 
Obagues de la riera de 
Madrona S N ESPAI NOU     

ES5130028 Ribera Salada S N  -- ES5130028 Ribera Salada 

ES5130029 
Serres de Queralt i Els Tossals-
Aigua d'Ora S N ESPAI NOU     

ES5130030 Estanys de Basturs S N ESPAI NOU     

ES5130032 
Vessants de la Noguera 
Ribagorçana S S ESPAI NOU     

ES5130034 Riu Garona S N ESPAI NOU     
ES5130035 Plans de la Unilla S S ESPAI NOU     
ES5130036 Plans de Sió S S ESPAI NOU     
ES5130037 Secans de Belianes-Preixana S S ESPAI NOU     
ES5130038 Secans del Segrià i Utxesa S S ESPAI NOU     
ES5130039 Vall de Vinaixa S S ESPAI NOU     
ES5140001 Litoral meridional tarragoní S N canvi nom ES5140001 Cap de Santes Creus 
ES5140002 Serra de Godall S S ESPAI NOU     
ES5140003 Ribera de l'Algars S S  -- ES5140003 Ribera de l'Algars 
ES5140004 Sèquia Major S N  -- ES5140004 Sèquia Major 
ES5140005 Serra de Montsià S S  -- ES5140005 Serra de Montsià 
ES5140006 Serres de Cardó-El Boix S S  -- ES5140006 Serres de Cardó - El Boix 
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PROPOSTA CANVI EFECTUAT SITUACIÓ ACTUAL 

Codi Nom espai LIC ZEPA   Codi  
actual Nom Espai natura 2000 vigent 

ES5140007 Costes del Tarragonès S N canvi de nom ES5140007 litoral tarragoní 

ES5140008 Muntanyes de Prades S S 
es parteix l'espai en 2 
(ES5140008 I ES5140017) ES5140008 Prades-Montsant 

ES5140009 Tivissa-Vandellós- Llaberia S S  -- ES5140009 Tivissa-Vandellós- Llaberia 

ES5140010 Riberes i Illes de l'Ebre S N canvi nom ES5140010 Riberes de l'Ebre a Flix-Illes de l'Ebre 
ES5140011 Sistema prelitoral meridional S S  -- ES5140011 Sistema prelitoral meridional 
ES5140012 Tossals d'Almatret i Riba-roja S S  -- ES5140012 Tossals d'Almatret i Riba-roja 

        
passa a formar part del 
ES0000020 ES5140013 Delta de l'Ebre 

ES5140013 Secans del Montsià S S ESPAI NOU     
ES5140014 Massís de Bonastre S S ESPAI NOU     
ES5140015 Riu Siurana i planes del Priorat S S ESPAI NOU     
ES5140016 Tossal de Montagut S S ESPAI NOU     

ES5140017 Serra de Montsant-Pas de l'Ase S S 
es parteix l'espai en 2 
(ES5140008 I ES5140017) ES5140008 Prades-Montsant 

ES5140018 El Montmell-Marmellar S S ESPAI NOU     
ES5140019 Riu Gaià S S ESPAI NOU     
ES5140020 Grapissar de la Masia Blanca S N ESPAI NOU     
ES5140021 Obagues del riu Corb S S ESPAI NOU     
ES5140022 Barranc de Santes Creus S N ESPAI NOU     
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5.4 Criteris de delimitació 
 
La delimitació que es presenta en aquest document de cadascun dels espais 
s’ha efectuat a escala 1:50.000, escala suficient pels requeriments de la 
Comissió europea per designar les ZEPA o per proposar els nous LIC a 
incorporar a la xarxa Natura 2000. De cara a una major precisió dels límits 
de cada espai es preveu un procés de delimitació definitiva posterior, a 
escala 1:5.000, de forma anàloga al dels espais del PEIN. En els casos en 
que la delimitació d’un espai de la xarxa Natura 2000 coincideix, de forma 
total o parcial, amb els límits del PEIN, la delimitació adoptada és la de 
l’espai del PEIN aprovat, en els sectors coincidents. 
 
El procediment d’aprovació de la proposta d’espais a la xarxa Natura 2000 
establert per la Directiva 43/92, d’Hàbitats i el Reial Decret 1997/1995, de 
transposició de la mateixa, no requereix una descripció literal dels límits de 
manera que en cas de conflicte cal remetre’s a la cartografia oficial tramesa 
a la Comissió europea. No obstant, en determinats espais fluvials, en la 
cartografia es grafia una franja prou ample perquè sigui visible però que no 
respon en realitat de la delimitació de l’espai. En aquests casos, l’espai 
correspon a l’àmbit de Domini Públic Hidràulic més els espais ocupats per la 
vegetació de ribera que tingui associada. Són els següents: 
 

Codi Nom espai Comentaris 
ES5110021 Riera de la Goda Tot l’espai 
ES5110023 Riera de Clariana Tot el tram fluvial 

ES5120005 
Riu Llobregat d'Empordà – riera de 
Torrelles 

Tot el tram fluvial 

ES5120006 Riu Brugent Tot l’espai 

ES5120010 Les Gavarres 
Tot el tram fluvial del riu 
Daró 

ES5120017 
Estany de Sils-Riera de Santa 
Coloma 

Tot el tram fluvial de la 
riera de Santa Maria 

ES5120020 Riu Llémena Tot l’espai 
ES5120023 Rieres de Xuclà i Riudelleques Tot l’espai 

ES5130012 
Vall Alta de Serradell - Serra de Sant 
Gervàs 

Tot el tram fluvial del 
barranc d’Adons   

ES5130026 Serra de Prada-Castellàs 
Tot el tram fluvial del riu 
Castellàs  

ES5130034 Riu Garona Tot l’espai 

ES5140015 Riu Siurana i planes del Priorat 
Tot el tram fluvial del riu 
Siurana 

ES5140019 Riu Gaià Tot el tram fluvial 
ES5140022 Barranc de Santes Creus Tot l’espai 
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Així mateix, els criteris urbanístics utilitzats en la proposta són anàlegs als 
del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). En aquest sentit, la proposta no 
inclou els sòls classificats com a urbans pel planejament urbanístic vigent en 
la data d’aprovació de la proposta llevat d’aquells qualificats com a zones 
verdes, sistemes d’espais lliures o similars. Així mateix, tampoc no inclou 
sòls classificats com a urbanitzables pel planejament urbanístic vigent amb 
pla parcial aprovat definitivament en data anterior a l’aprovació d’aquesta 
proposta sempre i quan el Pla parcial no pugui considerar-se caducat a tots 
els efectes jurídics. 
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Annex 1. Llistat d’espais que componen la proposta a la 
xarxa Natura 2000 catalana  
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Annex 2. Fitxa descriptiva dels espais que componen la 
proposta a la xarxa Natura 2000 catalana 
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Annex 3. Llista dels hàbitats de l’Annex I de la Directiva 
Hàbitats presents en els espais proposats com a Llocs 
d’importància comunitària (LIC) 
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Annex 4. Llista de les espècies de l’Annex II de la Directiva 
Hàbitats presents en els espais proposats com a llocs 
d’importància comunitària (LIC) 
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Annex 5. Llista de les aus de l’Annex I de la Directiva d’Aus 
presents en els espais proposats com a Zones d’Especial 
Conservació per a les Aus (ZEPA)  
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Annex 6. Plànol general de la proposta  
 
 


