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Dades generals 
 

L’any 1985, el paratge natural dels Aiguamolls de l’Empordà va passar a ser considerat 
com espai natural de protecció especial, d’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, 
d’espais naturals (DOG 556, de 28/06/1985, de la Presidència de la Generalitat) i passà a 
denominar-se Parc Natural. Un cop aprovada aquesta Llei el Decret 231/1985 de 15 de 
juliol, de concreció topogràfica dels límits del paratge natural d’interès nacional i de les 
reserves integrals d’interès zoològic i botànic dels Aiguamolls de l’Empordà, (DOGC 582, 
de 30/08/1985, del Departament de Política Territorial i Obres Públiques) aprova la 
concreció topogràfica dels límits d’aquests paratges. 
 
Una part del riu Fluvià que inclou l’illa de Caramany, és reserva natural parcial per a la 
protecció de la llúdriga (decret 123/1987), està inclosa a la llista de zones humides 
d’importància internacional segons el Conveni de Ramsar; les Reserves Naturals Integrals 
són zones d’Especial protecció per les Aus (Directiva CEE/409/79). 
 
Àmbit territorial del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

 
 

Terme municipal 
Superfície 

dins el Parc 
(ha) 

% 
respecte 
l’espai* 

Superfície 
municipi 
** (km2) 

% respecte 

municipi 

Castelló d’Empúries  2.725,7 ha 57,6% 42,3 64,4% 
L’Armentera  30,8 ha 0,7% 5,6 5,5% 
L’Escala  103,5 ha 2.2% 16,3 6,3% 
Palau-saverdera  447,9 ha 9.5% 16,5 27,1% 
Pau 221,4 ha 4,7% 10,7 20,7% 
Pedret i Marzà  119,4 ha 2,5% 8,7 13,7% 
Peralada  424,8 ha 9,0% 43,6 9,7% 
Roses  50,6 ha 1,1% 45,9 1,1% 
Sant Per e Pescador  598,6 ha 12,7% 18,5 32,4% 
Total  4.722,7 ha 100,0% 208,1 22,7% 

 
 * % de la superfície del municipi inclosa al parc respecte el total de la superfície protegida 

               ** % de la superfície del municipi inclosa al parc respecte la superfície total del municipi. 
               Font: IDESCAT 

 
 

 

Normativa aplicable 

 
La legislació que fa referència a la protecció legal dels Aiguamolls de l’Empordà al pas 
dels anys és: 
 
� Llei 21/1983, de 21 d’octubre, de declaració de paratge natural d’interès nacional i 

reserves integrals zoològiques dels Aiguamolls de l’Empordà. (DOGC 380, 11/11/83). 
� Decret 136/84, de 17 d’abril, de desplegament de la Llei 21/1983, de 28 d’octubre de 

declaració de paratges naturals i de reserves integrals zoològiques i botàniques dels 
Aiguamolls de l’Empordà (DOGC 436, 23/05/84). 

� Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals (la denominació passar a ser:  parc 
natural) (DOGC 556, 28/6/85) 
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� Llei 231/1985, de 15 de juliol, de concreció topogràfica dels límits del paratge natural 
d’interès nacional i reserves integrals zoològiques i botàniques dels Aiguamolls de 
l’Empordà. 

� Decret 123/1987, de 12 de març. Declaració de reserves naturals per a la protecció 
d’espècies animals en perill de desaparició a Catalunya (declara la reserva de 
Caramany-Fluvià, riba) (DOGC 833, 29/04/87) 

� Zona d’especial protecció, setembre 1987, d’acord amb la Directriu 79/409 CEE, de 
conservació dels ocells. 

� Resolució 15 març 93, inclusió a la llista del Conveni de zones humides d’importància 
internacional, especialment com a hàbitat per als ocells aquàtics (Ramsar) (BOE 73, 
26/03/93). 

 
La gestió administrativa del Parc es fonamenta en les següents bases jurídiques: 
 
� Llei 21/1983 crea la Junta de Protecció dels Aiguamolls de l’Empordà, que és l’òrgan 

de gestió de les reserves integrals i dels paratges naturals. 
� Decret 136/84, defineix que ha de nomenar el Director i quines són les seves 

funcions. 
� Llei 12/85 crea el Consell de Protecció de la Natura i quines són les seves funcions. 
� Decret 171/1986, de 5 de juny, sobre òrgans gestors del Parc Natural i de les reserves 

naturals dels aiguamolls de l’Empordà (DOGC 705 del 25/06/1986). 
� Decret 125/1992, de l’11 de maig, sobre remodelació dels òrgans rectors del Parc, 

estableix la composició definitiva de la Junta de Protecció, i per tant, amb una funció 
gestora. 

� Decret 297/1999, de 26/11/99, de creació i reorganització de departaments de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 
Les bases jurídiques relacionades amb el Parc són les següents: 
 
� Llei 21/1983, de 28 d’octubre, declaració de paratges naturals d’interès nacional i de 

reserves integrals zoològiques i botàniques dels Aiguamolls de l’Empordà (DOGC 380 
de 11/11/1983). 

� Decret 136/1984, de 17 d’abril, de desplegament de la Llei 21/1983. 
� Llei 12/1985 de 13 de juny, d’espais naturals. 
� Decret 231/1985, de 15 de juliol, de concreció topogràfica dels límits del paratge dels 

Aiguamolls de l’Empordà. 
� Decret 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals parcials per a 

la protecció d’espècies animals en perill de desaparició a Catalunya (DOGC 833 del 
29/04/1987) 

� Orden de 20 de mayo de 1987 por la que se modifica la Orden de la Presidencia del 
Gobierno de 23 de mayo de 1977 sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo (BOE 
126 del 27/5/87). 

� Decret 328/1988 d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i 
addicionals en matèria de procediment en relació a diversos aqüífers de Catalunya. 

� Aprovació del Pla especial de regulació d’usos d’acampada al Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà (DOGC núm. 1090 de 9/1/1989). Ordre de 8 d’octubre de 
1991, sobre barems de valoració de les espècies de la fauna autòctona de Catalunya. 
Protegida i cinegètica. 

� Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès 
natural (DGGC 1714 de l’1/3/1993) 

� Directiva 92/43/UE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora 
silvestres (Directiva hàbitats). 
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� Resolución de 15 de marzo de 1993, de la Subsecretaría, per la que se dispone la 
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 1992, por el que 
se autoriza la inclusión de nueve humedales en la lista del Convenio de Humedales 
de importancia internacional, especialmente como hábitat para las aves acuáticas. 
(Ramsar, 2 de febrero de 1971) BOE 73 del 26/03/1993). 

� Llei 3/1994, de 20 d’abril, de modificació de la Llei 3/1998, de protecció dels animals. 
� Ordre, de 23 de novembre de 1994, per la qual s’amplia la relació d’espècies 

protegides a Catalunya. 
� Edicte de 16 de març de 1999, pel qual es fa públic el text que recull les 

determinacions de contingut normatiu del Pla hidrològic de les conques internes de 
Catalunya. (DOGC 2895, de 25/05/1999) 

� Proposició no de llei sobre l’aprovació del Pla especial de protecció del paisatge i del 
sistema de corredors biològics entre el Parc Natural del Cap de Creus i el Parc Natural 
dels Aiguamolls de l’Empordà (BOPC 90, de 12/9/2000). 

� Resolució 722/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’aprovació del Pla especial de 
protecció del paisatge i del sistema de corredors biològics entre el Parc Natural del 
Cap de Creus i el Parc Natural dels Aiguamolls  de l’Empordà (BOPC 197, de 
18/06/2001)- 

� Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. (derogació de la Llei 3/1998, del 
4 de març i ampliacions). 

� Llei 6/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 
� GOV/254/2010, de 23 de novembre, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial 

de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà, als termes 
municipals de l’Armentera, Castelló d’Empúries, l’Escala, Palau-saverdera, Pau, 
Pedret i Marzà, Peralada, Roses, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Ventalló. 

 
 

Principals valors 
 

Els Aiguamolls de l’Empordà és la segona zona humida de Catalunya. La formen un 
conjunt d’estanys i prats inundables a la confluència dels rius Muga i Fluvià. 
L’espai natural és el millor exemple de riberals de la plana baixa empordanesa, formada 
per l’aportació de sediments dels rius Muga i Fluvià amb un domini de materials recents 
quaternaris. La disposició de la plana entre el cap de Creus i el Montgrí va permetre la 
formació de deltes i dipòsits de desembocadures que formaren una barrera litoral amb 
una costa de dunes. Cal assenyalar l’especial diversitat de sòls salins i l’interessant 
gradient de sorres i llims. La formació de la plana va permetre l’aparició d’una important 
zona de llacunes litorals i zones aigualoses o aiguamolls. 
 
Els ambients o àmbits biogeogràfics que es poden diferenciar al parc natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà són els que es descriuen des de l’interior cap a la costa: 
1. La plana al·luvial. 
2. Plana d’inundació 
3. Les maresmes litorals 
4. La platja i la duna costanera. 
L’espai natural constitueix un hàbitat privilegiat per a la fauna, especialment, els ocells 
aquàtics. La vegetació té unes característiques especials que la distingeixen força de les 
zones properes, assemblant-se més a la vegetació de les planes litorals que es troben al 
nord del Pirineu. Ecosistemes de clara influència marina constituïts per les platges, les 
àrees de salicòrnies i els salabrors. Especialment importants són els espais que se situen 
entre les desembocadures dels rius Muga i Fluvià, on trobem un seguit de llacunes 
(Rogera, La Llarga, la Fonda..) 
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A les zones més interiors o bé allà on l’aigua és aportada bàsicament pels recs, s’hi situen 
les basses oligohalines, sempre envoltades per grans masses de vegetació palustre. Com 
a més rellevants hi trobem la Massona, els estanys de Vilaüt i Mornau, les basses d’en 
Coll i del Ter Vell. Entremig d’aquests hàbitats típicament aquàtics, s’hi emplacen els 
espais de conreu, els prats de dall i les pastures (les closes), en força casos restes 
d’estanys i marjals avui ja desapareguts. 
 
A la franja de transició cap a la plana interior, en aquells punts enlairats o allà on l’home hi 
ha intervingut de manera més dràstica, apareixen els conreus de cereals, els farratges i 
els fruiterars. Una nombrosa xarxa de recs, canals i tota mena de cursos d’aigua recorre 
per complet aquestes zones. És al seu voltant que hi creix la vegetació arbòria de ribera, 
la qual constitueix en molts sectors l’únic element d’alçada que es destaca enmig d’un 
paisatge tan planer. 
 
Les tres reserves naturals integrals són les àrees que donen més caràcter i rellevància al 
Parc: 

1. Al nord la Reserva dels Estanys amb els estanys de Castelló, Palau, Vilaüt i 
Mornau, amb grans canyissars, balques i prats inundables. 

2. Al centre, la Reserva de les Llaunes, el sistema llacunar entre les 
desembocadures dels rius Muga i Fluvià, amb llacunes, prats salobres i dunes. 

3. Al riu Fluvià, l’Illa de Caramany, bosc de ribera. 
 
 

Objectius estratègics 
 
Objectius Generals 

a) Preservar de manera estricta i restaurar, quan escaigui, els sistemes naturals terrestres i 
marins del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, els valors hidrològics, geològics, 
botànics, faunístics i ecològics i els elements d’interès cultural que conté i la integritat del 
seu paisatge.  
 

b) Establir les directrius i les normes generals d’ordenació, ús i gestió. Ordenar i regular els 
usos i les activitats humanes que es localitzen a l’espai, per tal que puguin desenvolupar-
se de forma compatible amb l’objectiu anterior.  
 

c) Establir l’estructura general d’ordenació de l’espai protegit i programar les actuacions 
necessàries que han de ser assumides per l’administració per implantar-la. 
 
Objectius  Específics  

a) Transcriure sobre cartografia detallada les delimitacions del Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà, les figures de protecció especial que s’hi declaren i la zonificació 
específica establerta del Pla Especial. 
 

b) Preservar els elements geològics i geomorfològics  d’interès de l'espai i, particularment, els 
sistemes dunars, les llacunes litorals d’origen natural i els meandres del Fluvià que encara 
es conserven. 
 

c) Prevenir l’espai d’aquelles activitats susceptibles d’accelerar els processos erosius naturals i 
de modificar l’equilibri dels processos naturals. 
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d) Protegir la dinàmica hidrogeològica i la qualitat de les aigües subterrànies i establir mesures 
que permetin la recuperació de la dinàmica hidrogeològica natural i la reducció de la 
contaminació de les aigües subterrànies. 
 

e) Protegir els recursos hídrics i la qualitat de les aigües per a la preservació dels sistemes 
naturals que en depenen. 
 

f) Protegir estrictament les zones humides de l’espai i adoptar mesures agroambientals i de 
manteniment i/o restauració per a la preservació de llacunes, basses, closes i cursos 
d’aigua. 
 

g) Evitar o minimitzar la fragmentació dels hàbitats en el conjunt de l’espai, i particularment, en 
aquelles àrees que mantenen una major integritat i naturalitat. 
 

h) Establir unes mínimes mesures de protecció a les àrees de connexió del Parc Natural entre 
els diferents sectors del mateix i amb la resta d’espais naturals d’interès propers (Vila-sacra i 
Peralada, Serra de Verdera i Cap de Creus, Montgrí i el Baix Empordà i el Massís de 
l’Albera), respectant en tot cas la legislació urbanística vigent. 
 

i) Ordenar els usos, aprofitaments i activitats a l’àmbit marí de l’espai, definit per la batimètrica 
dels  -6m corresponent a l’àmbit inclòs dins el Conveni Ramsar. 
 

j) Protegir de forma especial els ambients amb presència de comunitats naturals d’especial 
interès, com són els hàbitats de totes les zones humides actuals, els fluvials i de bosc de 
ribera, els prats de dall i les closes, els sorrals costaners i els sòls salins. 
 

k) Protegir les espècies i les poblacions de flora i fauna de l’espai, especialment aquelles que 
tenen un caràcter endèmic, o que estan amenaçades en el conjunt de l’espai. 
 

l) Potenciar les comunitats vegetals autòctones pròpies de l’espai en aquelles zones que han 
patit afectacions recents o que han estat substituïdes per comunitats o espècies no pròpies 
de la zona. 
 

m) Protegir el paisatge de l’espai i regular les infraestructures i/o instal·lacions que el puguin 
afectar visualment o malmetre el seu valor. 
 

n) Regular el trànsit de vehicles per l’espai i les actuacions en camins i pistes que discorrin 
dins l’espai. 
 

o) Establir directrius per a l’aprofitament dels recursos naturals, que faci compatible la 
conservació dels sistemes naturals amb els aprofitaments tradicionals, en particular 
l’activitat agrícola, ramadera, forestal, pesquera i cinegètica. 
 

p) Establir directrius en relació a l’activitat socioeconòmica tradicional, per tal que pugui 
desenvolupar-se de manera sostenible. Establir un marc de referència, perquè les 
infraestructures i serveis destinats a la població local que puguin desenvolupar-se de 
manera compatible amb la conservació global de l’espai natural, i puguin repercutir 
positivament en la millora de la qualitat de vida. 
 

q) Ordenar l’ús i accés públic i les activitats turístiques i de lleure que es desenvolupen a 
l’espai, per tal que siguin compatibles amb la seva conservació global. 
 

r) Protegir el patrimoni arqueològic, històric, arquitectònic i cultura de l’espai. 
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Estructura de l’equip de gestió 

 
 Personal propi: 

 
Àrea de Direcció i Administració. 
- Sergio Romero de Tejada Martínez,  director 
- Dolors Quer Puntil, administrativa, gestió administrativa, secretària direcció. 
- Antònia Rojas González, aux. administrativa, gestió econòmica, comptable. 

 
      Àrea d’Ús Públic i d’Educació Ambiental. 

- Josep Espigulé Dalmau, tècnic mig, responsable d’educació ambiental. 
- Cristina Bertran Saló, aux. administrativa  
- Cecília Cano Navarro, recepcionista, centre d’informació amb suport a l’àrea 

administrativa. 
- Jordi Planella Santias, recepcionista, centre d’informació, incorporació 1 de gener 

de 2014 procedent del Departament de Cultura, Monestir Sant Pere de Rodes. 
 

Centre de Documentació. 
- Rosa Llinàs Viola, tècnica superior, responsable del Centre de Documentació, 

excedència per motius personals des del mes de març 2014 
 
Àrea Manteniment. 

 
-   Joan Gassó Girmé, contracte de jubilació parcial d’un 25% de la jornada des del  

dia 27 de desembre de 2012, baixa per defunció el 9 de gener de 2014 
-    Jordi Giró, contracte de relleu del 75%, substitució d’en Joan Gassó. 
- Ernest Sagué Costal, tasques agràries, jubilació parcial del 75%. 
- José Maria Tomàs Sampedro, contracte de relleu del 75%, a partir del dia 23 de 

desembre de 2010, substitució de l’Ernest Sagué 
- Josep Maria Brugués Palomer, conductor i encarregat del manteniment de 

vehicles. 
-    Josep Garcia Vergelino, fuster 
- Fernando Castillo Carrasco, tasques manteniment, procedent del Departament 

d’Empresa i Ocupació, Residència del Temps Lliure de Llançà, incorporació l’1 de 
gener. 

-     Óscar Júarez Díaz, fins el 7 de març de 2014 relleu d’en Gabriel Pujades. 
 

Pla d’Ocupació 
- Ivan Casas Tibau, oficial de l’àrea de manteniment del 01/07/2014 al         

31/08/2014 
 

Empresa de serveis d’informació i educació ambienta l. 
“Sorbus, SC” va ser l’empresa adjudicatària del contracte menor per dur a terme 
els serveis d’informació durant l’estiu i setmana santa com a reforç al personal 
propi. 
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Inventari d’equipaments 
 

- La masia de “El Cortalet”, és on està ubicat el Centre d’Informació del Parc, les 
aules d’educació ambiental, sala d’exposicions, el Centre de Documentació, Sala 
d’Actes, Sala de Juntes i les diferents àrees de gestió. També s’ha cedit un espai 
al Cos d’Agents Rurals i un altre a l’entitat APNAE. 

- Garatges pels vehicles. 
- Taller de fusteria. 
- Magatzems. 
- Vestidors del Cos d’Agents Rurals. 
- Edifici del  centre de Recuperació de Fauna 
- Edifici del Mas Matà, utilitzat pels camps de treball, campaments, voluntariat. 
- Cobert del Mas de Can Comas, funciona actualment com a refugi del bestiar. 
- Mas de Can Comas, amb una àrea rehabilitada d’uns 100 m2. 

 
 

Composició òrgans rectors 
 

La Junta Rectora l’any 2014 estava constituïda per:  
 
President 
Josep Blanch Dalmau 
Alcalde de Pau 

 
Secretari 
Sr. Sergio Romero de Tejada Martínez. 
Director del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 
Membres 
Sr. Ignacio Rodríguez Galindo 
Subdirector General de Biodiversitat 
 
Sr. Vicenç Estanyol Bardera 
Director dels Serveis Territorials a Girona 
 
Sra. Rosa Geli Anglada 
Cap de l’Oficina Comarcal de l’Alt Empordà. 

 
Sr. Ferran Roquer Padrosa 
Director del Departament d’Empresa i Ocupació, (Turisme)  a Girona 
 
Sra. Maria Assumpció Rodriguez Vilert 
Directora del Departament de Governació i Relacions Institucionals a Girona 
 
Sr. Antoni Baulida i Casadellà 
Director dels Serveis Territorials del  Departament de Cultura a Girona 
 
Sr. Josep Cortadellas Gratacós 
Director dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a Girona 
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Sr. Diego Moxó Güell 
Director de l’Àrea de Gestió del Medi de l’Agència Catalana de l’Aigua 

 
Sr. Joan Cortada Puig 
Representant de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 
 
Sr. Jordi Martí i Deulofeu 
Alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador 

 
           Sr. Vicens Llovet Roqué 
           Representant dels propietaris dels terrenys inclosos al Parc Natural 
 

Sr. Joan Dalmau Garriga  
Sr. Antoni Casademont Mundet 
Representants de les entitats i organitzacions professionals agràries de la zona 

 Unió de Pagesos 
 

Sr. Joan Font Garcia 
Representant de l’associació  IAEDEN 
 
Sr. Francesc Espinal Trias 
Representant de l’associació  DEPANA 
 
Sr. Isabel Pont Castejón  
Representat del Consell Universitari de Catalunya 

 
Sr. Xavier Llimona Pagès. 
Sr. Lluís Vilar Sais 
Sr. Antoni Palau Ibars, 
Sr. Jordi Sargatal vicens 
Tècnics designats a proposta de l’Institut d’Estudis Catalans.  

 

Publicacions pròpies de l’espai 
 

- Publicacions pròpies de l’espai. 
 

- Itineraris 1    
El Cortalet -  Mas del Matà -  Amb els idiomes: Català, castellà, cnglès i francès. 
 

- Itineraris 2    
Mas del Matà - Platja de Matà - Les Llaunes - Amb els idiomes: Català, castellà, anglès i 
francès. 
 

- Itineraris 4    
El Cortalet -  Estany Europa -. Amb els idiomes: Català, castellà, anglès i francès. 
 

- Itineraris 5 
CX Natura Mig de Dos Rius, Sant Pere Pescador – Amb els idiomes: Català, castellà, 
anglès i francès. 
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- Ruta dels Estanys 38 km   

Itinerari en bicicleta – Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Ajuntament de Castelló 
d’Empúries i Ajuntament de Peralada. Amb idiomes:  Català, castellà, anglès, francès,  
alemany i holandès. 
 

- Tríptic de “La Lupa”   
Aiguamolls de l’Empordà. 
 

- 50 ocells del Parc  
Departament de Medi Ambient i Habitatge,  Dibuixos Francesc Jutglar, VEGAP, Girona, 
2004, Realització Jordi Martí Aledo amb la col·laboració de Lynx Edicions. 
 

- Les papallones del Parc  
Aiguamolls de l’Empordà, Departament de Medi Ambient,  Diputació de Girona, text i 
assessorament tècnic Constantí Stefanescu, disseny i dibuix: Cristine Coveney. 
 

- La vegetació del Parc.   
Aiguamolls de l’Empordà, Departament de Medi Ambient i Habitatge. Disseny i dibuix:  Pol 
Serra i Montse Rubio. 
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Mapa 
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           Estació Meteorològica del Parc Natural dels Aiguamo lls de l'Empordà. total L.  

Any gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre  novembre  desembre  any 
1986 106,3 64 54 26,2 11 9,7 3,7 88,4 19,1 231,4 12,2 9,6 635 
1987 40,1 45,8 68,7 13 35 19,7 31,2 43,8 2 308,3 27 71,5 706 
1988 55,1 0 12,8 74 84 18,3 0 5 43,5 13 76 0,3 382 
1989 23,7 19,3 6,5 115,1 25 51,1 0 40,1 43,7 14,3 157 37,3 533,1 
1990 36,7 1,1 1 55,3 89,2 46 58,7 13,7 103 107,4 51,6 17,6 581,3 
1991 25 43,3 75,5 26,4 102,1 30,1 12,6 17,5 57,2 52,8 36,4 123,1 602 
1992 127,4 49,1 42 18,3 81,7 290,5 52,1 39,5 35,2 117,3 2,4 81,4 936,9 
1993 1 95 59,6 111,5 16,8 45,7 34,7 22 85,2 181 253,2 4 909,7 
1994 21,1 45,8 0 70,5 27 34,6 4,5 11,3 153,6 483,8 18,8 36,1 907,1 
1995 22,4 0 11,1 7,5 45 34,6 18,1 72,5 65,5 54 72,8 141,6 545,1 
1996 163,7 55,2 140,1 62 14,6 33,2 15 25,5 63,6 19,8 99,4 141,4 833,5 
1997 80,4 1,4 0 17 45,6 78,4 65,8 51,4 35,6 86,6 79,8 41 583 
1998 22,6 61,4 2,8 103,8 16,8 44 6,5 36,5 46,8 30,8 12,4 48,8 433,2 
1999 67,8 1,4 23,8 43,6 93,1 28,4 22,8 10,6 146 52,4 84,6 10 584,5 
2000 43,4 7,6 36,8 37 35,4 47,2 17,6 6,6 28,4 39 21 98,6 418,6 
2001 150,2 8 40,6 16,4 16,8 7 21,8 7 40,6 44,8 122,6 0 475,8 
2002 19 27 10 191,2 85,8 39,2 20,1 42,4 42 95,8 28,4 92,8 693,7 
2003 72 109,6 34,8 32,4 24,6 6,4 3 20,9 62 112,8 31,6 113,4 623,5 
2004 43,8 49 65,4 149,8 93,6 13,8 27 2,8 34,7 48,6 8,2 30,8 567,5 
2005 3 125 14 24 94 11 17 22 44 299 86,2 0,8 740 
2006 125,4 8,6 27,9 16,6 22,6 0 7 57,4 260,5 59,3 0,4 32,4 618,1 
2007 3,6 78,8 23,6 50,4 54 6 1,2 72 0 59 14,8 39 402,4 
2008 30 24 40,6 36,8 109 28,2 24,4 24,4 23,8 16,4 41,8 106,2 505,6 
2009 52,4 47 39,6 86 15,8 36,4 14,6 2,6 23,4 55 39,8 14,6 427,2 
2010 36 108,8 77 21,8 116 7,6 4 49,6 101,2 104,6 60,4 15,2 702,2 
2011 64,2 13,5 132,7 30,8 15,8 76,8 54,9 17,2 15,8 126,2 156,6 0 704,5 
2012 17 1 46.8 40.6 71.8 27.2 36.6 27.4 112.6 132.4 30.2 0 543.6 
2013 5,5 31,4 126,7 63,8 60 32,2 26,7 48,3 31,3 13,6 100,8 6,3 546,6 
2014 16.6 16.4 20.4 48.6 30.6 20 60.4 73.6 102.4 9.2 136 46.4 480.6 
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Òrgans Rectors 
 
A l’any 2014 no hi va haver cap reunió de la Junta de Protecció. 
 

Direcció i equip de gestió 
 
- Personal propi 
Durant l’any 2014 es va mantenir l’estructura habitual de l’equip de gestió distribuïda en 
les diferents àrees que s’han especificat a l’apartat d’estructura de l’equip de gestió. 
 
- Pla d’ocupació: 
Es va cobrir amb el Sr. Ivan Casas,  oficial,  per dur a terme tasques de manteniment 
per un període de dos mesos (juliol i agost) 
 
- Pràctiques  Universitats: 
Conveni amb Escola de Capacitació Agrària del Solsonés, pràctiques acadèmiques d’en 
Roger Vila Lon durant el període de 7 de maig a 4 de juliol, va estar col·laborant amb el  
control de visó americà i la tortuga de florida. 
 
Conveni amb la Universitat de Lleida, pràctiques acadèmiques de l’Estefania Perez Broto 
durant el període de 1 d’agost a 30 de setembre, va realitzar un treball de recerca sobre el 
visó americà i el coipu. 
 
- Encomanes de Serveis 
- Brigada de manteniment composta per tres peons contractada per l’empresa Afmar  
amb tres peons per un període de 2 mesos i mig amb l'inici el 4 de novembre 2014. 
 
- Contracte menor pel reforç dels serveis d’informació durant l’estiu i tardor del 2014, 
amb l’empresa Sorbus, SC. 
 
- Contracte menor pel seguiment d’ungulats amb l’empresa Minuartia. 
 
- Contracte menor pel seguiment ornitològic amb l’empresa Serpa. 
 
 

Normativa, plans i programes 
 
Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Empordà, 
als termes municipals de l’Armentera, Castelló d’Empúries, l’Escala, Palau-saverdera, 
Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Roses, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i 
Ventalló. (Acord GOV/254/2010) 
 
El Pla especial és un instrument legal que ordena i protegeix, mitjançant una normativa 
específica els espais naturals protegits i està en coordinació amb: 
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- El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge que fixa els 
aspectes    generals i permanents de l’ordenació de l’espai. 
- El Pla rector d’ús i gestió que programa les actuacions per un període 
determinat i estableix les determinacions necessàries per a la gestió efectiva del 
Parc. 
- Els programes d’actuació anual que executen les previsions pressupostàries i 
apliquen els instruments de planificació. 
 

 

Protecció i conservació del patrimoni natural 
 
 
SEGUIMENT  ORNITOLÒGIC  
 
RESUM TEMPORADA DE NIDIFICACIÓ  

La temporada de nidificació al parc natural ha estat, en línies generals, satisfactòria, 
malgrat tres grans decepcions, la consolidació de la desaparició de la polla blava (per 
bé que s’han portat exemplars des del Delta de l’Ebre que han permès majors 
observacions però encara no la reproducció de nou) i la manca de mascles cantant de 
bitó per segona vegada; ambdues són espècies emblemàtiques al parc natural. També 
cal aquí sumar la gran i preocupant regressió de l’agró roig, no pas pel petit nucli d’una 
desena de parelles a La Massona – el qual es manté-, sinó per l’acusada davallada a 
l’Estany de Palau, on probablement els senglars i visons fan estralls entre els ocells de 
canyissars.  

Cal tenir en compte que el nou equip de cens ha continuat utilitzant una metodologia 
lleugerament diferent en el cas d’algunes espècies a la que es feu fins a l’any 2010 i 
que, per tant, algunes dades fruit de la metodologia nova a la dels anys anteriors, 
poden resultar també lleugerament infra o supravalorades.  

A trets globals, les poblacions de la majoria d’espècies han estat bones, tot i que 
algunes han patit una nova disminució com és el cas del corriol camanegre (sobretot a 
la Platja de Sant Pere), malgrat haver pres mesures per evitar-ne la depredació. També 
el corriol petit ha disminuït la xifra de nidificants de forma força acusada. També ha 
tingut una regressió, tot i que menys acusada, la fotja. 

Altres com el cames-llargues (que ha recuperat al Matà les xifres de fa diversos anys) 
han tingut el problema de perdre alguns nuclis, com per exemple La Gallinera o 
Llaunes, però tot i així han tingut xifres molt més altes que l’any anterior, amb 60 
parelles.  

Per contra, són satisfactoris els augments de les xifres de martinet menut (fins a un 
mínim de 9 parelles) i el cabussó emplomallat, que passa d’una a tres (potser quatre) 
parelles. També segueixen augmentant les parelles nidificants d’espècies com la 
cigonya (que puja any rere any), i altres com també l’ànec griset, amb un notable 
augment en un any amb molta aigua, i el xoriguer petit (tot i que aquest darrer gràcies a 
la reintroducció amb hacking). També han augmentat el boscaler (amb una parella 
nova al Matà), el balquer i la boscarla mostatxuda, com també el gaig blau. 

Es mantenen amb xifres similars espècies com el cigne, el cabusset, la fotja, el falcó 
mostatxut, l’aligot i el milà negre. 
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Tannmateix, tres espècies de gran valor s’han reproduït enguany al parc natural, com 
són el rasclet (amb un mínim de dues parelles al sector de l’Estany del Cortalet i del 
Matà) i la fredeluga, amb un mínim de dues parelles a La Gallinera, tot i que també 
podria haver criat una altra parella a l’Estany d’en Túries. I, finalment, per primer cop a 
l’Empordà, s’ha constatat la reproducció del xibec, a la depuradora d’Empúriabrava, fet 
de gran importància. 

També cal esmentar altres espècies que poden criar al parc de forma esporàdica i que 
caldrà seguir en el futur, com és la gavina corsa (no ha criat enguany però s’hi ha 
observat exemplars tota la primavera), el bernat pescaire, l’agró blanc o, novament i 
com va passar l’any passat, l’ànec blanc, amb una parella fent intents de cria a l’Estany 
d’en Túries i una altra a l’Estany d’en Pericos. Altres espècies com el picot garser petit, 
torlit, teixidor o polla d’aigua segueixen essent presents al parc natural, amb xifres 
variables i, malgrat que no són estudiades de forma prioritària, sí que s’anoten tots els 
indicis de cria, com també les observacions realitzades a l’àmbit del parc. 

A la taula annexa es poden observar les dades concretes del nombre de parelles de 
l’any 2014 i alhora dels anys anteriors. 
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  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Cygnus olor 0 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
Tadorna tadorna                                     1 1 0 0 
Anas strepera 25 30 26 25 19 21 16 12 16 18 20 22 24 23 20 15 29 19 19 27 33 37 
Netta rufina                                           1 
Podiceps cristatus 1 1 1 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 
Tachybaptus ruficollis 22 ? 24 20 18 22 20 25 27 28 36 45 45 34 25 28 32 22 24 20 22 22 
Botaurus stellaris 4 5 6 5 4 5 1 1 1 1 4 5 3 4 1 2 1 1 2 3 0 0 
Ixobrychus minutus 35 11 13 9 10 12 12 12 14 13 9 16 14 10 10 7 3 3 9 5 5 9 
Ardea purpurea 28 43 37 49 47 53 38 48 40 34 56 49 39 41 23 37 39 56 31 32 34 17 
Ciconia ciconia 6 5 6 13 16 24 23 32 36 38 35 39 41 43 46 46 51 54 58 59 76 81 
Circus aeruginosus 10 10 14 11 15 14 10 7 6 5 7 7 8 6 7 4 7 6 6 4 4 8 
Buteo buteo 5 3 5 3 4 5 5 6 6 5 4 4 5 5 5 4 6 4 6 6 5 5 
Porzana pusilla                                       1 3 2 
Porphyrio porphyrio 30 55 25 30 50 40 40 30 30 30 36 34 28 24 20 17 14 7 4 1 0 0 
Fulica atra 150 135 135 114 118 136 102 84 93 93 102 116 92 79 61 38 55 27 40 38 38 35 
Himantopus himantopus 113 78 95 55 67 134 130 154 92 150 104 103 74 68 68 60 50 29 63 46 43 60 
Charadrius alexandrinus 15 19 27 31 50 50 ? ? ? ? 30 22 21 22 22 27 24 36 30 26 21 17 
Charadrius dubius 2 8 10 5 7 13 11 10 9 8 5 6 7 6 8 12 9 15 15 8 17 11 
Vanellus vanellus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 
Coracias garrulus 5 3 3 3 5 5 5 5 13 11 14 13 16 20 23 26 24 20 19 25 20 25 
Acrocephalus 
melanopogon 

? ? ? ? 20 ? ? ? ? ?    ? ? ? ? ? ? ? 4 4 7 5 7 

Acrocephalus 
arundinaceus 

? ? ? ? ? ? ? 28 27 39 42 48 58 50 43 43 52 29 44 21 34 48 
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RESUM CENS OCELLS HIVERNANTS 

 

Al parc s’ha fet, des de fa molts anys, 4 censos d’ocells hivernants:  Novembre, 
desembre, gener i febrer. El més important, però, és el de gener degut a que es fa de 
forma simultània a totes les zones humides del país. Per això, en aquest resum es 
mostren les dades del cens de gener.  

 
Anàtides 
 
Al mes de gener, les xifres d’anàtides han estat més altes que les habituals durant els 
darrers 5 anys a Les Llaunes. Es varen comptabilitzar un total d’ 11.000 ànecs. 
 

  2014 
Cygnus olor 4 
Anser albifrons 2 
Anser fabalis 1 
Anser anser 403 
Tadorna tadorna 10 
Anas penelope 114 
Anas strepera 228 
Anas crecca 2915 
Anas 
platyrhynchos 6861 
Anas acuta 26 
Anas querquedula 1 
Anas clypeata 422 
Aythya ferina 1 
Aythya fuligula 10 
Melanitta fusca 2 
ANATIDAE  11000 

 

 

 
Cal destacar que, a diferència d’anys anteriors en què el xarxet (Anas crecca) comptava 
amb xifres baixes, enguany aquesta espècie ha comptat només amb un total de 2915 
exemplars i per tant, estem parlant de les dades més elevades de xarxet des de l’any 
2009- El mateix ha succeït en el cas de l’ànec collverd (Anas platyrrhynchos), que ha 
estat novament la més nombrosa i amb la xifra més alta dels darrers anys, amb un total 
de 6861 exemplars. Hem de remuntar-nos a l’any 2007 (9292 exemplars) o als 6629 de 
l’any 2008 per trobar xifres superiors o similars. L’ànec cullerot (Anas clypeata) es manté 
força estable. D’altra banda, la resta d’ànecs són més escassos però igualment presents; 
el xiulaire (Anas penelope), el griset (Anas strepera) i l’ànec cuallarg (Anas acuta). També 
destaca la presència d’un exemplar de xarrasclet o roncaire (Anas querquedula), rar als 
Aiguamolls a l’hivern. Pel que fa als ànecs capbussadors, novament són presents 
sobretot a les llacunes més fondes i d’aigües dolces, com la Massona, on s’observen 
alguns morells de plomall (Aythya fuligula) i trobem només un exemplar de morell cap-
roig (Aythya ferina). Espècies com el cigne mut (Cygnus olor), que semblaven cada 
vegada més escasses al petit nucli nidificant a l’Empordà, ha mantingut alguns 
exemplars, amb similar nombre que l’any anterior, fins a un total de 4 individus. Per 
contra, l’oca vulgar (Anser anser), ha tingut una hivernada molt elevada, amb xifres 
récord i un recompte màxim de 403 (399 exemplars l’any anterior, que ja fou xifra 
màxima, i també superior als 379 exemplars l’any 2012), les quals s’han vist sovint al 
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Cortalet, però també alimentant-se a la part interior de les Llaunes i especialment als 
Estanys del Matà al capvespre i durant la nit o, fins i tot,  un petit grup a les zones obertes 
dels Tres Ponts-. Cal remarcar que, juntament a les oques vulgars s’hi observen 2 oques 
rialleres grosses (Anser albifrons), una oca pradenca (Anser fabalis) i un exemplar híbrid 
d’oca galta blanca i oca del Canadà (Branta sp.), mostrant a més, una bona diversitat 
d’oques hivernant al parc. Així mateix, l’ànec blanc (Tadorna tadorna) segueix present als 
Aiguamolls com a hivernant escàs en nombre però de presència regular. 
 
Ardeids, cabussons i corbmarins   
 
 

  2014 
Tachybaptus 
ruficollis 56 
Podiceps cristatus 2 
Phalacrocorax 
carbo 348 
Bubulcus ibis 171 
Egretta garzetta 20 
Egretta alba 23 
Ardea cinerea 77 
Ciconia ciconia 244 
Platalea leucorodia 1 
Phoenicopterus 
roseus 28 
TOTAL  970 

 

 
Les xifres dels ardeids han estat, en general, similars a les d’anys anteriors, però amb 
variacions en algunes espècies. El que sí és notori és el continuat augment de l’agró 
blanc (Egretta alba), que tenia 4 i 5 exemplars el 2011 i 2010, mentre que el 2012 arriba 
als 18 individus, per 22 el 2013 i enguany té una xifra récord de fins a 23 individus 
hivernant al parc. També és alta la xifra de 77 exemplars de bernat pescaire (Ardea 
cinerea), Els esplugabous (Bubulcus ibis) presenten diferents ajocadors, però molt 
inferiors als coneguts fa alguns anys, sobretot pel que fa La Muga al seu curs mig (Pont 
de Molins) on ja no hi són presents i baix, on hi ha absència de l’espècie. Pel que fa als 
corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo) es varen comptabilitzar els diferents 
ajocadors de La Massona, Tres Ponts, Riu Vell, i altres zones de la RNII. En total, sumen 
uns 348 exemplars, xifres que evidencien la disminució per quart any consecutiu de 
l’espècie al parc natural a l’hivern. 
La presència de cigonya blanca (Ciconia ciconia) durant l’hivern és, des de fa anys, un fet 
normal, en bona part degut a la disponibilitat d’aliment gràcies a l’abocador de Pedret. Per 
a fer el recompte es van censar els exemplars que dormen habitualment a diferents 
zones. Malgrat que alguns dies dormen al Matà, a l’Estany de Palau, a Pericos o al 
Cortalet, enguany estaven concentrades a l’Estany Europa. En total van sortir xifres més 
escasses que anys anteriors, amb 244 exemplars. Els flamencs (Phoenicopterus roseus), 
segueixen presents al parc natural durant l’hivern, en baix nombre, com succeeix els 
darrers anys. Si bé s’han observat al Cortalet i a la Rogera, el màxim recomptat simultani, 
de 28 fou a Pericos. També destaca un únic exemplar de bec-planer (Platalea leucorodia) 
que volta entre l’Estany de Palau, el Matà i el Cortalet. 
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Limícoles 
 

  2014 
Burhinus oedicnemus 18 
Charadrius hiaticula 2 
Charadrius 
alexandrinus 9 
Pluvialis apricaria 167 
Pluvialis squatarola 7 
Vanellus vanellus 2230 
Calidris alba 2 
Calidris minuta 3 
Calidris alpina 48 
Philomachus pugnax 1 
Gallinago gallinago 450 
Lymnocryptes 
minimus 5 
Limosa lapponica 1 
Numenius arquata 42 
Tringa erythropus 8 
Tringa nebularia 9 
Tringa ochropus 21 
Actitis hypoleucos 5 
TOTAL 3028 

 
 
 

 

 
L’ajocador de la platja pel que fa al becut (Numenius arquata), comptava enguany al mes 
de gener amb 42 exemplars. Altres espècies trobades en baix nombre, com és habitual 
durant l’hivern, són la gamba-roja pintada (Tringa erythropus), la gamba verda (Tringa 
nebularia), la xivita (Tringa ochropus) o la xivitona (Actitis hypoleucos). Altres espècies 
habituals, són els grups hivernals de territ tres-dits (Calidris alba), pigre gris (Pluvialis 
squatarola) i corriol cama-negre (Charadrius alexandrinus) a la platja, però enguany 
menys nombrosos que en anys anteriors i amb una bona presència de territ variant 
(Calidris alpina). Enguany es detecta territ menut (Calidris minuta) al Matà. El becadell 
(Gallinago gallinago) s’ha recomptat sobretot en zones obertes del Matà, Cortalet, Palau i 
grans estols de Les Llaunes, que consoliden un excel·lent punt d’hivernada enguany. Pel 
que fa a la fredeluga (Vanellus vanellus) com sovint succeeix amb l’entrada del desembre 
o del gener, els aiguamolls i les rodalies reben bones xifres de fredelugues, amb uns 
censos elevats i concentracions notables. Val a dir que es varen recórrer la majoria de 
camps i zones obertes del parc i el seu entorn immediat, des de Cinclaus fins a Mornau, 
des de la Gallinera fins al Matà, però les màximes concentracions foren a l’Estany del 
Cortalet, Estany de Palau i d’en Pericos i a La Gallinera. En el cas de la daurada grossa 
(Pluvialis apricaria), sovint associada a l’espècie anterior, el recompte final fou de 167 
exemplars la majoria d’ells associats a les fredelugues. Altres espècies més escasses (o 
poc freqüents) a l’hivern, detectades durant el cens, són 5 exemplars de becadell sord 
(Lymnocryptes minimus) a les Llaunes i 2 exemplars de corriol gros (Charadus hiaticula) 
a la platja, 1 exemplar de batallaire (Philomachus pugnax) a l’Estany d’en Pericos i 1 
exemplar de tètol cuabarrat (Limosa lapponica), espècies de presència més típicament 
migrant a l’Empordà. 
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Al gràfic es pot observar les dades del total d’anàtides i fotges des de l’any 1975 fins l’any 
2014. 

 
 
 
 
ESTUDI DE “TENDÈNCIES TEMPORALS DELS OCELLS NIDIFIC ANTS I 
HIVERNANTS DEL PARC NATURAL DELS AIGUAMOLLS DE L’EM PORDÀ. 
 
La correcta gestió dels espais naturals és un dels elements clau de les actuals polítiques 
de conservació. Amb la finalitat de definir les actuacions i d’avaluar els resultats de les 
mateixes, una de les principals tasques a desenvolupar és el seguiment de determinats 
paràmetres ambientals. En aquesta línia molts dels espais naturals de Catalunya 
desenvolupen des de fa temps programes de seguiment entre els quals destaquen els 
seguiment de la fauna salvatge en general i dels ocells en particular.  
Els ocells, degut a la seva gran capacitat de resposta als canvis del medi, la facilitat del 
seu estudi i la gran popularitat que han assolit s’han destacat en nombroses ocasions 
com a bons indicadors dels canvis del medi, tant a escala local (e.g. Bota et al. 2009) com 
a grans escales (e.g. Gregory & Van Strien 2010). Aquest fet es posa de manifest en tots 
els ambients del Planeta i pren especial rellevància a les zones humides, on els ocells 
presenten una diversitat molt elevada.  
 
Sota aquesta premissa, al Parc es duen a terme una notable diversitat de programes de 
seguiment de l’avifauna que es van iniciar ja al 1975 amb els censos d’ocells aquàtics 
hivernants (Àlvarez et al. 2008) quan l’espai encara no gaudia de protecció. Una mica 
més tard, al 1986 es van iniciar els censos d’ocells aquàtics nidificants i, finalment l’any 
2006 el Parc es va afegir a la xarxa de Seguiment d’Ocells Comuns de Catalunya 
(SOCC), primer amb motiu de la recollida de dades de l’Atles dels Ocells de Catalunya a 
l’hivern el 2006 (Herrando et al. 2004) i, després a la temporada de nidificació de 2010.  
 
Ara bé, malgrat aquestes dades s’han anat recollint en diferents informes (e.g. Àlvarez et 
al. 2008, Anton et al. 2011, Clarabuch & Feliu 2012), fins ara no s’ha fet mai una anàlisi 
estadística dels resultats obtinguts amb l’objectiu de realitzar una diagnosi global de 
l’estat dels ocells al parc.  
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D’aquesta manera les dades disponibles en diferents informes, sovint es limiten a un 
conjunt de taules i gràfics en els quals es pot intuir una determinada tendència d’unes i 
altres espècies, però sense una imatge de conjunt. L’estudi pretén omplir aquest buit en 
el cas particular dels ocells aquàtics i per a aconseguir-ho es varen fixar dos objectius 
principals:  
 

1. Determinar la tendència de cada espècie d’ocell durant el període censat 
emprant sempre la millor informació disponible.  

2. Elaborar un indicador sintètics de l’evolució dels ocells aquàtics al parc tant en 
la temporada de nidificació com en la hivernal per a determinar la tendència 
general dels ocells aquàtics al parc.  
 

 
De resultes d’aquest estudi se’n extreuen les següents conclusions: 

1. En la sèrie temporal estudiada en cada cas, les espècies aquàtiques analitzades 
de manera individual mostren una majoria de tendències a l’augment, més 
marcada durant la temporada hivernal. 

                                      Nidificants i estivals  Hivernants  
Espècies en augment  7 23 
Espècies en 
disminució  

6 9 

Espècies estable s 4 2 
Espècies amb canvis 
incerts  

12 9 

   
   

Nombre d’espècies que tenen poblacions en increment, disminució, estables o de tendència incerta en cada 
temporada d’estudi. Cal assenyalar que la taula incorpora totes les espècies aquàtiques, tant aquelles 
avaluades amb el SOCC com les que s’ha calculat la tendència a partir dels censos d’ocells aquàtics. Per 
tant, el període en el qual s’ha calculat la tendència és variable per a cada espècie  
  

2. Aquest patró general es matisa pel període d’estudi de cada temporada (1986-
.2013 a l’època de cria i 1975-2014 a l’hivern) amb l’anàlisi dels indicadors que 
semblen reflectir una tendència a l’augment al principi de les sèries i una 
tendència a la disminució al final de les mateixes.  
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Canvis en els indicadors d’ocells aquàtics nidificats i hivernants en els períodes estudiats. 

3. Per tant, la generació d’indicadors permet una anàlisi temporal més fina que dóna 
una visió global més útil com a eina d’avaluació dels canvis que en conjunt han 
succeït en les comunitats d’ocells aquàtics del parc natural.  

4. Els canvis observats en les comunitats d’ocells estudiats són en general 
importants i possiblement estiguin relacionats amb canvis en la planificació i 
gestió, ja siguin al propi parc o en un marc geogràfic més gran. La present anàlisi 
no permet determinar aquest aspecte. Per tal de determinar si els canvis són 
deguts a efectes locals o d’àmbit més gran caldria fer una anàlisi de l’evolució de 
les poblacions d’ocells aquàtics en els diferents aiguamolls catalans i elaborar a la 
vegada índexs representatius per al conjunt del país.  

 
SEGUIMENT DE LES POBLACIONS D’UNGULATS I IMPACTE PO TENCIAL DEL 
SENGLAR SOBRE L’ORNITOFAUNA. 
 
Antecedents 
El Parc compta amb poblacions de dues espècies d’ungulats: la daina i el senglar. 
La daina va ser introduïda al Parc Natural a partir del 1987, i el contingent inicial estava 
composat per unes 50 daines de diferents procedències. L’actuació es va plantejar amb 
el doble objectiu d’exercir un control sobre la vegetació i de constituir un atractiu per als 
visitants del Parc Natural.  
 
La presència de senglar al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà ha augmentat de 
manera notable en les darreres dècades, a causa de l’expansió natural de les seves 
poblacions. A les Reserves Naturals Integrals (RNI) els senglars hi troben zones de 
descans i refugi, i també una oferta complementària d’aliment, però la presència d’una 
elevada densitat de senglar al Parc Natural només és possible gràcies a l’aliment que 
obté als camps de conreu de les rodalies de les Reserves i que constitueixen la base de 
la seva alimentació durant el període estival i al voltant del 50% del total de la ingesta 
anual 
 
A causa de l’augment de les poblacions d’ambdues espècies, l’any 2000, l’equip de gestió 
del Parc Natural n’inicià el seu seguiment, amb l’objectiu de disposar d’informació i eines 
aplicables en la seva gestió. L’increment en el nombre de daines i senglars comportà 
l’aparició de conflictes que afecten a diferents col·lectius socials del Parc Natural, 
especialment en relació a les col·lisions amb vehicles i als danys als conreus. Però la 
presència de senglar també suposa riscos per a la conservació d’espècies de la fauna i 
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flora de les RNI, en particular, per la predació de pollades d’ocells d’alt interès de 
conservació, però també per consum de plantes bulboses especialment apetents. 
 
Amb l’objectiu de reduir aquests conflictes, l’any 1998 s’inicià el control demogràfic de 
senglar a l’interior de les RNI, i l’any 2004 el de la població de daina, ambdós aplicats pel 
Cos d’Agents Rurals. Posteriorment s’han implantat altres accions per reduir els accidents 
a les carreteres o també de gestió dels hàbitats de l’interior de les RNI, per reduir la 
capacitat d’acollida de senglar i augmentar la de daina, evitant així que aquesta espècie 
constitueixi nuclis al seu exterior.  
 
Evolució de la població de daina: censos i mortalit at 
Els primers anys de seguiment es constatà un fort augment de la població establerta a la 
Reserva Natural Integral de les Llaunes (RNI 2), passant de 118 a 168 individus en 
només tres anys. Paral·lelament es va observar que la població experimentava una forta 
expansió geogràfica amb l’establiment de nuclis de població fora de les Reserves i va 
augmentar la conflictivitat social, especialment acusada pels accidents a les carreteres i 
els danys als conreus.  
 
L’inici del control poblacional l’any 2004 frenà temporalment el creixement de la població, 
però aquesta tornà a augmentar fins assolir el màxim de densitat l’any 2008, amb 241 
daines censades a l’interior de la RNI 2. 
 
En els censos realitzats durant l’octubre de 2014 a la RNI 2 s’han comptabilitzat un total 
de 98 daines. El nombre d’efectius s’ha reduït un cop més respecte l’any anterior, en 
concret un 12% i la població es situa en el nombre d’individus més baix des de l’inici del 
seguiment. Tot i això, es mantenen encara diversos nuclis establerts fora de la Reserva. 
 
La reducció d’efectius en els darrers anys és conseqüència principalment del control 
poblacional efectuat pel Cos d’Agents Rurals (que ha permès abatre 60 daines entre els 
censos de 2013 i 2014) i de la caça (19 daines mortes en el període hàbil 2013/2014). En 
absència de depredadors, aquestes dues causes de mortalitat són les que exerceixen un 
fre a la població, que té un potencial de creixement molt elevat. El control representa el 
57% de la mortalitat coneguda de daines i la caça el 36%. Altres causes tenen una 
incidència molt menor en l’evolució de la població; les col·lisions amb vehicles 
representen un 4% de tota la mortalitat coneguda (i que entre els censos de 2013 i 2014 
ha afectat a només dos individus). 
 
En el darrer període entre censos, un 72% de les daines abatudes en el control 
poblacional eren femelles; aquest percentatge tan elevat ve motivat pel fet que la finalitat 
del control és frenar el potencial de creixement de la població. 
 
Evolució de la població a la RNI 2 segons els censos de tardor i daines mortes en el control portat a terme pels agents del 

CAR. 

Any 
Resultats censos RNI 2 Control de població 

Mascles Femelles Cries Indet. Total Objectiu Captures1 

1998 2 21 33 7 14 75 - - 

1999 2 14 80 17 30 141 - - 

2000 33 58 22 5 118 - - 

2001 40 62 30 1 133 - - 

2002 45 69 13 9 136 - - 



Memòria anual 2014                                   II Actuacions executades 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

28 

2003 55 78 33 2 168 3 - - 

2004 43 61 22 - 4 126 30 30 

2005 29 54 29 - 112 30 38 

2006 52 65 35 - 152 13 17 

2007 61 79 46 - 186 30 25 

2008 71 119 51 - 241 50 82 

2009 47 87 36 - 170 120 130 

2010 47 65 37 - 149 80 61 

2011 40 70 42 - 152 80 53 

2012 32 66 27 - 125 80 106 

2013 32 54 25 - 111 50 94 

2014 19 56 23 - 98 50 60 
1 En alguns anys les captures superen l’objectiu establert ja que un cop assolit aquest es van abatre alguns individus per evitar conflictes 
puntuals o per aconseguir una reducció del cens més efectiva. 

2 Censos de 1998 i 1999 elaborats per alumnes de la UdG.  
3 A partir de l’any 2003 es detecten petits nuclis de daines establerts a la RNI 1 i en diferents llocs fora de les Reserves. 
4 A partir de l’any 2004 es reparteixen els individus indeterminats, que es corresponen amb femelles o cries, entre aquests dos grups, 
segons la relació observada de cries / femella. 

 
 
 
 

 
Evolució dels resultats dels censos de tardor a la RNI 2 des del primer cens de referència aplicant la metodologia 

estandarditzada (any 2000). Les dades de mortalitat (control i caça) es refereixen al període entre dos censos consecutius 

(octubre–setembre). *La caça inclou daines abatudes lluny de la RNI 2 i que, per tant, no formen part del contingent inclòs 

en els censos anuals. **Es desconeix el nombre de daines caçades a les APC de l’entorn de la Reserva durant l’estiu de 

2014. 
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Evolució de les captures de daina en el control de població realitzat a les Reserves Naturals Integrals dels Aiguamolls de 

l’Empordà. Des del període 2011/12 el gruix de les captures s’ha realitzat en batudes a la RNI 2. 1Cada període entre censos 

inclou dades corresponents als mesos d’octubre del primer any al setembre del segon (en el present entre octubre de 2013 

i setembre de 2014). 

 

Control demogràfic  de senglar a les RNI i avaluaci ó de l’efectivitat de diferents 
tècniques  
El control poblacional del senglar es porta a terme a les RNI dels Aiguamolls de 
l’Empordà utilitzant tres tècniques, aplicables en diferents situacions i que conformen una 
estratègia conjunta de control poblacional: els aguaits nocturns amb visor, que es porten 
a terme al llarg de tot l’any i que aporten el major nombre de captures; els paranys 
(paranys caixa i paranys corral, de majors dimensions), que permeten bàsicament la 
captura de joves; i les batudes administratives, que s’utilitzen en moments puntuals i en 
sectors i èpoques d’elevada concentració de senglars. En els dos darrers anys no s’han 
portat a terme batudes administratives per a senglar a la RNI 1.  
 
Durant l’any 2014 s’han capturat 103 individus dins les RNI, mitjançant les següents 
tècniques: 

• 83 captures (80%) mitjançant aguaits nocturns amb visor. 
• 13 captures (13%) mitjançant paranys corral. 
• 7 captures (7%) excepcionalment en una batuda organitzada per a la captura de 

daines a la RNI 2. 

Cal destacar que en els darrers quatre anys ha augmentat notablement la proporció de 
les captures mitjançant paranys, que prèviament era considerat com un mètode 
complementari i poc efectiu.  
 
L’evolució anual de les captures reflecteix l’abundància de senglar a les Reserves. Les 
captures varen augmentar fins l’any 2008 (en què s’assolí el màxim de 114) i els dos anys 
posteriors es mantingueren al voltant de 100. Entre 2011 i 2013 les captures es reduïren 
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fins a uns 60 individus cada any, d’acord amb la reducció de l’abundància de senglar 
observada a les Reserves, i l’any 2014 s’ha superat de nou el centenar de captures.  
 
La major part de captures es porten a terme a la tardor i, sobretot, l’hivern, quan es 
produeix una entrada d’un major nombre de senglars a les Reserves (per la recollida de 
conreus i l’nici de la temporada de caça a les APC) i amb el fet que s’incrementen les 
actuacions en els mesos previs a l’època de reproducció dels ocells. 
 
El 80% dels senglars capturats a les Reserves no arriba als 2 anys d’edat i el 46% té 
menys d’1 any. La longevitat màxima observada correspon a 9 anys (dues femelles 
capturades l’any 2013); en mascles la màxima edat observada és de 6 anys.  
 
Les captures es distribueixen gairebé al 50% entre ambdós sexes, si bé les de més de 
dos anys són en un 67% de femelles. Això respon al fet que en els aguaits nocturns es 
prioritza la captura de femelles grans, que lideren els grups matriarcals; aquestes tenen 
una productivitat més elevada i així es redueix el potencial de creixement de la població. 
 

 
Evolució de les captures de senglar en el control de població realitzat a les Reserves Naturals Integrals dels Aiguamolls 
de l’Empordà. L’any 2014 les captures de senglar han assolit valors similars als anys 2008 a 2010, quan s’obtingueren els 
més elevats des de l’inici del control. 

 
Distribució entre ambdues Reserves Naturals Integrals de les captures realitzades en el control poblacional de senglar. 
Habitualment es realitza una major extracció de senglars a la RNI 1, superant els 10-15 senglars/100 ha i assolint el 
màxim de 22 senglars/100 ha l’any 2009. 
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Estima de l’abundància de senglar a la RNI 1 mitjan çant fototrampeig 
Enguany, com al 2009 i 2011, s’ha portat a terme una tercera campanya de fototrampeig 
a la RNI 1, amb l’objectiu d’obtenir una estima de l’abundància de senglar i poder 
comparar els resultats amb les dues anteriors. De totes les espècies enregistrades, el 
senglar apareix com l’espècie més abundant, constituint el 91% dels registres obtinguts 
(cada registre és una detecció corresponent a un individu o grup, incloent totes les 
imatges consecutives obtingudes) i formant grups de fins a 8 individus. Altres espècies de 
mamífers detectades han estat la guineu (6% dels registres), la llúdriga (1%), el visó 
americà (1%) i el teixó (menys de l’1%).  

El senglar ha estat detectat durant la campanya de 2014 amb una freqüència de 1,7 
registres per dia i una taxa de detecció (percentatge de dies en què s’observa l’espècie) 
del 59% dels dies de seguiment. Ambdós indicadors, freqüència i taxa de detecció, 
mostren valors similars als de 2009 i més elevats que els obtinguts l’any 2011. Així doncs, 
l’abundància de senglar hauria mostrat oscil·lacions entre aquests tres anys, assolint els 
valors més alts el 2009 i 2014. 

Els resultats indiquen també que s’ha produït un desplaçament dels senglars cap a 
sectors on no s’han portat a terme les actuacions de gestió d’hàbitats ni es realitzen 
controls de població (la zona d’Aiguaclara, per la proximitat a la carretera C-260). Per 
tant, es considera que les actuacions d’eliminació de vegetació que dóna refugi al senglar 
són efectives per reduir la seva presència i, per tant, cal mantenir-ne l’aplicació. 

Per altra banda, els resultats han permès confirmar que el nombre de captures de senglar 
realitzades anualment es correlaciona positivament amb l’abundància de l’espècie 
obtinguda amb el fototrampeig. 
 

Registres obtinguts en el seguiment de l’abundància de senglar a la RNI 1 durant la tardor de 2014. 

Ubicació 
Dies de 
control 

Total 
imatges 

Imatges 
vàlides 

Registres 1 

TOTAL  Senglar 

Altres 
espècies 
de fauna 
salvatge 

Animals 
domèstics 

Persones i 
vehicles 

Camí Pont Vell 37 1.316 1.194 69 45 7 11 6 

Entorn PF 12 37 4.460 855 105 94 9 0 1 

Pont Vell 30 8.439 2.450 156 40 3 39 74 

Rec del Mig 6 5.860 182 7 4 3 0 0 

RNI ‘Els Estanys’  110 9.488 4.681 337 183 22 50 81 
1 1 registre = 1 detecció corresponent a un individu o grup, incloent totes les imatges consecutives obtingudes. 
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Comparació de la distribució entre espècies de mamífers salvatges dels registres obtinguts en les tres campanyes de 

fototrampeig. El senglar ha estat l’espècie majoritària el 2009 i 2014, mentre que el 2011 la guineu ha aparegut en un 

percentatge superior de registres. Teixó, visó americà i llúdriga representen com a màxim el 5% anual de registres i la 

detecció de daina i llebre ha estat molt esporàdica. 

Accidents amb senglars i daines 
Un dels principals conflictes que causen actualment els senglars i les daines a la zona 
són els accidents a les carreteres, tot i que aquests s’han reduït notablement respecte 
anys anteriors en els principals trams conflictius.  
 
Durant l’any 2014, s’ha recollit informació de 18 accidents amb senglar i un causat per 
daina (lluny dels 39 enregistrats l’any 2008 i similar a la mitjana anual que és de 17) a les 
carreteres dels Aiguamolls de l’Empordà i el seu entorn (considerant tot el parc natural i 
una franja de 5 km al voltant del perímetre de les RNI). La carretera GI-610, en el tram 
entre Roses i Vilajuïga, és la que ha registrat una major sinistralitat durant aquest any, 
amb vuit accidents. 
 
Segons les dades recollides des de l’any 2008, el 91% dels accidents es concentren en 
set carreteres, que representen el 41% de la longitud de vies asfaltades de l’àmbit 
d’estudi. En aquest àmbit hi ha definits nou Trams de Concentració d’Accidents amb 
Ungulats (TCAU), sis a la carretera GI-610, dos a la carretera GIV-6216 i un a la carretera 
C-31, per l’elevat nombre de col·lisions ocorregudes entre els anys 2007 i 2011. Set 
d’aquests trams es mantenen actius en els darrers anys. 
 
En els dos trams més problemàtics identificats fa uns anys i en els que s’han aplicat 
mesures correctores (entre els pk 1,9 i 4,0 de la carretera GIV-6216, i entre els pk 37,5 i 
38,0 de la carretera C-260) s’ha observat una notable reducció de la sinistralitat amb 
ungulats i només es té coneixement d’un accident amb daina en aquests trams en els 
últims tres anys. 

 



Memòria anual 2014                                   II Actuacions executades 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

33 

 

 



Memòria anual 2014                                   II Actuacions executades 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

34 

Anàlisi de potencials impactes de senglar sobre l’o rnitofauna del Parc Natural 
Els aiguamolls són un dels hàbitats més atractius per al senglar, i si fa tot just unes 
dècades no es trobava (o només esporàdicament) en zones humides de la Mediterrània, 
actualment a la major part d’aquestes zones d’excepcional interès, se’l considera com un 
factor d’amenaça per a la conservació d’ocells i altres espècies. És per aquesta raó que 
en molts d’ells es porten a terme captures per controlar les seves poblacions. 
 
Els Aiguamolls de l’Empordà es situen a la zona de Catalunya amb densitats més altes 
de senglar (d’entre 8 i 15 senglars/100ha segons dades del Programa de seguiment de 
senglar a Catalunya), fet que posiciona el Parc natural com la zona humida litoral més 
vulnerable de Catalunya front a l’acció predadora del senglar. Els estudis realitzats en 
aquest espai han posat de manifest que, com a totes les poblacions estudiades, el 
senglar consumeix amb regularitat matèria animal; als Aiguamolls concretament la fracció 
animal constitueix un 6% del volum total consumit en un any, molt per sobre d’espais de 
muntanya com el Montseny on només constitueix el 2,7% del total ingerit. 
 
Els ocells constitueixen el 2,3% del total de la ingesta i les quatre espècies d’aus 
aquàtiques de les quals s’ha constatat que formen part de la dieta del senglar als 
Aiguamolls –ànec collverd, xarxet, polla blava i polla d’aigua– mostren, sense cap 
excepció, un clar descens en el nombre d’hivernants, que és particularment acusat en les 
dues darreres. En el cas del bitó, en què es comprovà predació d’un niu, també es 
constata una davallada important del nombre d’individus, que en aquest cas ja comptava 
amb un efectiu molt baix. 

Estima del nombre d’ocells consumits mensualment per un senglar als Aiguamolls de l’Empordà. Font: A partir 

de les dades de les anàlisis de 142 continguts estomacals (anys 2001-2004; Giménez Anaya et al. 2008).  

 Gen-feb Mar-abr Mai-jun Jul-ago Set-oct Nov-des 

Estómacs analitzats (n) 54 12 17 17 18 23 

Fracció animal  
(% del volum) 3,5 9,3 10,5 6,5 8,7 2,1 

Fracció ocells 
(% del volum) 2,1 8,4 - 2,2 4,1 - 

Estima ocells consumits 
per senglar  

4/mes 
8 en total 

16/mes 
32 en 
total 

- 
4/mes 

8 en total 

8/mes 
16 en 
total 

- 

 

Altres espècies aquàtiques de les que no s’ha constatat la predació per senglar (tot i que 
també podrien ser consumides, ja que cal recordar que del 41% de restes d’ocells no s’ha 
pogut determinar l’espècie) mostren tendències divergents, amb descensos lleugers o 
moderats (el cas dels ànecs xiulador, cullerot i blanc), lleugers augments (l’ànec griset) o 
augments notables, en el cas de l’oca vulgar. 
 
L’abundància de senglar i d’ocells mostra una significativa correlació negativa (disminueix 
el nombre d’ocells a mesura que augmenta el nombre de senglars) en el cas de la polla 
blava (nombre d’individus hivernants i parelles reproductores), la fotja (nombre d’individus 
hivernants i parelles reproductores) i el cames llargues (parelles reproductores). La resta 
d’espècies avaluades no mostren cap correlació significativa amb l’abundància de senglar 
excepte l’oca vulgar i la cigonya blanca, que mostren una correlació positiva. 
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No obstant això, el senglar no és l’únic predador d’avifauna aquàtica als Aiguamolls de 
l’Empordà, on en els darrers anys s’ha expandit notablement una espècie exòtica, el visó 
americà, que també és objecte de captures de control i que pot estar tenint també un 
efecte molt important en la predació d’avifauna. 
 
Així doncs, i tot i que es desconeix amb precisió l’efecte demogràfic que està tenint el 
senglar en les espècies d’avifauna aquàtica, es considera necessari mantenir el control 
de senglar que es porta a terme a les Reserves, amb particular intensitat durant l’hivern 
just abans que comenci el període de nidificació. També cal valorar la possibilitat de crear 
tancats d’exclusió que evitin l’entrada de senglar a les zones on es concentri la nidificació 
de les espècies d’ocells més vulnerables. 
 
Restes d’ocells silvestres1 presents als estómacs de senglar 

Família i espècie 
Nombre 
individus Freqüència (%) Sexe o edat/fase 

A
n

at
id

ae
 Ànec collverd  

(Anas platyrhynchos) 3 11,1% 2 mascles, 1 indeterminat 

Xarxet  
(Anas crecca) 2 7,4% 1 mascle, 1 indeterminat 

Anas sp. 1 3,7% Femella 

C
o

lu
m

- 
b

id
ae

 

Tórtora  
(Streptopelia turtur) 1 3,7%  

P
h

as
ia

-
n

id
ae

 

Faisà  
(Phasianus colchicus) 1 3,7%  

R
al

lid
ae

 Polla d’aigua  
(Gallinula chloropus) 3 11,1% 2 polls, 1 ou, 1 adult 

Polla blava  
(Porphyrio porphyrio) 3 11,1% 

3 polls dins l’ou o amb l’ou 
obert 

Ocells d’espècie no identificada 11 40,8%  
Total 25 92,6%  
Altres observacions 

A
rd

ei
d

ae
 

Bitó 
(Botaurus stellaris) 

Consum dels ous en un niu de bitó que estava essent 
objecte de seguiment l’any 2008. Es localitzaren les restes 
d’ous i rastres evidents de senglar al voltant del niu (Parc 
natural-CAR). 

1 Es varen localitzar també 2 restes de gallines que corresponen a un 7,4% de les mostres d’ocells.  
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Actuacions de gestió de les poblacions i de prevenc ió de conflictes 
Des del Parc Natural es manté la realització o promoció de les actuacions iniciades en 
anys anteriors per tal de reduir la conflictivitat de senglars i daines, especialment les 
col·lisions amb vehicles, però també els danys a conreus (actualment poc rellevants).  

En concret, i en aplicació de les directrius acordades en les reunions prèvies amb 
diversos agents, s’han realitzat les següents:  

• L’aplicació del control demogràfic a les Reserves Naturals Integrals. En el darrer 
any s’han capturat 60 daines i 103 senglars. Cal destacar que durant 2014 s’ha 
redactat un procediment per al control d’ambdues espècies que ha de permetre 
garantir que aquest es porta a terme d’acord amb les recomanacions dels 
informes anuals i amb el mínim impacte sobre els ocells. 

• El manteniment de les actuacions de gestió dels hàbitats iniciades l’any 2010: 
pastura a la RNI 2 i eliminació de canyissar i altra vegetació que constitueixi un 
refugi per al senglar a la RNI 1. 

• El manteniment de la col·laboració amb caçadors de les APC del Parc Natural per 
promoure el màxim aprofitament cinegètic i bones pràctiques que afavoreixin el 
control de la població. 

• El foment d’actuacions per prevenció de col·lisions amb vehicles. Des del 2008 
s’ha ampliat la cooperació amb les administracions responsables de les carreteres  
GIV-6216 i C-260 i s’han aplicat mesures per tal de reduir el risc d’accidents amb 
ungulats.  

 
Recomanacions d’actuació per a l’any 2015 
Tenint en compte els bons resultats obtinguts mitjançant l’estratègia de gestió adoptada 
(reducció de la població de daina i dels conflictes que causen senglars i daines), les 
recomanacions d’actuació per a l’any 2015 mantenen la continuïtat i són les següents: 

• Mantenir el control poblacional a l’interior de les  RNI, per reduir els efectius i 
que disminueixi la probabilitat de conflictes. Les actuacions hauran de seguir les 
prescripcions establertes en els “Procediments per a l’aplicació del control 
ungulats a les Reserves Naturals Integrals dels Aiguamolls de l’Empordà” 
redactats durant aquest 2014. La principal diferència respecte els anys anteriors 
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és que les batudes es realitzaran només excepcionalment, en cas que es detecti 
una gran abundància de senglar a la RNI 1 o que calgués una reducció dràstica 
del cens de daina a la RNI 2. 

En el cas de la daina es fixa un objectiu de captures per al període 2014/2015 de 
40 daines (32 femelles i 8 mascles), inferior al dels anys anteriors gràcies a la 
reducció d’individus observada en els censos.  

• Mantenir l’aplicació de les actuacions de gestió de ls hàbitats a les RNI , que 
disminueixen l’atractiu d’aquestes zones per al senglar, en reduir el refugi 
disponible entre canyissars, joncs, etc., i afavoreixen una bona oferta tròfica per a 
la daina dels hàbitats de la RNI 2, reduint la necessitat que aquesta es desplaci 
cap als conreus de l’exterior per obtenir aliment. 

• Promoure bones pràctiques en la caça de senglar i d aina a les APC del Parc 
Natural , afavorint que es cacin el màxim nombre d’individus durant el període 
hàbil de caça. En el cas de la daina es recomana als caçadors que realitzin un 
nombre elevat de captures de femelles, per contribuir d’aquesta manera a la 
reducció del potencial de creixement. Durant la resta de l’any és necessari que els 
SSTT concedeixin amb la màxima celeritat possible autoritzacions excepcionals 
en cas de danys a conreus. 

• Promoure l’aplicació de tècniques de protecció de c onreus  entre la pagesia 
de la zona, especialment la instal·lació de tancats elèctrics adequats. Seria 
recomanable portar a terme un seguiment més detallat dels danys produïts pels 
senglars als conreus amb l’objectiu de comptar amb un indicador de la intensitat 
anual dels dany. 

• Mantenir la cooperació amb les administracions que gestionen les 
carreteres i el trànsit i continuar el seguiment dels accidents amb ungulats i de 
les mesures aplicades per prevenir les col·lisions amb vehicles a les carreteres del 
Parc Natural. 

• Mantenir el seguiment d’ambdues espècies i dels con flictes que generen . 
Aquest seguiment garanteix que es disposa de la informació necessària per a 
definir la gestió a aplicar. 

• Realització d’activitats de recerca, comunicació i divulgació. Entre els anys 
2000 i 2011 els agents del CAR han recollit dades biomètriques dels animals 
capturats (pes, longitud total, alçada en creu, etc.). En total es disposa de dades 
de 538 exemplars. Aquestes dades es troben incloses a la base de dades Senglar 
PNAE i es proposa portar a terme el seu anàlisi per tal de poder comparar aquesta 
població amb les d’altres espais naturals (de Catalunya o la resta d’Europa) on 
s’hagin portat a terme estudis similars.  

També es recomana ampliar les accions de divulgació i consens d’actuacions 
entre els agents del territori, i en particular, pagesos, caçadors i, especialment, 
entre les associacions conservacionistes i ornitòlegs.  
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Cronograma de les actuacions de gestió de les poblacions de senglar i daina que es plantegen per a l’any 2015. 

Actuació Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

I. Control demogràfic a les Reserves Naturals Integrals 

• Captures per al control demogràfic de senglar; batudes només excepcionalment octubre, novembre i 
febrer (seguint procediments consensuats amb ornitòlegs) 

� � � � � � � � � � � � 

• Captures per al control demogràfic de daina (seguint procediments consensuats amb ornitòlegs) � � � �       � � 

• Actuacions selectives per resoldre conflictes puntuals amb daina              

II. Actuacions de gestió dels hàbitats  

• Eliminació de vegetació que constitueixi un refugi per als senglars a la RNI 1 en indrets no sensibles 
per a nidificació 

            

• Gestió de pastures a la RNI 2 per reduir els refugis per al senglar i mantenir una bona oferta tròfica 
per a la daina 

            

• ................................................................................................................................................................
valuació de possibilitat d’aplicar tancaments d’exclusió per evitar accés de senglar a zones on 
nidifiquin els ocells més vulnerables  

            

III. Cooperació amb les APC de l’entorn de les Reserves 
• Aprofitament cinegètic durant el període hàbil de caça � � �

1      � � � � 

• Captures per danys a conreus (amb autoritzacions excepcionals o mitjançant notificació prèvia al 
DAAM) 

            

IV. Prevenció de danys als conreus  

• Suport als pagesos en l’aplicació de protecció per als camps             

V. Prevenció d’accidents a les carreteres 

• Seguiment i conservació de les mesures aplicades             

VI. Seguiment de les poblacions i dels conflictes que generen 
• Censos anuals de daina a la RNI 2 i establiment de pla de captures           �   
• Inspeccions a les RNI 1 i RNI 3 per determinar la presència de daines              

• Recopilació i anàlisi d’informació sobre accidents, observacions, etc., i actualització de bases de 
dades/SIG  

            

VII. Activitats de recerca, comunicació i divulgació 

• Anàlisi de paràmetres biomètrics de la població de senglar             

• Presentació i consens d’actuacions amb agents implicats (pagesos, caçadors, associacions 
conservacionistes etc. ) 

            

� Mesos principals d’aplicació de les actuacions.  Manteniment dels seguiments o aplicació menys intensa de les actuacions. 
1 En el cas del senglar. El període hàbil de caça de la daina finalitza el 22 de febrer de 2015 (Resolució AAM/669/2014, de 21 de març). Previsiblement, la temporada 2015/2016 s’iniciarà a principis de setembre, com la 
2014/2015, tot i que la data vindrà regulada en una futura resolució de vedes.



Memòria anual 2014                                   II Actuacions executades 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

39 

 
ACCIONS PER AL CONTROL DEL PLOMALL DE LA PAMPA, amb  el suport 
econòmic de la Diputació de Girona. 
 
Antecedents: 
 
Entre la tardor del 2012 i la primanera de 2013 es van realitzar els “Assaigs per al control 
químic d’espècies de flora exòtica invasora prioritàries a la demarcació de Girona”, 
dissenyats, coordinats i desenvolupants per Galanthus i finançats per la Diputació de 
Girona. 
 
Es va treballar amb cinc de les espècies considerades més problemàtiques, entre elles el 
plomall de la pampa (Cortaderia selloana) considerada amb un gran recorregut invasor 
(Real Decreto 630/2013, por el que se regula el catalogo español de especies exóticas 
invasoras) 
 
Els assaigs amb el plomall de la pampa van permetre desenvolupar un protocol per a 
l’eliminació de l’espècie que es va aplicar en una primera actuació de control al Parc. En 
aquesta primera intervenció es va realitzar sobre el poblament de pampes situat al nord 
de la carretera C-260 la majoria d’ells situats a la Reserva Integral dels Estanys, i sobre 
peus aïllats situats en la xarxa de carretera i camins circumdants. En aquests sector hi 
havia diversos poblaments en diversos ambients, des de parcel·les agrícoles fins a 
hàbitats naturals com encanyissars i jonqueres litorals. 
 
La intervenció va concloure amb uns bons resultats, aconseguint pràcticament 
l’erradicació fins i tot en els llocs on l’espècie s’havia implantat de forma molt agressiva 
com en la zona dels tres ponts. 
 
Actuació 2014: 
 
En el moment que es plantegen els treballs ens trobem amb tres tipologies de 
poblaments: 
1.- Poblaments grans situats en espais amb dinàmica natural o parcel·les abandonades al 
llarg d’un període prolongat, on no s’ha intervingut. Hi ha presència de tofes d’entitat molt 
gran i densitats moderades o puntualment altes. 
2.- Peus aïllats als marges de les closes o en petit nombre que es troben al marge de 
carreteres des d’on es poden dispersar amb facilitat al llarg del vial o saltar al medi 
natural. 
3.- Peus de petites dimensions obtinguts per regenerar del banc de llavor just en l’àmbit 
intervingut el 2010 a la platja de la Rubina. 
 
L’actuació es va dur a terme de Castelló d’Empúries. Al paratge de l’Illa Gran i la Rubina 
on hi restava un important poblament de plomall ocupant hàbitats naturals com 
canyissars i jonqueres litorals. En el sector de la platja de la Rubina el plomall fou objecte 
d’algunes accions mitjançant l’arrencada mecanitzada a l’any 2010. L’experiència fou poc 
reeixida amb abundant regenerat de llavor afavorit per l’alteració del sól. 
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Zones d’actuació control del plomall any 2014 
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CONTROL DE LA POBLACIÓ DE VISÓ AMERICÀ I TORTUGUES EXÒTIQUES. 
                                                      

 
 

  
Igual que molts altres països, a Catalunya han aparegut una àmplia varietat de plantes i 
animals introduïts, entre els que destaquem el visó americà (Eurovison vison) i la tortuga 
de Florida (Trachemys scripta sp.). Ambdues espècies han estat identificades com una de 
les 100 espècies exòtiques invasores més perjudicials d’arreu del món (ISSG, 2010). 
Mentre que el visó americà és considerat una de les principals amenaces per l’avifauna 
nidificant als Aiguamolls de l’Empordà i per a altres mustèlids , com el turó , la tortuga de 
florida és considerada una de les principals amenaces per les tortugues autòctones com 
són la tortuga d’estany (Emys orbicularis) i la tortuga de rierol (Mauremys leprosa). La 
ràpida expansió en les darreres dècades de les dues espècies anomenades, ha portat a 
les administracions públiques competents a prendre mesures al respecte. 
  
En els darrers anys s’ha observat un increment important del nombre d’exemplars de les 
dues espècies exòtiques a la zona dels Aiguamolls de l’Empordà, tal i com s’ha pogut 
observar en les campanyes de trampeig efectuades.  
 
Durant el 2014 hem portat a terme una campanya de control de visó americà i tortugues 
exòtiques donant continuïtat a les precedents campanyes d’extracció amb les que s’ha 
obtingut un nombre elevat de captures. Així mateix,hem avaluat noves estratègies de 
control de la tortuga de Florida. Els resultats de les captures permetran dissenyar futures 
estratègies de control i eradicació. 
 
El resultat d’aquest control ens ha portat a les següents conclusions: 
 

- De les 160 tortugues de Florida capturades, sols 5 corresponen a la subespècie 
Trachemys scripta scripta i 155 a la subespècie T. scripta elegans. La segona 
subespècie fou la mes venuda al país fins que a l’any 2000 fou prohibida la seva 
venta. La primera fou venuda entre l’any 2000 i el 2013, any en que fou prohibida 
el conjunt de l’espècie. El fet que la sbsp. present correspongui a la mes antiga 
ens indica 3 fets: 1) T.scripta scripta no s’adapta be al clima local, sense haver 
trobat cap evidència ni de cria ni de llarga supervivència, 2) el pes anual dels nous 
alliberaments per part de particulars respecte el total present deu ser poc 
significatiu 3) T.scripta elegans es reprodueix arreu del parc i manté poblacions 
autosostenibles. 

- La població de tortuga de Florida dona simptomes d’esgotament en aquelles 
zones on s’ha repetit les actuacions per segon any consecutiu (dades 2013 
inèdites) 
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- En la tortuga de Florida observem un predomini clar dels individus juvenils, patint 
una gran davallada de captures a partir dels 750 gr. La  gràfica de la tortuga de 
rierol és ben diferent, amb una presència quasi anecdòtica de juvenils i gran 
importància dels pesos mitjos. Això pot indicar una població més dinàmica i jove 
de TRSC, amb millor capacitat reproductiva. Aquest fet podria ser l’inici d’una 
nova explosió demogràfica. És possible que la falta de juvenils de MALE estigui 
esbiaixat degut al mètode captura. 

- En total s’han pogut sexar correctament 168 exemplars diferents corresponents a 
TRSC i MALE. La proporció es propera a l’ 1:1 i en ambdós casos lleugerament 
esbiaixats a favor de les femelles. La major part dels immadurs capturats 
corresponen a mascles, mentre que les femelles de les 2 espècies tenen puntes 
d’abundància a majors pesos. Cal recordar que en les dos espècies els mascles 
son manifestament mes petits. En TRSC la majoria de mascles son juvenils, 
segurament com a manera de corregir la quasi manca de mascles adults .En 
aquesta espècie la manca de mascles inicial degut a una comercialització 
diferencial (9 femelles venudes per cada mascle) actua com a limitant reproductiu. 
En la població dels Aiguamolls ja s’ha superat aquest factor limitant. 

- La continuïtat en l’estudi de les poblacions autòctones de tortuga de rierol i tortuga 
d’estany esdevenen indispensables per conèixer les dinàmiques d’ambdues 
poblacions, així com la seva interacció amb la tortuga de Florida. D’especial 
seguiment han de ser aquelles zones on la població de tortuga de Florida ha estat 
eliminada. 

- En el cas de la tortuga d’estany cal destacar la captura de nous exemplars 
juvenils, així com la recaptura d’un exemplar allibera’t pel propi centre l’any 2000 a 
l’estany del Cortalet i recuperat al càmping Almata. La reproducció anual d’un petit 
grup d’exemplars que habiten entre l’estany del Cortalet - Rec Corredor resulta 
evident. Cal aprofundir en el coneixement i protecciò d’aquesta singular població, 
així com el seu microhàbitat. 

- En el cas del visó americà, degut a la manca de repeticions no s’han analitzat les 
dades obtingudes. Son necessàries series de mostreig que incloguin les diferents 
èpoques vitals de l’espècie així com una repetició en els espais de captura per tal 
d’intentar extreure’n conclusions.  

- Caldria provar nous mètodes de control i de captura per al visó americà, degut a la 
baixa capturabilitat mostrada pel sistema habitual de trampeig. 

 
 
Tortugues:  ubicació de les 11 trampes de la RNI-2 del PNAE. Falten les 2 trampes de la RNI-1
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Ús públic: informació, comunicació i educació ambie ntal 
 
ÚS PÚBLIC. 
 
El centre d’informació 
Els visitants que arriben al parc es poden dirigir al Centre d’informació del Cortalet per 
trobar tota la informació del parc i del més recomanable per aquell mateix dia: Itineraris o 
llocs concrets interessants, darreres observacions ornitològiques i activitats programades. 
 
Durant aquest any, s’han fet petites millores i reformes de l’espai que ocupa el centre 
d’informació, apostant també pel tema de la botiga, per poder donar al visitant una gama 
una mica més extensa d’articles que el poden ser d’utilitat en la seva visita. 
 
El centre d’informació ha estat atès per personal del parc, amb el reforç puntual els cap 
de setmana i vacances per personal de l’empresa Sorbus, S.C. per adjudicació d’un 
contracte menor.  
 
 
Visitants del parc  
El total de de visitants atesos al Centre d’Informació del Cortalet durant l’any 2014, ha 
estat de 53.700 persones. Donat que molts dels visitants no entren al Centre d’informació 
aquesta xifra es multiplica per tres, podem dir així, que 161.100 persones han utilitzat els 
itineraris del parc. 
 

 
 
Aquest any 2014 ha canviat la tendència a l’alça que es venia produint els darrers anys, 
s’ha passat, en números rodons, de  75.000 visitants en els anys 2011, 2012 i 2013 als 
53.700 visitants aquest any. 
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Si busquem una raó aquesta davallada, més que una baixada real de visitants, el que 
s’ha produït és un canvi d’hàbits en la forma d’accedir al parc. Molts visitants opten entrar 
als itineraris per Empuriabrava o bé utilitzant l’aparcament gratuït del Matà i ja no passen 
pel centre d’informació del Cortalet. Aquest fet ’ha observat des de s’ha canviat la gestió 
de l’aparcament del Cortalet. Al més de març va entrar en funcionament una barrera 
automàtica de pagament obligat de 5 € per cotxe tot el dia o 10 € per autocar. Aquest nou 
sistema funciona tots els dies de l’any, a diferència del que existia anteriorment que 
funcionava només la de caps de setmana a partir de setmana santa, temporada d’estiu i 
dies puntals, que requeria d’un contracte amb una empresa externa que proporcionava el 
personal necessari per atendre la garita. 
 
El cotxe continua sent el mitjà de transport més utilitzat per arribar al Cortalet, seguit de la 
bicicleta i  cada vegada més gent ho fa a peu, molta provinent d’Empuriabrava o seguint 
el GR-92. 
 
La procedència dels visitants es majoritàriament de Catalunya es calcula dues terceres 
parts, la resta prové d’altres països europeus, sobretot de França i Alemanya. 
 
Entre els visitants al parc també s’ha de tenir en compte l’ús directe que en fan les 
persones allotjades en els càmpings situats en zona de parc, que es xifra en més d’un 
milió de persones a l’any.  
 
Activitats 
S’han organitzat moltes activitats per tal d’acostar la diversitat natural del parc al visitant 
coincidint amb cap de setmana o festes i adreçades a tot tipus de públic, majoritàriament 
familiar, però també més especialitzat. S’ha continuat fent col·laboracions en activitats 
organitzades per associacions, municipis o empreses privades com en la Fira del 
paisatge de Palau-saverdera, el Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà, el 4x4 
de l’oficina de turisme de Castelló d’Empúries, el festival de música i natura d’hivern “Fem 
música” que enguany s’ha celebrat la tercera edició, també en la festa dels cortals, per 
Sant Antoni o les visites guiades d’estiu que organitzen diverses empreses del territori. 
 
Les activitats es distribueixen al llarg de l’any. La valoració de les activitats en el seu 
conjunt és positiva i es registre una alta participació si el temps acompanya. 
 

- Dia mundial de les zones Humides, el 2 de febrer 
- Visites tots els diumenges de primavera als Aiguamolls, el març, abril i maig. 
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- Visites guiades per setmana Santa, del 18 a 21 d’abril 
- La primavera creativa. IV edició, el 27 d’abril. 
- Sortides guiades de primavera dels espais naturals de l’Empordà, el 4 de maig i el 

15 de juny  
- Dia europeu dels parcs naturals i dia del peix viatger, el 24 de maig, 
- Visites guiades els mesos d’estiu. 
- Visites tots els diumenges de tardor als Aiguamolls, octubre, novembre i desembre 
- Dia mundial dels ocells, 4 i 5 d’octubre. 
- Sortides guiades de tardor dels espais naturals de l’Empordà, el 12 d’octubre i 7 

de desembre. 
- Visites guiades el cap de setmana de la Puríssima, 1 i 2 de novembre 
- XXII festival de les Aus, del 6 al 8 de desembre 
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Col·laboracions: 
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Exposicions: 
El Cortalet disposa d’una sala d’exposions al costat del centre d’informació. El parc 
organitza diferents exposions de temes que puguin ser d’interés pels visitants. 
 
En el 2014 es van exhibir : 
 
- Del 7 de desembre de 2013 fins el 31 de maig de 2014.”Més que plomes”   Fotografies  
de Rosa Matesanz . Una exposició que es va prorrogar un parell de vegades per la bona 
acollida que va tenir. 
- De l’1 al 29 de juny de 2014 ”Logotips del centre de fauna”  Exhibició dels treballs 
rebuts pel concurs d’idees per trobar un logo pel Centre de Fauna. Va ser una exposició 
amb molta participació. 

     
 
- Del 1 de juliol fins el 1 d’agost de 2014.”Concurs de dibuix de pintura de la natura. 
XXIII MEMORIAL Albert Ramon i Estarriol”. concurs amb molta tradició i amb molt 
bona participació en cada una de les tres categories.  
 

 
Les tres obres premiades. 
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- Del 4 al 31 d’agost de 2014.”Fotografies d’Yves Deleris” Fotografies d’animals a la 
natura.  
- Del 6 de setembre a 23 de novembre de 2014.”... de pas”   Exposició conjunta de Rosa 
Brugat, Elena Font Rodà i Clara Oliveres de diverses disciplines i  inspirades en els 
Aiguamolls.  

 

   
 
 

- Del 6 de desembre de 2014 fins el 10 de gener de 2015.”Un mòn de plomes”    
Fotografies de Xavier Martínez, innagurada el dia del Festival de les Aus i amb molt 
bones crítiques. 
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EDUCACIÓ AMBIENTAL 
 
En el 2014, al igual que el 2013 la feina l’educació ambiental  ha estat coberta per un sol 
membre del personal del parc que s’ha encarregat de gestionar tot el relatiu a les visites 
de les escoles, de l’educació en el lleure (casals, campaments d’estiu i camps de treball) i 
de les àrees de acampada. 
 
En els centres educatius 
Des de 2013 ja no es por comptar amb un concessió administrativa per tenir al parc una 
empresa d’educadors i guies de natura, per tant s’ha vist reduïda l’oferta pedagògica que  
s’oferia de manera gratuïta a les escoles dels municipis del parc. 
 
La feina del educador ha consistit en: 
- Portar l’agenda de les visites escolars. 
- Informar i orientar de les possibilitats pedagògiques que ofereix els Aiguamolls als 
professors que ho sol·liciten  de diferents maneres: telefònicament, amb reunions 
concertades amb professors en el mateix parc, visites en els centres escolars, sempre 
que siguin del parc, i amb acollida i explicacions el dia de la visita al parc. 
- Facilitar el contacte entre els centres escolar i les empreses de guies que ens fan 
confiança per ser bons coneixedors d’aquest espai. 
- Aquest any tots els alumnes dels centres d’educació primària dels municipis del parc i 
Vilajuïga, Garriguella i Fortià han rebut el “Quadern 1: Des Joves Exploradors del Parc 
natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 
En total s’han atès 7.220 escolars: 5094 a la primavera i 2126 a la tardor. 
 

 
 

 

 

 
Educació en el lleure  
Des de l’àrea de educació ambiental es col·labora en l’organització de casals, 
campaments d’estiu i camps de treball. Es gestiona l’ús de les dues àrees d’acampada 
habilitades del parc i a disposició de grups d’escoltisme o lleure que ho sol·licitin a canvi 
de fer algun treball voluntari pel Parc (pintar, control de vegetació, netejar la platja) o be 
del pagament d’un preu públic. 
Totes aquestes accions es porten a terme pensant amb tot el que poden aprendre els 
assistents de la convivència en un espai natural com el Parc. 
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Els casals  
Destinats a nens i nenes de 3 a 12 anys, a nois i noies de 12 a 15 anys en preferència als 
residents dels municipis del parc. Se’n van realitzar tres en període de vacances escolars: 
per setmana santa, la darrera setmana de juny i la primera de setembre.  
 

 

 

  

 

 

 
Els campaments d’estiu  
Van tenir molt bona acollida els campaments que combinaven natura amb l’aprenentatge 
de l’ anglès. Se’n van realitzar tres amb un total de 51 participants. 
- Mini Campament d'Anglès i Natura - juny (6 a 9 anys) 
- Campament d'Anglès i Natura - 1a juliol (10 a 13 anys) 
- Mini Campament d'Anglès i Natura - setembre (6 a 9 anys) 



Memòria anual 2014                                   II Actuacions executades 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

52 

 

 
 
REMULLATS I REMULLADETS.  
Durant l’estiu del 2014, l’associació la Sorellona va organitzar per primer cop uns 
campaments on es va treballar en el foment de la descoberta i estima de la natura, a 
través de vivències úniques,  intenses,  convivència, col·laboració i joc amb altres nens 
d’edat semblant. 
 
L’oferta de lleure es va dividir en dos campaments: els remullats i els remulladets.  
 

      
 
Campaments remullats;  
Es van realitzar del 16 al 27 de juliol de 2014 i hi van participar 24 nois i noies, 22 nois i 2 
noies de 8 a 15 anys.  
Durant 12 dies es van realitzar excursions en bicicleta pel voltant del parc, mostrejos de 
peixos, 2 jornades d’anellament, una visita al centre de recuperació de fauna, una 
excursió a la platja, escoltes nocturnes, cens de ratpenats, tallers de natura (llibretes de 
camp, herbaris, construcció d’un hide, el joc dels aiguamolls, ...) i observació d’aus.  
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Durant els 12 dies dels campaments vam rebre diferents vistes de tècnics especialistes 
com són Agents Rurals del Parc, en Iago Pèrez (especialista en amfibis), Dani (anellador) 
i els tècnics del centre d’interpretació de fauna.  
La valoració general dels participants va ser molt bona, el grup estava format per grans 
amants de la natura i algun d’ells bons coneixedors de la zona.  
 
Campaments remulladets;  
Es van portar a terme del 4 al 8 d’agost amb 15 participants, 6 nens i 9 nenes, de 5 a 9 
anys.  
Durant 7 dies els i les participants del campament de natura “Remulladets”, van conviure 
al bell mig del parc, coneixent de primera mà les feines dels tècnics i posant-se a la pell 
de científics estudiosos de la fauna i la flora de la zona.  
Els campaments es van desenvolupar a l’entorn de la història de la Guita, la qual ens va 
estar acompanyant al llarg de les nostres activitats. Donant-nos pistes i feines a fer.  
Els Remulladets vam tenir la sort de rebre un gran nombre de visites externes al 
campament. Totes les activitats dutes a terme per persones d’altres entitats van ser 
valorades com a molt positives tant per part dels nens i nenes com per part de l’equip de 
monitores.  
 

          

 
Els camps de treball  
Se’n van organitzar dos, un a la primera quinzena de juliol (14 a 17 anys) coorganitzat 
amb els Escoltes de Girona i amb subvenció de la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat. Van ser  25 participants d’arreu de Catalunya i van fer molta feina, entre 
altres, una tala selectiva dels joves arbres de l’itinerari 1 i 2 (Tal com es recull a la 
fotografia) 
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El segon camp de treball el vàrem coorganitzat amb el Centre Excursionista Empordanès, 
sense subvenció i amb una participació de 24 joves de 14 a 17 anys procedents de la 
comarca i Girona principalment. 
 
Àrees d’acampada  
Les dues àrees d’acampada disponibles, la de la Closa d’en Barraquer  i la del mas Matà. 
a més dels campaments d’estiu i els camps de treball van acollir 12 grups de diferents 
agrupaments d’esplai i escoltisme, amb un total de 242 persones.  
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Creació i manteniment d’equipaments i infraestructu res 
 
Com cada any, la part més important dels recursos de l’àrea de Manteniment i 
Infrastructures es destinen tasques que es realitzen de manera periòdica i que són 
pròpies del manteniment bàsic dels equipaments. 
Dins d’aquest tasques hi trobem feines associades a la conservació, neteja d’itineraris i 
observatoris, de zones de lleure i d’ús públic, aparcaments i altres elements d’interès 
cultural; també al control d’infraestructures hídriques (comportes, motors, bombes, filtres, 
regs i estanys) i ramaderes (tanques, portalleres, pastor elèctric).  
 

Com a feines singulars o importants caldria destacar les següents: 

 
Equipaments: 
 
Subministrament elèctric soterrat a l’àrea d’acampada del Cortalet 

El parc disposa d’una zona d’acampada per a activitats de lleure situada darrera de les 
zones d’aparcament del Cortalet, a la closa Barraquer. Pròxim a la zona d’acampada es 
disposa també d’un mòdul sanitari amb dutxes i serveis. 
 
El subministrament elèctric d’aquests equipaments, tant el de la zona d’acampada com el 
del mòdul sanitari, provenia d’una línia aèria individual propietat del parc.  
Aquesta línia era l’antic subministrament del Cortalet, que al quedar obsoleta, es va 
mantenir per al subministrament de les instal·lacions d’acampada. 
 
Aquesta línia elèctrica, de 300m de longitud, requeria un fort manteniment anual de 
neteja, desbrossat i reparació de suports i aïllaments elèctrics. 
 

 
Fot. M1 – Neteja de la línia aèria. 

 

Per tal d’evitar la despesa de recursos anual en aquest manteniment i el cost econòmic 
de mantenir un comptador addicional, aquest any, s’ha fet la instal·lació d’una línia 
soterrada per alimentar la zona d’acampada des del comptador principal del Cortalet. 



Memòria anual 2014                                   II Actuacions executades 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

56 

 

 
Fot. M2 – Antiga línia aèria i nova línia soterrada. 

 

La instal·lació de nova línia ha comportat una inversió important de recursos però ja no 
requerirà cap tipus de manteniment futur i permet donar de baixa l’antic comptador. 

 

  
Fot. M3 i M4 – Treballs de soterrament de la nova línia. 

 
Queda pendent el desmuntatge del tram de línia aèria antiga propietat del parc, tant de 
pals com de cablejat. 
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Reparació i reforç estructural de l’observatori del Pallejar 

Un dels observatoris més emblemàtics i antics del Parc és l’observatori del Pallejar. 
Aquest observatori queda situat a 3 metres sobre el nivell del terra amb una gran passera 
d’accés. 

 

  
Fot. M5 i M6 – Treballs de reparació i reforç a l’observatori del Pallejar 

 

Aquest any s’han dut a terme unes tasques de manteniment, reforç estructural i 
substitució de tancaments de l’observatori.  
S’ha reforçat amb noves bigues de fusta tota la base de l’observatori i s’ha hagut de 
substituir tota la estructura de la façana est, que es trobava en un estat molt deteriorat. 

 

Manteniment d’equipaments d’ús públic i elements de fusta. 

L’any 2013 es va iniciar un programa per la reducció del manteniment als equipaments de 
fusta, consistent en evitar la utilització de vernissos i productes similars que tenen un cost 
elevat i comporten molta feina de preparació.   
L’objectiu del programa es que tots els equipaments de fusta del parc estiguin protegits 
amb olis o vernissos de poro obert, que permetin una rapida aplicació i un cost en temps i 
en material inferior a l’actual. 

Aquest programa, degut a la gran inversió de recursos que requereix no s’ha pogut 
acabat aquest 2014, però s’ha seguit aplicant dins el possible. 

Aquest any s’ha donat prioritat a les cobertes amb estructura de fusta, com el mòdul 
sanitari dels campaments, els equipaments de fusta de la zona d’acampada, el cobert  de 
la zona de pícnic del pàrquing 2 o el mateix teulat del Mas del Cortalet. 
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Fot. M7 i M8 – Equipaments tractats a la zona acampada. 

 

 

A la coberta de la zona de pícnic, s’ha fet també un tractament per protegir la fusta del 
corc. 

   
Fot. M9 i M10 – Cobert de la zona de pícnic al pàrquing del Cortalet 

 

Paral·lelament al programa s’ha continuat amb la pintura dels observatoris, aquest any 
amb els observatoris d’en Túries, Quim Frank, Daines i Gall Marí. 

 

 

  
Fot. M11 i M12 – Exterior i interior de l’observatori d’en Quim Frank. 
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Reparació de cobertes al Mas Matà 

El magatzem del Mas Matà, així com el dipòsit d’aigua per al consum del mas, 
disposaven d’un cobert en mal estat, ple de forats i amb una degradació important que 
feia impossible l’ús de l’espai. 

   
Fot. M13 i M14 – Reparació de la coberta del dipòsit d’aigua del Mas Matà. 

 

Les dues cobertes s’han reparat i s’han reacondicionat els espais interiors.  

 
Equipaments: 
 
Perforació de nou pou als Estanys del Matà 

La zona dels estanys dels Matà disposa de diversos pous per a l’obtenció d’aigua en 
èpoques que el rec Corredor no aporta suficient cabal per mantenir els nivells requerits 
als estanys. 

Un d’aquest pous, el més antic, que data de l’any 1974, s’ha ensorrat i ha estat 
impossible reparar-lo, pel que s’ha perforar un nou pou a pocs metres de l’anterior. 

 

    
Fot. M15 i M16 – Pou antic.   Fot. M17 – Arqueta del pou nou. 

 

S’han dut a terme les obres per cobrir el pou, la instal·lació de conduccions i accessoris, 
així com la instal·lació i posta a punt de l’antiga bomba al nou pou. 

Encara queden pendents algunes tasques de paleteria i pintura. Com el remolinat i pintat 
de l‘arqueta i tapar i pintar alguns forats a l’antiga caseta del motor. 
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Estany del Cortalet: Tasques de manteniment del filtre verd i neteja i desbrossat el canal 
d’aportació d’aigües 

L’estany del Cortalet disposa d’un tractament previ a la arribada de les aigües. Aquest 
procés es realitza al filtre verd, que té com a finalitat la depuració de les aigües 
procedents del rec del Molí mitjançant processos naturals per adequar la seva qualitat als 
requeriments de la fauna del l’estany. Físicament el filtre verd consta d’una arribada 
d’aigua mitjançant canal de formigó i un sistema de tractament i canalització d’aigua 
mitjançant motes i recs sobre el mateix terreny. 

Els canals de formigó i les motes del filtre verd degut al seu ús intensiu requereixen un 
manteniment anual important. 

Com als anys anteriors, aquest s’ha realitzat una neteja i desbrossada generals de la 
canal i les motes i un reforç de les parts més desgastades de la canal prefabricada amb 
un morter d’assecatge ràpid especial pel treball submergit en aigua.  

 

  
Fot. M18 i M19 – Taques de manteniment al filtre verd. 

 

A més aquest any, s’han dut a terme tasques de reforç de les motes de contenció de 
l’aigua dins el filtre, molt debilitades per tots els anys de funcionament.  
 

   
Fot. M20 i M21 – Reparació de motes al filtre verd. Motes acabades a la sortida del filtre. 

 

Aquestes tasques han comportat un moviment de terres que s’ha dut a terme amb 
maquinària pesada. 
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Accessos i itineraris: 
 
Tancament de closes amb tanca ramadera als Estanys del Matà 

A finals de 2013, pràcticament la totalitat dels Estanys del Matà ja disposaven de tanca 
ramadera per a la limitació de les closes. 

La funció principal d'aquest tancat és la protecció de les persones que circulen pels 
itineraris, evitant així que en les zones on es porta una gestió amb pastures, el bestiar 
pugui representar un perill per els visitants. 

Aquest tipus de tanca s'ha demostrat empíricament que és la més eficaç per al tancament 
d'espais al Parc. No només perquè estèticament és la que s’integra millor en l’espai, sinó 
per la seva funcionalitat per tasques ramaderes, seguretat i limitadora d’espais d’accés 
restringit. 

 
Fot. M22 – Tram de tanca instal·lat al 2014 

 

Aquest 2014, s’ha completat el tancament de la part baixa dels Estanys del Matà, de 
forma que s’ha recuperat com a closa de pastura una zona que fins al moment 
comportava molta dificultat de gestió. 

 
Fot. M23 –Tanca acabada 
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Nou accés de l’aparcament al Cortalet 

Amb la instal·lació de les noves barreres al aparcament es va detectar que hi havia cert 
risc per a les persones, ja que els vianants creuaven per les zones destinades a la 
circulació de vehicles i per la zona de barreres d’accés. 

 
Fot. M24 – Nou pont d’accés. 

 

Per evitar aquest riscs, s’ha creat un accés més directe al Cortalet que evita que la gent 
passi per les zones de barreres al accedir al Cortalet. 

 

Millora de l’accés al Cortalet des del camí de Can Túries i substitució de portalleres 

Tal com eren els accessos al Cortalet des del camí de can Túries, els visitant que 
arribaven no accedien correctament cap a la zona del centre de informació sinó que es 
trobaven enmig de la zona de cotxeres, aparcament i manteniment, amb el risc que això 
comporta. 

 

Com que la senyalització no era suficient per evitar el problema, s’ha instal·lat un tram de 
tanca ramadera i una nova portallera per accés amb vehicles per tal de delimitar l’accés 
vianant i amb bicicleta cap a la zona de cotxeres i manteniment. 

 

 
Fot. M24 – Tanca i portallera al camí de Can Túries. 
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Dins la mateixa actuació s’han subtituit algunes portalleres deteriorades com la de la 
Closa Barraquer, l’accés a l’antic camí del Matà o la de l’entrada per a vehicles a 
l‘initnerari principal. 

 

 
Fot. M25 – Portallera per l’accés rodat a l’itinerari principal del Parc. 

 

Millora d’hàbitats, fauna i flora: 
 

Instal·lació de nius de xoriguer petit (Fauna) 
Aquest any es va col·laborar amb Fauna per a l’adequació d’una antiga torre elèctrica de 
transformació i la instal·lació al seu interior de nius de xoriguer petit prop del càmping 
Laguna. 
 

     
Fot. M25, M26 i M27 – Instal·lació dels nius a la torre elèctrica. 
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Instal·lació d’un nou parany de senglars 
 
L’any 2010 i el 2012 dins les actuacions conjuntes amb els cos agent rurals per al control 
d’ungulats, el parc va dut a terme la instal·lació d’un parany de senglars a la R.N.I. 2  i 
R.N.I.1 respectivament. 
  
Aquest tipus de parany amb un disseny primari provinent dels utilitzats al Parco de la 
Maremma (Itàlia) es va instal·lar de forma experimental dins el nostre territori.  
 
En vista de que en els anys que portaven en funcionament els resultats van ser més que 
positius pel que fa a l’eficàcia i al nombre de preses capturades, aquest 2014 s’ha 
procedit a la nova instal·lació d’un parany similar a la zona dels estanys del Tec, davant 
del restaurant la Llar. 
 

 
Fot. M28 – Instal·lació del nou parany. 

 

 
Fot. M29 – Vista de la manega de maneig acabada. 

 
Igual que els anteriors, el parany té forma circular, un diàmetre d’aproximadament uns 12 
metres i disposa d’una manega de maneig a la sortida per poder separar les preses d’una 
en una. 
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Col·laboracions 
 
S’ha col·laborat en diferents tasques amb el parc del Montgrí com per exemple la 
reparació d’equipaments o instal·lació de pantalles per la consolidació de les dunes a la 
zona de platja. 
 

     
 

Fot. M30 i M31 – Reparació de mirador a les vores del Ter. Marcant ubicació de pantalles de protecció dunar. 

 
 
Relació per àmbit d’actuació d’altres tasques execu tades  
 
ÀMBIT TASCA 

Infraestructura hídrica 

Manteniment, engreixar, parada i arrencada de motors de 
gasoil o elèctrics 

Control de nivells i comportes 

Neteja i desbrossat de l'estany del Cortalet 

Equipaments 

Manteniment general de fusteria dels observatoris i zones 
d'ús públic. 

Treballs de jardineria a l'entorn del Cortalet i aparcaments 

Tasques de manteniment dins el Cortalet (Persianes, panys, 
finestres, exposicions, lavabos…) 

Manteniment als tallers (ordenar i/o netejar tallers, 
magatzems,..) 

Reparació de les basses de l’entorn del Cortalet. 

Tasques de reparació i millora al centre de informació 

Tasques de manteniment al mas Mata 

Instal·lació de circuit de càmeres de seguretat a l’entorn de 
l’aparcament i el Cortalet 

Adequació de les zones d'acampada i les seves instal·lacions 

Instal·lació de bancs a zones d’ús públic 

Repintat de senyalització per a persones amb visibilitat 
reduïda 

Reparar desperfectes de la llevantada i les tramuntanades 

Reparació de teulat a mòdul sanitari dels campaments 

Accessos Desbrossat d'itineraris, neteja de bancs, cadenats… 
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Neteja i desbrossat del camí de la RNI 1 

Manteniment de l'itinerari de "Mig de Dos Rius" 

Reparació de portallera metàl·lica d'entrada al Mas Matà 

Millora d’habitat, fauna i flora 
Tala i retirada d'arbres morts 

Instal·lació barres per a les orenetes dins els observatoris 

Infraestructura ramadera 

Ajudar al pastor per a canvi d'ubicació del bestiar per a la 
gestió de closes. 

Feines de manteniment  a les tanques i portalleres de closes 

Reparació i manteniment d'abeuradors 

Delimitació i control pastor elèctric estany del Tec 

Estudis i seguiment Tasques de col·laboració amb l'ICO 

Element interès cultural 
Desbrossar contorns i neteja interior de la capella de St. 
Antoni 

Maquinària i vehicles 

Repàs i posada a punt de màquines (moto serres, 
desbrossadores,…] 

Neteja i manteniment general de vehicles 

Infraestructura prevenció i 
extinció d'incendis 

Col·laboració en tasques d'extinció d'incendis 

Senyalització 
Preparar, instal·lar o retirar senyalització 

Repintat de la senyalització vial de l'aparcament del Cortalet 

Col·laboracions 

Ajuda als agents rurals. Retirada de preses, batudes, ets 

Instal·lació de nius de rat penat 

Varies feines al Parc Montgrí-Medes 

Tasques de col·laboració amb el centre de fauna 

 
 
 

Desenvolupament local sostenible 
 
AJUTS: 

A l’empara de la Línia 1 de l’Ordre AAM/167/2014, de 26 de maig, per la qual es modifica 
l’Ordre AAM/388/2012, de 23 de novembre, es varen convocar els ajuts per al 
finançament d’actuacions en els espais naturals protegits de Catalunya per als anys 2014 
i 2015. El pressupost disponible en el Parc es va fixar en el seguent import total  i 
repartiment: 
 
 

 PRESSUPOST 
Capítol IV 49.073,95€ 
Capítol VI 34.685,39€ 
 83.759,34€ 
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Capítol IV 

- Ens locals: 
�   6.057,00 euros a càrrec de la partida AG07D/460000100/5510 

- Empreses: 
� 27.851,29 euros a càrrec de la partida AG07D/470000100/5510 

- Entitats: 
� 15.165,68 euros a càrrec de la partida AG07D/482000100/5510 

 
 
Ens locals  (AG07D/460000100/5510) 

Nº expedient Nom  beneficiari Títol actuació Atorgament 
57-50107-2014-06 Ajt. Castelló d’Empúries Eliminació vegetació 

exòtica a la Rubina. 
6.057,00 

Total partida AG07D/460000100/5510 6.057,00 
 
Empreses  (AG07D/470000100/5510) 

Nº expedient Nom  beneficiari Títol actuació Atorgament 
57-60102-2014-09 Cantoni Ramadera, SL Maneig d’hàbitats 9.351,25 
57-60103-2014-09 Canotron, SL Maneig d’hàbitats 9.432,54 
57-60108-2014-09 Can Colls, SCP Netejar closes de joncs i 

males herbes 
9.067,50 

Total partida AG07D/470000100/5510 27.851,29 
 
Entitats  (AG07D/482000100/5510) 

Nº expedient Nom  beneficiari Títol actuació Atorgament 
57-60105-2014-08 Apnae Difusió activitats, revista i 

calendaris 
2.662,88 

57-60110-2014-08 Amics de la Tortuga de 
l’Albera 

Captura de visó americà i 
tortuga de florida 

8.676,00 

57-60112-2014-08 Associació La Sorellona Activitats d’educació 
ambiental 

3.826,80 

Total partida AG07D/482000100/5510 15.165,68 
 
Capítol VI  
 

- Empreses: 
�  8.996,40 euros a càrrec de la partida AG07D/770000100/5510 

- Persones físiques: 
�  9.502,49 euros a càrrec de la partida AG07D/780000100/5510 

- Entitats: 
� 16.186,50 euros a càrrec de la partida AG07D/782000100/5510 

 
 
Empreses  (AG07D/770000100/5510) 

Nº expedient Nom  beneficiari Títol actuació Atorgament 
57-60101-2014-04 Bovins de Closa, SL Tancat per el bestiar 8.996,40 
Total partida AG07D/770000100/5510  8.996,40 
 
Persones físiques  (AG07D/780000100/5510) 

Nº expedient Nom  beneficiari Títol actuació Atorgament 
57-60104-2014-02 Manel Anglada Puigcerver Tancat pel bestiar 6.011,66 
57-60106-2014-02 Carme Vilardell Ferrer Reparació teulada paller 3.490,83 
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Total partida AG07D/780000100/5510  9.502,49 
 
Entitats  (AG07D/782000100/5510) 

Nº expedient Nom  beneficiari Títol actuació Atorgament 
57-60109-2014-04 Minuartia, SL1 Edició material divulgatiu 7.186,50 
57-60113-2014-03 Iaeden Edició i divulgació valors 

ambientals. 
9.000,00 

Total partida AG07D/782000100/5510 16.186,50 
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Capítol IV Capítol VI

Ens locals 6057

Empreses 27851,27 16182,9

Entitats 15165,68 9000

Persones físiques 9502,49  
 

DESENVOLUPAMENT SOCIO ECONÒMIC A L'ENTORN DE L'AGRI CULTURA 
SOSTENIBLE. 

 

La línia estratègica és el de preservar, recuperar i millorar la qualitat paisatgística i 
ecològica de la zona en base a la diversitat productiva, la consolidació del sector agrícola 
i ramader, la implantació de sistemes productius compatibles amb la protecció ambiental, 
l’obtenció de productes diferenciats i de qualitat, així com l’afirmació del patrimoni 
territorial i dels valor associats a un espai natural protegit, tot posant en valor el paisatge i 
els productes agraris. 

Es tracta doncs d’establir programes i projectes de desenvolupament local en base a 
l’elaboració de plans integrals de gestió agrícola i ramadera, de desenvolupament 
sostenible i de conservació de la biodiversitat i dels recursos sòl i aigua, evitant la 
degradació medi ambiental. 
 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

1. La conservació dels valors naturals de l’espai agrari  
2. La millora i ordenació de tècniques productives 
3. La integració turística a l’entorn natural, rural i històric 
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4. La valorització de la producció i els productes agraris i ramaders 
 

RESUM D’ACTUACIONS PER PROJECTE  

Projecte Vedella de Closa 

Aquest projecte es basa en la creació d’un producte la vedella de closa del Parc Natural 
dels Aiguamolls de l'Empordà  i una entitat, l’Associació de productors ecològics de 
Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà . La funcionalitat de l’associació de 
productors ha de ser la de garantir per una banda la recuperació, conservació i millora de 
les closes, establir les pràctiques de producció i maneig dels animals i garantir la 
homogeneïtat,  qualitat i diferenciació del producte. 

Pràctiques de conservació i millora de closes 
• No es poden aplicar productes fitosanitaris ni herbicides. 
• S’ha de realitzar com a mínim dues inundacions per any 
• Estan prohibits els tancaments que constitueixin barreres per al lliure pas de la 

fauna. 
• S’ha de mantenir la coberta arbrada perimetral i els marges vegetals 
• S’ha de mantenir la funcionalitat de la xarxa de drenatge i recs. 
• S’ha de realitzar com a mínim un dall a l'any i màxim dos, mai abans de la floració 

de les gramínies 
• La càrrega ramadera ha de ser <1 UBM/ha 

Protocols de producció 
• Producció ecològica. 
• Pràctiques de benestar animal. 
• Temps d’engreix en closa 
• Temps de finalització 
• Tipus d’alimentació 

Protocols de garantia del producte 
• Raça 
• Edat i pes de sacrifici 
• Temps de maduració de la carn 
• Especejament i presentació. 

En aquest moment es treballa amb productes diferenciats en tres explotacions 
ramaderes, dues en ecològic i una en convencional. 
 

Gestió de les closes de la forest pública del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l'Empordà.   
Per a facilitar el seguiment i la evolució de les actuacions realitzades a les closes de la 
forest pública s’ha dissenyat una base de dades en la que per cada recinte SIGPAG es 
recullen dades actualitzades de vegetació, drenatge, ús, actuacions realitzades al llarg de 
l’any i recomanacions per a la següent campanya, a banda d’un arxiu fotogràfic de 
localització i estat actual.  
Amb aquesta eina que hem anomenat PASTUPARC es vol disposar d’un historial 
d’actuacions a cada recinte que permeti observar com han anat evolucionant al llarg dels 
anys així com el compliment de les recomanacions de gestió, actualment 
s’emmagatzemen dades de dues campanyes consecutives. 
 
Aquesta base de dades s’integra al SIG Miramon de forma que es poden obtenir mapes 
temàtics per cadascun dels camps determinats. Així mateix s’ha generat un arxiu kmt per 
a la localització dels recintes en Google Earth, en aquest cas només es pot obtenir 
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informació sobre el codi del recinte i si s’han realitzat actuacions o no en funció del color 
de la icona. 
S’han realitzat actuacions de desbrossament per a la millora de prats i pastures de closa 
en 32 recintes SGPAG que corresponen a una superfície de 186,28ha  
Les actuacions realitzades han estat el desbrossament lleuger en la totalitat de la 
superfície intervinguda consistent essencialment en el dall de joncs joves i canyís.  
 
Aquestes actuacions han permès recuperar closes i millorar la pastura per a 100 caps de 
boví, que representa una densitat de 0.4 UBM7ha 
 

Assessorament tècnic per agricultors i ramaders 

A grans trets, la superfície agrícola del municipi i del PNAE inclou àrees de prats i 
pastures, de conreus extensius, de fructicultura, d’horticultora i de viticultura i d’oleïcultura 
en menor superfície. 

S’han realitzat actuacions en: 
• Assessorament agrari en general.  
• Ordenació i organització d'explotacions agràries.  
• Orientació sobre el sistema d’ajuts i tramitació.  
• Assessorament i conversió de les produccions (producció ecològica, producció 

integrada i  agricultura de conservació). 
• Emissió d’informes 
• Realització de jornades tècniques 
 

          Fira Mercat agroalimentari de productes d e l’entorn del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà “El Parc al Mercat”. 

Entre les activitats destinades a promoure el producte local i de qualitat, es va crear l’any 
2009 la fira “El Parc al Mercat” amb l’objectiu  d’identificar el producte local ja des del seu 
origen i conduir els mètodes i sistemes productius cap a la sostenibilitat, i per l’altra, 
aprofitar el potencial local i de visitants que el parc natural ofereix, per tal d’identificar la 
producció agroramadera i artesanal amb la conservació de paisatges i sistemes.  

Amb 20 expositors, creiem que la fira “El parc al mercat” té una consistència suficient per 
a que es continuï de forma anual.  

Per diferents motius aquest any el mercat ha comptat amb molt pocs expositors pel que 
es valora convenient cercar una nova formula per a properes edicions. 

El tast de productes de parc associat a la fira està cada vegada més consolidat amb més 
de 300 tastos venuts. 
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Eco Fira Empordà 
S’ha participat a l’Eco Fira Empordà a la ciutat de Figueres, el dia 1 de maig, coincidint 
amb la Fira del Dibuix i de la Pintura, la Fira de l’Artesania, la Fira Mercat, la Fira de 
l’Alimentació i la Fira monogràfica del Vidre. Aquesta ha estat la primera experiència 
resultant del treball conjunt entre els espais naturals protegits de l’Empordà i la producció 
agrària ecològica que s’hi realitza. A tal efecte s’han dissenyat un plafons informatius per 
a cada parc seguint la imatge gràfica de l’EmpordaNat a l’Ecomuseu-farinera de Castelló 
d’Empúries.  

En aquesta fira s’ha pogut mostrar al públic que al paratge natural de l’Albera s’hi cria la 
vaca de l’Albera, que també té la seva representació al Parc Natural dels Aiguamolls de 
l'Empordà. Els vins ecològics d’Espelt, Mas Estela i Martí Faixó tenen importància en la 
conservació del paisatge i els hàbitats del Parc Natural de Cap de Creus. La fruita i 
verdura ecològica de Vessana com a  exemple de l’agricultura del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà o l’arròs de l’Estany de Pals com a un bon exemple de 
l’agricultura de la plana del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 
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Marca parcs 
Dels parcs naturals de Catalunya es treballa en la creació d'una marca de productes 
locals dels parcs. En el que el parc pugui establir una sèrie de condicionants que 
permetin assolir uns objectius de conservació de l’espai concret. I l’aplicació per part de la 
persona interessada d’aquests condicionants, donarà dret a utilitzar el distintiu marca 
parcs en els seus productes.  
Hi ha però nombrosos treballs preliminars a realitzar abans de presentar públicament la 
iniciativa. Cal definir clarament: 

• Activitats que es podran acollir a la marca 
• Àmbit territorial 
• Acords-condicions per a l’obtenció de la marca 
• Control i certificació  
• Procediment de tramitació 
• Escala de mercat i nivell de repercussió 
• Tipus de marca i logotip 

 

Es proposa que cada parc faci la seva pròpia diagnosi per a crear la informació buscant 
coincidències, per tant tipificar i establir de base. Si es veu que no, es deixaria tot obert 
perquè el parc tingui maniobra per posar els compromisos que necessita i a mesura que 
es s’anés implantant la marca parcs, el grup de treball s’aniria reunint i veient si aquests 
compromisos tenen el mateix grau d’implicació entre ells o si cal millorar-ne algun. 

Cada parc ha d’identificar i detallar els tipus de productes  i l’àrea d’influència 
socioeconòmica d’aquest i els compromisos que voldríem exigir al productor d’aquest. 
Des del Servei es recollirà la informació de cada ENPE i es farà un document conjunt que 
es reenviarà de cara a ser treballat en la pròxima reunió. 

 

Marca Empordà 
El projecte Marca Empordà és una iniciativa col·lectiva de l’Ajuntament de Figueres i dels 
consells comarcals de l’Alt i el Baix Empordà a la recerca d’una marca única que permeti 
radiografiar aquest territori en la seva totalitat, tot buscant reflectir les seves principals 
singularitats culturals, econòmiques i socials. 

L’objectiu cercat no passa, únicament, per la creació de “la marca per la marca”. Això és, 
una identitat visual per donar respostes a les necessitats del mercat. No creiem que 
s’hagi de col·locar cap “producte”.  



Memòria anual 2014                                   II Actuacions executades 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

73 

Donat que creiem és que el procés de creació de la marca Empordà s’ha de concebre, 
dissenyar i executar en clara connivència i complicitat amb un procés de 
desenvolupament local amb capacitat per implicar tots els actors econòmics i socials 
d’aquestes dues comarques, s’ha valorat convenient la participació del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà  en el procés de creació de la marca i s’ha assistit a totes les 
reunions en les que el parc ha estat convocat. 

 

Base de dades d’empreses de l’Empordà 
El coneixement de les activitats econòmiques que es desenvolupen al territori són un 
element clau en la gestió d’un espai natural protegit. Així al llarg del 2014 i coordinat des 
del Servei d’Espais Naturals Protegits del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, s’ha realitzat una base de dades (Imatge 8) de les empreses 
turístiques, de serveis, agrícoles, ramaderes, agroalimentàries, artesanes i de producció 
local. 

 

 

 
Bases de dades d’empreses de l’Empordà 

 
Mesures agroambientals.  
L’objectiu de les mesures agroambientals és promoure el desenvolupament sostenible de 
les àrees rurals i respondre a la creixent demanda de la societat de serveis ambientals, 
aplicant mètodes de producció agrícola compatibles amb la protecció i millora del 
mediambiental, el paisatge, els recursos naturals, la terra i la diversitat genètica. Es tracta 
d’un seguit d’ajuts associats a la DUN del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, en la que es posen en valor les bones pràctiques agrícoles i 
ambientals. 
 
Els espais naturals protegits tenen com a funció principal la protecció del patrimoni 
natural (habitats, ecosistemes i flora i fauna associada). No obstant, els parcs naturals de 
les comarques gironines tenen una superfície agrària i ramadera associada important on 
s’hi desenvolupen unes activitats que resulten crucials per a la conservació del medi 
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natural. Existeix coneixement tècnic suficient per a conèixer quins són els elements de 
valor per a la biodiversitat per a desenvolupar eines de recolzament a les persones per a 
que mantinguin la seva activitat de forma rentable, digna i compatible amb els objectius 
de conservació.  

Les administracions competents tenen doncs la responsabilitat de fer compatible 
l’existència d’una activitat agropecuària econòmicament viable amb la recuperació, 
conservació i millora dels valors associats als espais naturals protegits.  

Les mesures agroambientals associades al Pla de Desenvolupament Rural constitueixen 
una eina fonamental en la gestió i conservació del patrimoni natural i la biodiversitat, la 
regulació del cicle hidrogeològic, la mitigació del canvi climàtic, la contenció del risc 
d’incendis forestals o la lluita contra l’erosió i la pèrdua de sòls. 

Els parcs naturals de les comarques gironines (Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i 
el Baix Ter, Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, Parc Natural del Cap de Creus, i 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa) s’han coordinat per a la redacció d’una 
proposta de mesures agroambientals d’interès pels nostres espais agrupades en dos 
apartats en funció de si ja existeixen a l’actual PDR i es considera convenient que es 
mantinguin o si es tracta de noves propostes.  

Per a cada mesura s’especifica en quins espais naturals protegits resulta d’interès la seva 
aplicació, la justificació de l’interès i els objectius que es pretén aconseguir.  

Una bona part de les propostes presentades han estat recollides al Pla de 
Desenvolupament Rural 2014-2020 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, actualment pendent d’aprovació i que ha d’entrar en vigor en 
la campanya agrícola 2014-15. 

Dins de les mesures agroambientals les referents a la gestió de les zones humides, tenen 
especial incidència al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà . A sol·licitud del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural s’ha realitzat la 
descripció de la mesura agroambiental, delimitació de les zones d’aplicació de les 
mesures agroambientals d’arròs i millora i recuperació de prats humits o closes al Parc 
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 

 

Finca demostrativa de Producció Agrària Ecològica “ Les Arrabassades” 
L’any 2012, es dissenya una finca experimental de producció ecològica de pinsos i 
farratges, que es materialitza la temporada 2013-14 amb la sembra del cereal d’hivern a 
la Finca demostrativa de producció ecològica d’extensius “Les Arrabassades” al Parc 
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Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.                 

 

        Per tal de donar eines als agricultors del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i 
de la plana de l’Empordà per a la producció de grans i farratges ecològics per a 
l’alimentació animal es planteja la creació d’una finca experimental de producció agrària 
ecològica amb els següents objectius. 

1. Avaluar la viabilitat tècnica i econòmica de la producció agrària ecològica de 
conreu extensius per a la producció de gra i farratge en sòls de la plana empordanesa. 

2. Integrar la producció ramadera ecològica amb la producció agrícola ecològica. 

3. Obtenir una rotació de conreus adaptada a les condicions locals. 

4. Facilitat l’intercanvi d’experiències amb d’altres finques experimentals com la     
plantejada al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

5. Desenvolupar el Pla de la biodiversitat cultivada per a la protecció de les varietats i 
ecotips locals. 

6. Integrar el sector agrari al desenvolupament del projecte. 

 

Relacions i col·laboracions institucionals 
 
 S’ha continuat amb la participació a diferents àmbits: 
 

• Consell Comarcal de l’Alt Empordà, participant a la Junta, Assemblea i a les taules 
de treball de l’Associació Alt Empordà Turisme en representació dels tres espais 
protegits: Pnin Albera, PN Cap de Creus, i Aiguamolls. 

• Participació a les taules de treball del projecte Itinerànnia que agrupa tres 
Consells Comarcals: Garrotxa, Ripollès i Alt Empordà. 

• Col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries amb la campanya 4x4, de 
promoció turística del municipi i en les activitats de l’Ecomercat. 

      • Col·laboració  amb la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
en la redacció del projecte.  

• CEIPS i IES dels nou municipi del Parc. 
• Col·laboració amb l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries, amb el projecte 

de Centre d’Interpretació dels quatre Parcs Naturals de l’Empordà.  



Memòria anual 2014                                   II Actuacions executades 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

76 

• Associació Alt Empordà Turisme, formem part de la Junta de l’Associació i 
treballant per la marca Empordà. 

 
                

Vigilància 
 

• Actuacions realitzades pel Cos d’Agents Rurals dins els municipis que formen part 
del Parc Natural.  

 
Total actuacions  691 
Seguiment i control fauna 237 
Captura de fauna 71 
Inspecció caça menor 51 
Circulació vials prohibits 19 
Altres       313 

 
 

Gestió administrativa, econòmica i de personal 
 
Gestió de les despeses ordinàries de funcionament. 
S’han tramitat 43 propostes de despesa via Règim Autonomia Econòmica del Parc (RAE) 
que ha suposat una despesa total de 224.173,79 €. Aquestes corresponen a despeses 
ordinàries del Capítol II: assessoraments tècnics, material de ferreteria i construcció, 
carburants, transports, publicacions, atencions protocol·làries, avaries i imprevists; i  
Capítol VI: petites inversions en eines i maquinària.   
 
Tramitació d’expedients de despesa de funcionament al Departament 
 
Participació en expedients d’inversions del Departa ment 
 
 
 
REDACCIÓ D’INFORMES: 
 
S’han emès 52 informes, corresponents a les diferents actuacions efectuades dins l’àmbit 
del parc, en aplicació de l’article 29.2 de la llei 12/1985, de 13 de juny d’espais naturals 
 
 
AUTORITZACIONS: 
 
S’han emès 24 autoritzacions d’activitats en l’àmbit del Parc: 

   5 Batudes de caça 
   5 Estudis  
   1 Espantar ànecs 
   1 Control de tudó i tórtora turca 
   1 Reportatges fotogràfics 
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  1 Mostreig d’aigües per canvi d’activitat ramadera    
   1 Control de gavià a les reserves. 
   3 Eliminar cortadèria 
   3 Control de visó americà, coipú i tortuga de florida 
   3 Per anellament 
 
    

REGISTRE DE DOCUMENTS: 
 
A través del Sarcat (finestreta única de la Generalitat i de les altres administracions 
públiques) 
 

264 Entrades documents administratius. 
208 Sortides d’escrits administratius
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Actuació Promotor Resolució 
1 Informe Jurídic Fluvià Nàutic Altres 

2 Sol·licitud de instal·lació d’un gàlib Ajuntament de Castelló d’Empúries Altres 

3 Estudi de Bitó PNAE Autorització 

4 Eliminació Plomall Diputació de Girona Autorització 

5 Denúncia per Accés sense autorització a la Reserva Natural Integral II Agents Rurals Altres 

6 Explotació de búfales de llet al paratge Terra Mala Lluís Mont Carreres Altres 

7 Activitat ramadera d’ovi  reproductor en règim extensiu Juan Luís Yuste  Aillón Desfavorable 

8 Col·locació d’hivernacle Xavier Fernàndez Mur Favorable 

9 Pla d’Usos de les platges de Sant Pere Pescador Ajuntament de Sant Pere Desfavorable 

10 Sessió d’anellament amb motiu de la festa del soci de l’APNAE Apnae Autoritzat 

11 Transport marítim de passatgers  (PNCC, MONTGRI i PNAE) Grassi sub SL Favorable 

12 Gestió de les zones d’aparcament Ajuntament de Sant Pere  Pendent 

13 Petició de control de plomall als Aiguamolls PNAE Autoritzat 

14 Petició de control de gavià argentat PNAE Autoritzat 

15 Moviment de terres als Els Estanys Pere Turró Infracció Administrat. 

16 Seguiment de daina i senglar Minuartia Autoritzat 

17 Dragatge desembocadura del Fluvià Club Nàutic Favorable amb condicions 

18 Proposta per prova de Paddle Surf a Sant Pere Pescador Kiteexperience.com Favorable 

19 Ocupació de domini públic Ajuntament de Castelló d’E. Favorable amb condicions 

20 Al·legacions del Pla d’Usos Ajuntament de Castelló d’E. Favorable 

21 Servei de transport marítim de passatgers  Argos Catamarans SL Favorable amb condicions 

22 Campionat de paracaigudisme Ajuntament de Castelló Favorable amb condicions 

23 Danys per daina Pedro Correa Bujan Enviat Serveis Jurídics 

24 Modificació d’aprofitament d’aigües Ajuntament de Castelló Favorable 
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25 Recuperació de meandre del  Fluvià a Sant Pere Aiguamolls Al·legacions  

26 Autorització prospeccions ortòpters Joan Ventura Autoritzat 

27 Autorització prospecció coleòpters Joan Ventura Autoritzat 

28 Autorització control coipú, visó americà i seguiment polla blava Roger Vila Lon Autoritzat 

29 Vial de connexió entre Mas Bohera i Mas Isaac FASE  I Ajuntament de Palau Favorable amb condicions 

30 Vial de connexió entre Mas Bohera i Mas Isaac FASE II Ajuntament de Palau Favorable amb condicions 

31 Ocupació de la plaja de Can Martinet per casament   Aradna Tartera Troyano Favorable amb condicions 

32 Cursa de bicicletes no competitiva Transpyr Favorable 

33 Campionat Fly surf i Kite surf La Ballena Alegre Favorable amb condicions 

34 Construcció d’habitatge unifamiliar a Sant Pere Pescador Ajuntament de Sant Pere Desfavorable 

35 Instal·lació de 2 mòduls de fusta Canales del Fluvià Pendent informació comp. 

36 Autorització d’entrada Reserva per mostreig d’estat d’aigües Consultors en ciències de conserv. Autoritzat 

37 Control de porc senglar a les closes del Poliol, La Rebeixina APC Emporium Autoritzat 

38 Control ànec coll verd a la Gallinera i Pastelles APC Emporium Autoritzat 

39 Ampliació Garden polígon 2 parcel·les 29 i 31 de Castelló David Sanllehí Vila Favorable amb condicions 

40 Adequació de l’accés a Roses per crtra. C-260 Ajuntament de Roses Favorable 

41 Contenciós Cinc Claus i Marina SA Tribunal Superior de Justicia Resposta als termes a-f 

42 Contenciós  Cinc Claus i Marina SA Tribunal Superior de Justícia Resposta recurs 

43 Autorització sessió fotogràfica Escola superior de disseny Autoritzat 

44 Instal·lació de pantalans flotants   Canales Fluvià Nàutic Altres 

45 Modificació de serveis de temporada de Castelló Ajuntament de Castelló Favorable 

46 Infracció per Eliminació de vegetació Joan Tarrés Cusí Infracció greu 

47 Al·legacions de la distribució serveis temporada de Sant Pere Pescador Ajuntament de Sant Pere Favorable 

48 Control a l’APC 10070 de Tudó i Tòrtora Turca APC Emporium Autoritzat 

49 Concessió d’aigües subterrànies per a ús ambiental PNAE Autoritzat 

50 Autorització per anellament als campaments Sorellona Autoritzat 

51 Sol·licitud de control de senglar i daina al Poliol, La Rubina i Rebeixina APC Emporium Anul·lada 
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52 Valoració danys per llaurar i sembrar per part del Sr. Pere Turró Cos Agents Rurals Infracció greu 

53 Rehabilitació d’un habitatge al Mas Can Muní d’en Massot Nina Pantano Favorable 

54 Competències Jurídiques en el tram baix del Fluvià Ajuntament de Sant Pere Derivat a la DG del MN 

55 Recollida de microalgues Universitat de Granada Autoritzat 

56 Autorització RNI i II per control de visó americà i coipú Universitat de LLeida Autoritzat 

57 Sol·licitud de control per senglar i daina al Vernat, La Colomina i Puig Gui. APC Emporium Autoritzat 

58 Autorització per control i captura de visó americà i tortuga de Florida Joan Budó  Autoritzat 

59 Sol·licitud decontrol de senglar i daines a l’Arenal APC Emporium Autoritzat 

60 Avaluació ambiental de plans i programes  Glorex Estate, SLU Favorable amb condicions 

61 Construcció d’una piscina al Mas Can Muní Nina Pantano Desfavorable 

62 Evitar desbrossament en zones de protecció de la polla blava PNAE Derivat a Of.C del  DAAM 

63 Control de Tudó i estornell a la zona de Cinc Claus APC El Montgrí Favorable 

64 Mostreig per canvi d’activitat ramadera Lluís Mont Autoritzat 

65 Canvi d’orientació productiva explotació porcs d’engreix i ovelles Padrosa-Broch CB Favorable 

66 Campionat de Socorrisme F.C de Salvament Favorable amb condicions 

67 Actes de l’Assemblea Nacional de Catalunya Ajuntament de Sant Pere Favorable 

68 Activitat ramadera d’oví reproductor Juan Yuste Ayllon Desfavorable 

69 Eliminació de vegetació exòtica invasora a la Rubina Ajuntament de Castelló Autoritzat 

70 Control de daines i senglars als conreus de Bellesguard APC Emporium Autoritzat 

71 Rompuda Forestal amb finalitat agropecuària Dolors Jacomet Cadaya Favorable 

72 Substitució de Faroles a l’embarcador de la Llisa Ajuntament de Sant Pere Favorable 

73 Aprofitament Forestal de fusta i llenya per a ús domèstic Francisco Bagó Batlle Desfavorable 

74 Valorització de residus de poda i elaboració de mulch i estelles biomasa Terres Vegetals Castelló SA Sotmés a decisió ambient. 

75 Aprofitament d’aigües subterrànies Àlex Navarra Quintana Favorable 

76 Autorització ICO per anellament de aligot comú ICO Favorable 
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Favorables i autoritzacions  40 

Favorables amb condicions  11 

Desfavorables    6 

Altres motius  19 

 
     

.  
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Dades generals del pressupost 

 
Finançament 
 
Font Executat 
Finançament del Departament, ordinari 582.674,85 

Finançament del Departament, RAE 113.315,00 

Romanent tresoreria (RAE) 38.309,66 

Finançament d’altres administracions públiques - 

Ingressos propis 72.549,13 

Altres fonts - 

TOTAL 806.848,64 € 

 
 
Execució de despeses 
 
Concepte Executat 

Personal 
Propi i de vigilància (Cap. I) 316.838,00 
Pla d’Ocupació  
(Cap. IV) 

3.511,70 

Manteniment, 
subministraments, 
estudis... (Cap. 2) 

Contracte manteniment Forestal Catalana, SA. 0,00 

Manteniments DG Medi Natural i Biodiversitat 0,00 

Estudis i assistències tècniques 19.836,33 

Serveis d’informació i educació ambiental 38.975,00 

Règim d’Autonomia Econòmica 205.683,11 

Ajuts * 
(Cap. 4) 

A ajuntaments 6.057,00 

A particulars 0,00 

A associacions 15.165,68 

A empreses 27.851,29 

 Conveni UdL – Becari/Becària 1.610,00 
 
Inversions  
(Cap. 6) 

Obres, i material inventariable 79.894,46 

Règim d’Autonomia Econòmica 18.490,68 

 Conveni “La Caixa”  - CIRE 38.250,00 

Ajuts ** 
(Cap. 7) 

A ajuntaments 0,00 

A particulars 9.502,49 

A associacions 16.186,50 

A empreses 8.996,40 

TOTAL   806.848,64 € 
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*Nota: l’execució del pressupost d’ajuts depèn de les sol·licituds que es presentin d’acord 
amb l’ordre d’ajuts al conjunt dels parcs, ja que es tracta d’una línia d’ajuts única per a tots 
ells. Així mateix, l’execució d’aquest apartat pressupostari depèn de la realització per part 
dels beneficiaris de les actuacions subvencionades. Aquest exercici no s’ha convocat cap 
ordre. 
 
 

Gràfics 

 
 
I. QUADRE- Pressupost per capítols 
 
 

Capítols Executat 

Capítol I - Personal 316.838,00 € 

Capítol II - Béns corrents i serveis 264.494,44 € 

Capítol IV – Ordre d’ajuts + Pla d'ocupació + Becari 54.195,67 € 

Capítol VI - Inversions 136.635,14 € 

Capítol VII - Ordre d'ajuts 34.685,39 € 

TOTAL 806.848,64 € 

 
 
 
II. GRÀFIC- Pressupost per capítols 
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Evolució del pressupost 
 
  

Evolució del pressupost 2001-2014 
Any Executat 
2001 751.300,00 € 
2002 981.525,92 € 
2003 1.768.467,07 € 
2004 1.160.132,00 € 
2005 996.180,00 € 
2006 954.674,72 € 
2007 1.351.432,31 € 
2008 1.239.060,34 € 
2009 1.058.258,58 € 
2010 1.249.117,26 € 
2011 978.334,27 € 
2012 762.239,99 € 
2013 735.045,26 € 
2014 806.848,64 € 
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Detall per actuacions 

 
 

1. Òrgans Rectors 

 
 
2. Direcció i equip de gestió 

 
Gestió del personal propi 

 
Programa de formació 

 
 

3. Normativa, plans i programes 
 
Plans d’ordenació: plans especials, plans d’ordenac ió dels recursos 
naturals 

 
 

Plans de gestió (PRUG) i plans sectorials derivats 

 

Actuació Despesa prevista 
No s’ha realitzat cap reunió de la Junta de Protecció durant 
aquest exercici - 

Actuació Despesa prevista 

Personal propi de gestió 316.838,00 € 

Pla d’Ocupació (tasques manteniment) (2 mesos) 3.511,70 € 

Gestió i tramitació de documents del personal del Parc - 

Actuació Despesa prevista 

Cursos i jornades de l’EAPC i altres  -  

Actuació Despesa prevista 
Aplicació del Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge (Acord GOV/254/2010, de 23 de novembre)  -  

Actuació Despesa prevista 

Elaboració del Programa Anual d’Actuacions i Pressupost  -  

Elaboració de les memòries anuals  -  
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Plans específics 

 
 
 

4. Protecció i Conservació del patrimoni natural 
 
Accions d’obtenció d’informació i millora del conei xement. 

 
 
 
 
 

Actuació Despesa prevista 

Verificació dels Plans d’usos, instal·lacions i serveis de les 
platges dels termes municipals de Sant Pere Pescador i 
Castelló d’Empúries. 

 -  

Actuació Despesa prevista 

Seguiment ornitològic 21.175,00 € 

Seguiment de les poblacions d’ungulats (daines i senglars) i 
impacte potencial del senglar sobre l’ornitofauna 17.800,00 € 

Anàlisi sobre les tendències temporals dels ocells nidificants i 
hivernants del Parc 1.210,00 € 

Anellament d’espècies migratòries i seguiment projecte 
Migratory Bird for People 5.000,00 € 

Assessorament i captura de polles blaves Porphyrio 
porphyrio al Delta de l’Ebre per reintroducció al PNAE 4.840,00 € 

Redacció procediment per al control de les poblacions 
d’ungulats al Parc 1.425,00 € 

Trampeig per al control de la població de visó americà i 
tortugues exòtiques 3.580,00 € 

Adquisició receptors animals 1.010,00 € 

Adquisició visor nocturn – Control senglars i daines 4.935,00 € 

Controls terrenys per les mesures Agroambientals de 
conservació i recuperació de closes.  -  

Control d’ungulats (daines i senglars) dins la Reserva Natural 
Integral, per part del Cos d’Agents Rurals. - 

Estudi seguiment de closes públiques - 

Dinamització del sector agrari del Parc: Maneig eficient de 
fertilitzants - 

Projecte SOOC, coordinat per l’ICO - 

Projecte Piccole Issole (ICO) - 

Programa Sylvia (ICO) - 
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Gestió d’espècies 

 
 
 Gestió d’hàbitats i ecosistemes 

 
 
  
Gestió de l’ús públic amb objectiu fonamental de co nservació 
 
Gestió de recursos hídrics 

 

Actuació Despesa prevista 

Control de l’ailant al meandre del Fluvià en l’àmbit del Parc 1.815,00 

Accions per al control del plomall de la pampa (Cortaderia 
selloana), amb el suport de la Diputació de Girona - 

Actuació Despesa prevista 

 Instal·lació de nius de xoriguer petit - 

Instal·lació d’un nou parany de senglars - 

Tala i retirada d’arbres morts - 

   

Manteniment de l’itinerati de “Mig de dos Rius” - 

Neteja i desbrossat del camí de la Reserva Integral 1 - 

Desbrossament de joncs per al manteniment de closes - 

Neteja i recuperació de closes als estanys del Matà com a 
pastures - 

Tancament de les platges de la Reserca (entre el càmping 
Laguna i el càmping Almatà) per delimitació de la zona de 
nidificació segons el Pla especial 

- 

Treballs de conservació i millora de l’espai de Mig de dos 
Rius (neteja d’itineraris, reparació de miradors, desmuntatge 
de l’observatori) 

- 

Seguiment de l’aprofitament de pastures i de les millores en 
forests públiques de l’àmbit del Parc.  - 

Seguiment de les actuacions que es realitzen en el marc del 
conveni amb “La Caixa” per a la restauració del meandre del 
Fluvià al municipi de Sant Pere Pescador 

- 

Actuació Despesa prevista 
Pla pilot d’accions i assentament de bases de coneixement 
per a la gestió i compatibilització de l’ús agrícola i 
mediambiental de recursos hidrològics a la pla litoral i 
aiguamolls de l’Alt Empordà de gestió de l’aqüifer de la Muga 

 -  
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Gestió de l’ús públic amb objectiu fonamental de co nservació 

 
 
 
Prevenció de riscos  

 
 

5. Protecció i Conservació del patrimoni cultural i  del paisatge 
 
 
Actuacions de conservació i recuperació del patrimo ni cultural 

 
 
Estudis i actuacions de conservació del paisatge 
 
 
 

6. Serveis d’ús públic: informació, comunicació i e ducació 
ambiental 

 
 
Informació per a visitants 

 

Actuació Despesa prevista 
Senyalització i vigilància de la vegetació de dunes de Can 
Comes  -  

Actuació Despesa prevista 
Prevenció dels riscos d’accident a la carretera de Castelló a 
Sant Pere (GI- 6216) amb la fauna d’ungulats entre el Rec 
Sirvent i el Rec corredor, a través de barreres d’olors i neteja 
perimetral.  

 -  

Actuació Despesa prevista 

Desbrossar contorns i neteja de l’ermita de Sant Antoni  -  

Actuació Despesa prevista  
Contracte menor de reforç del serveis d’informació durant 
l’estiu-tardor i hivern del 2014 28.131,33 € 

Recepció i informació de visitants - 

Integració de turisme al paisatge a partir de la Ruta dels 
Estanys. Manteniment de faristols descriptius de paisatge al 
llarg del recorregut, que informin sobre les closes, els 
salicorniars, els boscos de ribera o els cultius. 

- 
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Educació ambiental 

 
 
 
Activitats 

 
 

Actuació Despesa prevista  
Educació ambiental seguint el Programa de l’oferta 
pedagògica del PNAE i Dunes de Sant Martí d’Empúries - 

Programa de voluntariat, camps de treball, campaments de 
natura, esplais i agrupaments escoltes del Parc 2.767,39 € 

Programa de visites i xerrades   5.915,85 € 

Actuació Despesa prevista  

Dia mundial de les Zones Humides (2 de febrer) - 

Visites guiades tots els diumenges de primavera als 
Aiguamolls - 

Visites guiades per setmana Santa (del 18 al 21 d’abril) - 

Primavera creativa IV edició (27 abril) 380,00 € 

Fira mercat agroalimentari de productes de l’entorn del PNAE 
“El Parc al Mercat” (dins la primavera creativa)  -  

Fem Música, festival de música i natura amb les escoles de 
música de la comarca (dins la primavera creativa) - 

Dia europeu dels parcs naturals i dia del peix viatger (24 maig) - 

Visites guiades els mesos d’estiu - 

Visites guiades tots els diumenges de tardor als Aiguamolls - 

Dia mundial dels ocells (4 i 5 d’octubre) - 

Visites guiades el cap de setmana de la Puríssima - 

XXI Festival de les Aus – diverses activitats durant (6, 7 i 8 de 
desembre ) - 

Nit d’estels: sessió d’observació del firmament - 

Exposició: “Mes que plomes” – fotografies de Rosa Matesanz - 

Exposició: “Animals a la natura” – fotografies d’Yves Deliris - 

Exposició: “Un món de plomes” – fotografies de Xavier 
Martínez - 

Exposició: “Logotips del Centre de Fauna” – Exhibició dels 
treballs presentats pel concurs d’idees per trobar un logo - 

Concurs de dibuix de pintura de la natura. XXIII MEMORIAL 
Albert Ramon i Estarriol - 

Tallers infantils (Festival de les Aus) - 



Memòria anual 2014   III. Execució pressupostària 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Agricultura, Ramaderia,  
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

91 

 
 
 
Divulgació i comunicació social 

 
 
Publicacions 

 
 
 
Centre de documentació 

 
 

Actuació Despesa prevista  
Àrees d’acampada (Closa d’en Barraquer i mas Matà): 12 
grups -  

Organització de tres casals: per Setmana Santa, al juny i al 
setembre  -  

Organització cinc campaments d’estiu i dos camps de treball  -  

Actuació Despesa prevista  

Cartell anunciador i tríptics del Festival de les Aus 163,35 € 

Manteniment i actualització de la pàgina web del Parc  -  

Atenció als mitjans de comunicació  -  

Actuació Despesa prevista  

Edició de Tríptics (lupa) del PNAE 1.210,00 € 

Edició de fulletons dels itineraris 1, 2, 4 i 5 del PNAE 4.235,00 € 

Edició de tríptics Concurs de pintura Albert Ramon 197,23 € 

Material de divulgació: Quadern 1: Dels joves Exploradors 
del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 877,59 € 

Col·laboració en publicacions científiques (UdG, Inst. 
D’Estudis Empordanesos, Quercus...)  -  

Actuació Despesa prevista 

Tasques de catalogació del Centre d’Informació del PNAE - 

Gestió de la documentació  -  

Tractament de la documentació  -  

Difusió de la documentació  -  

Dinamització de la documentació  -  

Organització d’exposicions itinerants al Parc Natural - 
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7. Creació i manteniment d’equipaments i infraestru ctures 

 
  
Treballs de manteniment i millora d’equipaments i i nfraestructures 

 

Actuació Despesa prevista  
Tancament de closes amb tanca ramadera als Estanys del 
Matà 21.505,94 € 

Perforació d’un nou als Estanys del Matà 15.466,12 € 

Reparació coberta magatzem del Mas Matà 16.940,00 € 

Reparació coberta dipòsit d’aigua del Mas - 

Mirador de fusta a la Rogera 25.982,40 € 

Honoraris PB, executiu i EBSS rehabilitació porxo Matà per a 
aula de natura 2.420,00 € 

Desinsectació: eliminació de corcs a les bigues de fusta del 
Cortalet 1.929,95 € 

Adquisició taules de fusta tractada de sis places per la zona 
de pícnic del Cortalet 2.431,57 € 

Instal·lació de portes: camí al Mas Blanc, pont els Cortalets i 
antic camí càmping Almata 2.713,50 € 

Instal·lació porta de doble fulla a l’inici de l’itinerari de la 
Massona 1.076,90 € 

Subministrament elèctric soterrat a l’àrea d’acampada del 
Cortalet - 

Reparació i reforç estructural de l’observatori del Pallejar - 

Manteniment d’equipaments d’ús públic i elements de fusta - 

Nou accés de l’aparcament al Cortalet - 

Millora de l’accés al Cortalet des del camí de Can Túries i 
substitució de portalleres - 

Tasques de manteniment per a la millora del sistema d’aigües 
dels Estanys del Matà - 

Tasques de manteniment del filtre verd i neteja i desbrossat 
del canal d’aportació d’aigües a l’Estany del Cortalet  -  

Tasques de manteniment i reparació del ferm dels itineraris i 
camins del Parc  -  

Tasques de manteniment i reparació de les infraestructures 
hídriques del Parc - 

Tasques de manteniment i reparació dels diferents 
equipaments del Parc  -  

Tasques de manteniment i reparació dels accessos al Parc - 

Tasques de manteniment i reparació de la infraestructura 
ramadera del Parc  - 

Tasques de manteniment de la infraestructura de prevenció i 
extinció d’incendis   -  
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8. Desenvolupament local sostenible 
 
Ordenació dels recursos naturals 

 
 
Foment i suport a les activitats econòmiques tradic ionals 

 
 

Tasques de manteniment i reparació de maquinària i vehicles - 

Tasques de manteniment de la senyalització del Parc - 

Manteniment de l’itinerari de “Mig de Dos Rius” - 

Servei de recollida de cadàvers d’animals salvatges morts dins 
de l’àmbit del PNAE 1.807,28 € 

Actuació Despesa prevista 
Control dels senglars i daines a les Reserves Naturals 
Integrals, amb col·laboració per a fer les captures per part 
dels Agents Rurals 

 -  

Actuació Despesa prevista  

Línia d’ajuts a ens locals – Cap. IV 6.057,00 € 

Ajuts a particulars i famílies – Cap. VII 9.502,49 € 

Ajuts a entitats sense ànim de lucre  - Cap. IV i VII 31.352,18 € 

Ajuts a empreses – Cap. IV i VII 36.847,69 € 

Programa de desenvolupament rural i protecció medi 
ambiental 8.470,00 

Fira Mercat agroalimentari de productes de l’entorn del Parc 
Natural “El Parc al Mercat” - 

Projecte Marca parcs: creació d’una marca de productes 
locals dels parcs - 

Projecte Marca Empordà: iniciativa col·lectiva entre el Parc, 
l’Ajuntament de Figueres i els consells comarcals de l’Alt i 
Baix Empordà 

- 

Suport per a la dinamització de la Cooperativa de Castelló 
d’Empúries com a referent de producte cerealístic local del 
Parc Natural coordinat amb el tècnic de l’ADV en cereal. 

- 

S’ha fomentat la ramaderia ecològica i les races autòctones 
per a la gestió ramadera de les closes i confeccionar un 
equip de treball entre ramaders, el PNAE, l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentaria i l’UAB. 

- 
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Foment del turisme de qualitat 

 
 
 
 

9. Participació social 
 
Voluntariat 
 
 

 
 
 

Actuació Despesa prevista 
Assessorament tècnic per agricultors i ramaders: ordenació i 
organització d’explotacions agràries; orientació sobre el 
sistema d’ajuts i tramitació; assessorament i conversió de les 
produccions (ecològica, integrada i agricultura de 
conservació). 

 

Gestió i recuperació de les closes de titularitat pública del 
Parc Natural.  

Mesures agroambientals. Gestió de les zones humides 
incloses en el conveni RAMSAR.  

Projecte finalitzat i consolidat  de producció de pa a l’entorn 
de l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries amb la 
producció de cereals a l’espai agrari del Parc Natural 

 

Projecte Vedella de Closa. Programa de qualitat de la carn 
de vedella i/o de bou que permeti la diferenciació del 
producte i la conseqüent avantatge de mercat. 

 

Organització dels Ecomercats de Castelló d’Empúries 
conjuntament amb l’ajuntament i l’Ecomuseu Farinera de 
Castelló. 

 

Difusió de la producció ecològica en cultius extensius en 
parcs naturals  -  

Difusió dels valors i oportunitats socioeconòmiques dels 
espais naturals protegits.  -  

Actuació Despesa prevista 
Col·laboració i participació en l’Associació Alt Empordà 
Turisme  -  

Sessions informatives per al sector turístic local  -  

Actuació Despesa prevista 
Atenció i coordinació amb els grups de voluntaris o entitats 
amb interès en col·laborar amb el Parc Natural  -  
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10. Relacions i col·laboracions institucionals 
 

Amb administracions locals 

 
 
Amb administracions a nivell català 

 
Amb administracions a nivell internacional 

 
 
Amb universitats i centres de recerca 

 
 

Actuació Despesa prevista  
Participació a Castelló d’Empúries: Junta Rectora de 
l’Ecomuseu de la Farinera, Comissió de Medi Ambient i 
Pagesia, Festa dels Cortals... 

 -  

Col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries en la 
campanya del 4x4, que agrupa els recursos de més atracció 
turística del municipi. S’ha activat l’agenda d’activitats del 
parc amb el web de Castelló d’Empúries. 

 

S’ha continuat amb les gestions amb els Ajuntaments de 
Castelló i Sant Pere i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà 
per a l’elaboració del projecte i l’execució de les obres del 
carril-bici Castelló – Sant Pere   

 -  

Participació a la Eco Fira Empordà a la ciutat de Figueres - 

Actuació Despesa prevista 

Col·laboració amb altres espais naturals protegits  -  

Tasques de reparació d’equipaments amb el Parc del 
Montgrí - 

Actuació Despesa prevista 
Divulgació dels documents i materials en relació al Conveni 
RAMSAR de les zones humides.  -  

Actuació Despesa prevista 
Conveni amb la Universitat de Lleida per a la realització de 
pràctiques d’estudiants d’enginyeria forestal (Becaris) 1.610,00 € 

Col·laboració amb centres docents (universitaris, centres de 
secundària i Cicles Formatius) per a pràctiques i projectes de 
recerca 

 -  

Col·laboració amb la Universitat de Barcelona amb 
conferències sobre el funcionament del Parc Natural als 
estudiants de Ciències Ambientals i Biologia. 

- 
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Amb associacions i entitats sense ànim de lucre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Vigilància 

 
 

12. Gestió administrativa i econòmica 
 
Gestió de les despeses ordinàries de funcionament 

 

Actuació Despesa prevista 
Contactes amb les societats de caçadors locals i suport 
tècnic.  -  

Col·laboració per a la creació, elaboració i monitorització del 
Programa Arrela’t  -  

Accions de col·laboració del Parc amb l’APNAE, l’IAEDEN, 
l’Ateneu de Girona, els Amics de les dunes de la 
Mediterrània, els Minyons Escoltes... 

- 

Seguim formant part de la Junta, amb veu i vot, de 
l’Associació Alt Empordà Turisme i col·laborem en les taules 
de treball de la xarxa de senders de Garrotxa, Ripollès i Alt 
Empordà – Itinerànnia. 

- 

Actuació Despesa prevista  
Adquisició i muntatge càmeres de vigilància aparcament 
Cortalet 4.067,91 € 

Col·laboració amb el Cos d’Agents Rurals en la vigilància del 
Parc  -  

Vigilància i control de la prohibició de l’ús de la bicicleta per 
part dels visitants a l’Itinerari 1 del Parc (El Cortalet – Matà)  -  

Vigilància i control de l’estat de l’itinerari de Mig de Dos Rius. - 

Actuació Despesa prevista  
Manteniment dels observatoris, aguaits, les tanques i les 
àrees de lleure 38.701,22 € 

Manteniment del Mas Matà 21.748,04 € 

Manteniment del Cortalet 33.850,20 € 

Manteniment dels aparells de calefacció 4.026,04 € 

Manteniment de maquinària i eines del parc 689,31 € 

Manteniment de vehicles (tractor i altres) 5.723,72 € 

Manteniment de sistemes d’alarmes i vigilància electrònica 1.266,67 € 

Manteniment d’instal·lacions elèctriques i aigües 268,77 € 
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Tramitació d’expedients de despesa de funcionament al Departament 

 
Expedients d’inversions del Departament 
 
Tramitació de convenis i acords de col·laboració 

 
 

Actuació Despesa prevista 

Manteniment equips d’incendis - 

Manteniment de pantalles tàctils - 

Manteniment d’equips d’oficina - 

Manteniment barreres aparcament Cortalet 614,87 € 

Adquisició de material d’oficina no inventariable 807,86 € 

Despeses de transports i missatgeria 12,04 € 

Despeses de l’apartat de correus 60,68 € 

Despeses de productes farmacèutics i veterinaris 578,59 € 

Despeses en productes alimentaris, queviures (animals) 43,93 € 

Despeses vestuari personal manteniment 442,99 € 

Despeses en carburants de calefacció 3.763,80 € 

Despeses de materials de ferreteria i construcció 3.766,59 € 

Renovació de subscripcions a diaris i revistes 75,00 € 

Despeses en carburants per a motors i maquinària agrícola 
de manteniment 2.497,71 € 

Altres subministraments (diversos venda i altres) 15.829,68 € 

Altres despeses diverses 8.931,76 € 

Avaries i altres imprevistos 5.445,00 € 

Adquisició TPV i adequació punt de venda del Centre 
d’Informació 2.255,80 € 

Gestió del Règim d’Autonomia Econòmica, introducció de 
dades amb l’aplicació GAE, elaboració de declaracions 
tributàries, elaboració d’expedients, llistats intervenció...  

- 

Actuació Despesa prevista 

Tramitació d’expedients de gestió econòmica amb el DAAM.    - 

Actuació Despesa prevista 
Conveni amb “La Caixa”: CIRE – Recuperació del connector 
biològic de la Mugueta 38.250,00 €  
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Redacció d’informes preceptius 

 
 
Autoritzacions 

 
 
Registre de documents 

 
 
Altres 

 
 

Actuació Despesa prevista 
Tramitació de 52 informes en relació a construccions i altres 
obres al PNAE.    -  

Actuació Despesa prevista 
Tramitació de 24 expedients d’autoritzacions de captura 
d’espècies cinegètiques (daines, senglars, tórtores, ànecs, 
etc.), i expedients d’autorització per a l’entrada a les 
Reserves Integrals. 

 -  

Actuació Despesa prevista 
Registre de 472 documents a les oficines del Parc:  
264 documents d’entrada i 208 de sortida  -  

Actuació Despesa prevista 

Gestió de l’arxiu de les oficines del Parc  -  

Tramitació de comandes de material divers al Departament  -  

Redacció, i elaboració de les actes de la Junta de Protecció  -  

Gestió de les bases de dades   -  


