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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 Ma rzà 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 Pere 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). 
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� Llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals (la denominació passar a ser:  parc 

natural) (DOGC 556, 28/6/85) 
� 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. 

� Decret 48/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DOGC 5791 de 7 de gener de 2010) 

� Decret 212/2015, de 22 de setembre, de modificació parcial del Decret 342/2011, de 
17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, i del 
Decret 270/2016, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

 
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. 
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� 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). 

� 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. 

�  Decret 212/2015, de 22 de setembre, de modificació parcial del Decret 342/2011, de 
17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, i del 
Decret 270/2016, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

� Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de    
competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
 

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  
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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..) 
 
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.  
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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. 
 

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. 
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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. 
 
 

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, funcionari interí, tècnic mig, responsable d’educació 
ambiental, cessament per cobertura de plaça definitiva 17/01/2015. 

- Àurea Mazarico Carrasco, tècnica de Gestió incorporació 18/01/2015. 
- Rosa Duch Teixidó, aux. administrativa en comissió de serveis,  incorporació dia 1 

de gener de 2015, trasllat per motius voluntaris 1 desembre de 2015 
- Cecília Cano Navarro, recepcionista, centre d’informació amb suport a l’àrea 

administrativa. 
- Jordi Planella Santias, recepcionista, centre d’informació. 

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

incorporació el dia 1 d’abril de 2015 després d’una excedència voluntària. 
 
Àrea Manteniment. 
-    Jordi Giró Quer, contracte de relleu del 75%, substitució d’en Joan Gassó fins el 30 
 de maig de 2015.   A  partir del 15 de juny de 2015 inicia un nou contracte de relleu 
 amb substitució de Josep Maria Brugués Palomer 75% jornada laboral. 
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- Ernest Sagué Costal, tasques agràries, jubilació parcial del 75% fins a la jubilació 
definitiva el dia 22 de juny de 2015. 

- José Maria Tomàs Sampedro, contracte de relleu del 75%, substitució de l’Ernest 
Sagué, finalització de contracte de treball el 22 de juny de 2015. 

- Josep Maria Brugués Palomer, conductor i encarregat del manteniment de 
vehicles. A partir del 15 de juny de 2015 contracte de treball de durada 
determinada per jubilació amb el 25% jornada laboral. 

-    Josep Garcia Vergelino, fuster oficial tasques de manteniment. 
- Fernando Castillo Carrasco, oficial tasques manteniment. 

 
Pla d’Ocupació 
- José Maria Tomàs Sampedro, oficial de l’àrea de manteniment del 01/08/2015 al         

31/10/2015. 
 
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. 

 
 

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 2015 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. Francesc Cano Ibáñez 
Subdirector General de Biodiversitat 
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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 
 
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.  
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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. 
 

- 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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PLUVIÒMETRE de l’estació meteologócia del Parc Natu ral dels Aiguamolls de l'Empordà,  

Any gener febrer març abril maig  juny juliol agost  setembre  octubre  novembre  desembre  
total 
anual 

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 13,5 132,5 30,8 15,8 76,8 54,9 17,2 15,8 126,2 156,6 0 704,3 
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 60,3 73,6 102,5 9,2 136 46,4 580,6 
2015 27,8 13,8 115 35,8 5 53,2 39,4 33,7 119,6 29,4 28,4 0 501,1 
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PLUGUES  AL  PARC  NATURAL  AIGUAMOLLS     -      A NYS 1990 A 2015 
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II. Actuacions executades
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Òrgans Rectors 
 
És va realitzar una reunió de la Junta de Protecció del Parc Natural el dia 2 de febrer de 
2015 amb el següent punt de l’Ordre del Dia: 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Presentació del Pla Estratègic de Gestió d’Espais Naturals. 
3. Memòria 2013 
4. Presentació d’informes del Parc. 
5. Proposta del programa d’actuacions i previsió pressupost de 2015 
6. Calendari de programació anual de tots els òrgans de participació del Parc. 
7. Torn obert de paraules. 

 
Aquesta reunió va estar presidida per l’Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí, conseller 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i els tècnics asessors: 
 

- Sr.Lluís Balaguer, Director del Serveis d’Espais Naturals Protegits del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

- Sr. Ricard Gutiérrez, tècnic de biodiversitat del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

- Sra. Carme Rosell, Dra. en Zoologia, qui porta l’assistència tècnica de la 
gestió dels ungulats al Parc Natural dels Aiguamolls, empresa Minuartia 

 
Com a punt remarcable de la reunió va ser, per part del Conseller Sr. Pelegrí  la 
presentació del Pla Estratègic de Gestió d’Espais Naturals, amb la següent introducció i 
explicació: 
 
“El parc es va crear fa 32 anys amb la idea bàsica de la conservació i de la protecció, 
però en aquest temps han canviat molts aspectes, jurídic, biodiversitat, gestió... i ara cal 
actualitzar moltes coses que s’han fet i també obrir el parc a les diferents activitats 
econòmiques, caça, ens socials i ajuntaments. Des d’aquest nova dimensió és presenta 
aquest Pla Estratègic, que no és un dogma de fe, sinó que demana que se l’ajudi i que 
sigui una eina útil pels Aiguamolls.  
 
El nou model proposa una sèrie de canvis organitzatius i de model de gestió dels Parcs 
per aplicar una gestió multifuncional com a eina general de conservació i dinamització 
sostenible del territori inclòs en l’espai de protecció. Aquest model de gestió 
multifuncional facilita la integració dels espais protegits en el propi territori, cercant 
l’equilibri entre la protecció de la seva biodiversitat i l’activitat de la població  que hi viu. 
 
L’Administració de la Generalitat es reserva i manté sempre el control sobre la gestió, 
l’administració i la vigilància del compliment de les lleis ambientals, posant en valor a 
tots aquells elements que permetin crear sinergies amb la població local, i promoure la 
dinamització dels espais protegits com a font de creació de nova activitat vinculada, 
principalment als àmbits de l’agricultura i la ramaderia sostenibles, al desenvolupament 
rural i al sector serveis vinculat al coneixement i valoració social dels propis espais 
naturals i dels diferents productes que s’hi produeixen. 
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L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla de gestió s’aplicarà als espais naturals de protecció 
especial i Parcs Naturals de l’àmbit de Catalunya (9 parcs naturals, 1 parc nacional, 2 
paratges naturals d’interès nacional) i tots els espais naturals protegits, tenint en compte 
que cada parc té la seva especificitat i la seva identitat. 
 
Enfocament metodològic: 

- Valoració de la situació actual, mitjançant el clàssic DAFO i arribant a 
conclusions 

- Reflexió estratègica 
- Eixos estratègics amb objectius concrets que comptin amb línies d’actuació. 
- Treballs d’equips del propi Servei d’Espais Naturals per tal de coordinar, 

catalitzar o guiar el treball d’altres professionals. 
 
Objectius principals del Pla: 

- Garantir la conservació i millora dels valors naturals i la biodiversitat. 
- Activar la gestió multifuncional i sostenible com a principal eina per la 

conservació, mantenint l’evolució natural on calgui. 
- Dinamització socioecòmica en l’àmbit rural. 
- Integrar a tots els agents implicats en la presa de decisions. 

 
Aquest Pla de Gestió consta de set eixos estratègics amb cinquanta mesures: 
 

1.- Millora de la governança i optimització de la gestió. 
- Revisió de la composició d’òrgans rectors 
- Creació del Consell de Parcs de Catalunya 
- Definició del model de planificació de Plans Especials. 
- Redacció i tramitació dels plans especials del parcs de Catalunya i d’algun 

altra espai 
- Definició de tasques dels espais i unitats de gestió 
- Fomentar la cooperació i treball en comú amb altres espais 
- Nova definició del perfil de director de l’espai 
- Pla de manteniment 
- Pla de vigilància. 

 
2.- Conservació i millora del patrimoni natural. 

- Creació de l’Observatori de la Biodiversitat 
- Generalització de l’ús d’espècies indicadores en la gestió 
- Seguiment anual de l’execució dels plans especials aprovats. 
- Cartera de projectes de conservació emblemàtics. 
- Redefinir i potenciar el Consell de Protecció de la Natura. 
- Utilització generalitzada de projectes d’ordenació forestal i plans cinegètics. 

 
3.- Valorització de l’activitat agrària i agroalimentària. 

- Foment actiu de les activitat agroramaderes 
- Mesures agroambientals 
- Indicació “Elaborat a parcs naturals de Catalunya” 
- Projecte del Parc a taula 
- Bancs de terres 
- Foment de les tècniques d’agricultura i ramaderia ecològica. 

 
4.- Foment de la gestió forestal multifuncional. 

- Prioritzar implementació plans de prevenció d’incendis 
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- Elaborar un  manual de silvicultura per a espais naturals de protecció 
especial. 

- Foment de la creació d’una xarxa de reserves naturals d’estudi 
- Foment de la certificació forestal. 
- Instal·lar calderes d’estella als edificis dels parcs i fomentar-ne l’ús 

 
5.- Foment de l’ús públic. 

- Pla de Foment de l’Ecoturisme recolzat en els espais protegits. 
- Incorporació màxima d’espais a la Carta Europea del Turisme Sostenible. 
- Pla de senyalització únic al medi natural. 
- Constitució d’un grup de treball permanent d’ús públic dels parcs. 
- Elaboració del mapa d’equipaments turístics de tots els espais protegits. 
- Utilització de les eines TIC per a la difusió i gestió dels serveis d’ús públic. 

 
6.- Valorització social dels ENPE 

- Pla de comunicació 
- Impuls de l’oferta pedagògica 
- Reforçament de la participació dels parcs en afers d’interès local. 
- Suport a les activitats de propietaris i empreses locals. 
- Actuacions emblemàtiques dels espais 
- Transferència de coneixements. 
- Quantificació i avaluació dels beneficis socials i econòmics dels ENPE 

 
7.- Viabilitat i sostenibilitat econòmica dels parcs. 

- Noves fórmules contractuals. 
- Gestió econòmica a través del Règim d’Autonomia Econòmica. 
- Creació i regulació de preus públic i taxes adequades al moment actual. 
- Revisió de la situació del patrimoni immobiliari 
- Disseny i execució d’un pla de patrocini, mecenatge i altres fonts de 

finançament. 
 
 

Direcció i equip de gestió 
 
- Personal propi 
Durant l’any 2015 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. Jose Maria Tomàs Sampedro,  oficial,  per dur a terme tasques 
de manteniment per un període de tres mesos (agost, setembre i octubre) 
 
- Pràctiques  Escoles i Universitats: 
- Institut Montilivi de Girona. 
Cicle Superior d’Educació i Control Ambiental pràctiques  

- Aleix Berta Ijsselstein 285h  
- Joaquin Gotor Calero 380h 

Han iniciat un inventari de senyalització de la Ruta dels Estanys. 
 

- Escola Formació Professional Can Quintanes 
- Aleix Farjas Cànovas. 
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- Encomanes de Serveis 
 
- Brigada de manteniment composta per tres peons contractada per l’empresa Afmar  
amb tres peons que van acabar el contracte el gener 2015 
 
- 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: 
 

- 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 2015 

La temporada de cria de 2015 ha estat molt desigual pels diferents grups d’espècies.  

Hi ha espècies que tot i el grau d’amenaça permanent que tenen, sembla que al parc hi 
mantenen unes poblacions prou estables. Aquestes espècies són per exemple el 
martinet menut, el corriol camanegre, l’arpella vulgar i el cabusset.  

Hi ha altres espècies en greu regressió i que caldrà prendre mesures per afavorir-ne la 
conservació. D’aquestes hi ha l’agró roig que enguany ha assolit el seu mínim històric 
amb només 13 parelles i desapareixent el nucli que tenien a l’estany de Palau. Lligat 
amb unes amenaces similars hi ha el bitó que tot i ser present al parc com a hivernant, 
aquest ha estat el tercer any consecutiu sense cap mascle cantor que pugui indicar la 
seva presència com a nidificant. La polla blava, tot i el reforç poblacional lligat amb 
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l’intensiu control de predadors dels darrers anys, no sembla que acabi de recuperar la 
població i tot i que enguany hagi criat una parella, les evidències no fan que es pugui 
ser gaire optimista sobre la viabilitat d’aquesta espècie com a nidificant. I per últim el 
gaig blau, que també ha patit una forta davallada aquest any i sembla que en gran part, 
pel deteriorament de les caixes niu que ocupava i que tan van fer créixer la població al 
parc.  

Espècies com el cames-llargues són de difícil avaluació ja que si bé la presència de 
nombroses parelles al nucli principal del Matà semblava indicar una bona temporada de 
cria, un episodi de predació per senglar al mateix indret en va causar el fracàs de la 
majoria dels nius. 

Les espècies que mostren un marcat augment són la cigonya blanca, que amb l’aport 
d’aliment que els suposa l’abocador de Pedret i Marzà no sembla que hagi de deixar 
d’augmentar i l`ànec griset que segueix augmentant al parc tant com a nidificant com a 
hivernant.  

En destaca positivament la cria novament d’una parella de xibec a l’estany Europa. 

I per últim, cal tenir en compte les espècies exòtiques que s’estan adaptant al parc. El 
cigne mut és un nidificant regular que per ara no augmenta la població. L’oca egípcia 
que cria al parc des de l’any 2013 sí que mostra un marcat augment i com que aquesta 
espècie, a part d’exòtica, està considerada invasora, caldrà prendre mesures per 
controlar-ne la població. Finalment tenim el cas de l’oca vulgar, que per primer any ha 
criat al parc amb èxit reproductor. 

Es proposen les següent mesures de conservació prioritàries: 

•  Senyalització i control de les platges pot afavorir al corriol camanegre. 

•  Col·locació de caixes niu i substitució de les velles de gaig blau.  

•  Mantenir i revisar el control dels predadors: senglar i visó americà. 

•  Control de la població d’oca egípcia (eliminació d’exemplars)  

 

 

A la taula annexa es poden observar les dades concretes del nombre de parelles de 
l’any 2015 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 2015

Cigne mut Cygnus olor 0 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Oca vulgar Anser anser 1
Oca egípcia Alopochen aegyptiaca 1 1 1
Ànec blanc Tadorna tadorna 1 0 0 0 0
Griset Anas strepera 25 30 26 25 19 21 16 12 16 18 20 22 24 23 20 15 29 30 30 30 33 37 43
Xibec Netta rufina 1 1
Cabussó emplomallat Podiceps cristatus 1 1 1 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 1 2 3 4
Cabusset Tachybaptus ruficollis 22 ? 24 20 18 22 20 25 27 28 36 45 45 34 25 28 32 22 24 15 22 22 29
Bitó Botaurus stellaris 4 5 6 5 4 5 1 1 1 1 4 5 3 4 1 2 1 1 2 3 0 0 0
Martinet menut Ixobrychus minutus 35 11 13 9 10 12 12 12 14 13 9 16 14 10 10 7 3 3 9 5 5 9 9
Agró roig Ardea purpurea 28 43 37 49 47 53 38 48 40 34 56 49 39 41 23 37 39 56 31 32 34 17 13
Cigonya blanca Ciconia ciconia 6 5 6 13 16 24 23 32 36 38 35 39 41 43 46 46 51 53 58 59 76 80 89
Arpella vulgar Circus aeruginosus 10 10 14 11 15 14 10 7 6 5 7 7 8 6 7 4 7 6 6 5 5 8 9
Aligot comú Buteo buteo 5 3 5 3 4 5 5 6 6 5 4 4 5 5 5 4 6 4 6 6 5 5 8
Xoriguer petit Falco naumanni ? ? ? ? 3 3 2 2 5 6 1
Rasclet Porzana pusilla 1 3 2 0
Polla blava Porphyrio porphyrio 30 55 25 30 50 40 40 30 30 30 36 34 28 24 20 17 14 7 4 1 0 0 1
Fotja Fulica atra 150 135 135 114 118 136 102 84 93 93 102 116 92 79 61 38 55 35 40 39 38 35 48
Cames-llargues Himantopus himantopus 113 78 95 55 67 134 130 154 92 150 104 103 74 68 68 60 50 33 63 46 43 60 41
Corriol camanegre Charadrius alexandrinus 15 19 27 31 50 50 ? ? ? ? 30 22 21 22 22 27 24 28 30 26 22 21 25
Corriol petit Charadrius dubius 2 8 10 5 7 13 11 10 9 8 5 6 7 6 8 12 9 9 11 8 10 11 8
Fredeluga Vanellus vanellus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 1
Gaig blau Coracias garrulus 5 3 3 3 5 5 5 5 13 11 14 13 16 20 23 26 24 20 19 25 20 25 14
Boscarla mostatxuda Acrocephalus melanopogon ? ? ? ? 20 ? ? ? ? ?    ? ? ? ? ? ? ? 4 4 7 5 7 7
Balquer Acrocephalus arundinaceus ? ? ? ? ? ? ? 28 27 39 42 48 58 50 43 43 52 31 44 21 34 48 ?
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RESUM CENS OCELLS HIVERNANTS  2015 

Al parc s’ha fet, des de fa molts anys, 4 censos d’ocells hivernants. Novembre, desembre, 
gener i febrer. A  continuació es mostren les dades comparades dels darrers hiverns per 
cada mes. 

 

Tal com era d’esperar en condicions normals, el mes de gener és quan hi ha més 
abundància d’anàtides al parc, fet que es va repetir l’anterior hivern però que no havia 
succeït els 3 hiverns precedents. 

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 desglossades les dades 
del cens de gener.  

 
Anàtides 
 
Al mes de gener, les xifres d’anàtides han estat per sobre dels 10.000 exemplars. Una 
xifra similar a la de l’hivern anterior i més alta que els hiverns precedents. 

  2015 
Anas platyrhynchos  6813 
Anas crecca  2292 
Anas clypeata  714 
Anser anser  376 
Anas strepera  274 
Anas penelope  64 
Tadorna tadorna  34 
Alopochen 
aegyptiaca 12 
Anas acuta  10 
Aythya fuligu la 9 
Cygnus olor  5 
Aythya ferina  5 
Anas carolinensis  1 
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Aythya collaris  1 
Melanitta nigra  1 
ANATIDAE  10.611 

 
Les espècies més nombroses segueixen sent l’ànec collverd (Anas platyrhynchos) 
(6813 exemplars, 64% del total d’anàtides) i el xarxet (Anas crecca) (2292 exemplars, 
22%). El collverd ha estat present en xifres molt similars a la de l’any passat i el xarxet 
amb xifres lleugerament inferiors, però en conjunt prou elevades com per arribar als 
més de 10.000 anàtides al parc. Amb 714  exemplars (7%), l’ànec cullerot (Anas 
clypeata) és la tercera espècie d’anàtida mes abundant.   
D’altra banda, la resta d’ànecs són més escassos però igualment presents; el xiulaire 
(Anas penelope) 64 exemplars (<1%), el griset (Anas strepera), present amb 274 
exemplars (3%), i l’ànec cuallarg (Anas acuta) cada cop és més residual, 10 
exemplars.  De forma anecdòtica, aquest hi ha hagut un xarxet americà (Anas 
carolinensis).  
Pel que fa als ànecs capbussadors, novament són presents només a les llacunes més 
fondes i d’aigües dolces, on s’observen 8 morells de plomall (Aythya fuligula) i 5 
exemplars de morell cap-roig (Aythya ferina).  
 Excepcionalment, aquest hivern juntament amb la resta de morells, també hi ha 
hivernat un morell de collar (Aythya collaris). El cigne mut (Cygnus olor) manté 
nombres similars als dels darrers anys (5 exemplars). Les oques vulgars (Anser 
anser) que tot i que aquest any hi ha hagut 376 exemplars, una xifra lleugerament 
inferior a les dels anys anteriors, és una espècie clarament a l’alça, i que al parc dels 
Aiguamolls hi trobem la més gran concentració de Catalunya. L’ànec blanc (Tadorna 
tadorna) segueix present als Aiguamolls com a hivernant escàs.  
 
Ardeids, cabussons i corbmarins   
 
 

  2015 
Tachybaptus 
ruficollis 37 
Podiceps cristatus  4 
Podiceps nigricollis  3 
Phalacrocorax 
carbo 314 
Phalacrocorax 
aristotelis 7 
Phalacrocorax 
pygmaeus 1 
Botaurus stellaris  2 
Nycticorax 
nycticorax 3 
Bubulcus ibis  149 
Egretta garzetta  12 
Casmerodius albus  23 
Ardea cinerea  58 
Ciconia ciconia  357 
Phoenicopterus 
roseus 47 
TOTAL  1.017 
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Els ardeids presenten, en general, xifres altes amb nombres elevats d’agró blanc 
(Casmerodius albus) i de bernat pescaire (Ardea cinerea). Els esplugabous (Bubulcus 
ibis), però, segueixen a la baixa. És un bon senyal la presència de bitó (Botaurus 
stellaris) hivernant al parc, aquest hivern amb un mínim de 2 exemplars. Pel que fa als 
corbs marins grossos (Phalacrocorax carbo), manté xifres similars a l’any anterior 
però més baixes que els últims anys. I, excepcionalment, aquest hivern hi ha hivernat 
un corb marí pigmeu (Phalacrocorax pygmaeus), que representa la primera citació per 
l’estat espanyol. 
La presència de cigonya blanca (Ciconia ciconia) durant l’hivern és, des de fa anys, 
un fet normal i en augment, en bona part degut a la disponibilitat d’aliment gràcies a 
l’abocador de Pedret. Els flamencs (Phoenicopterus roseus), segueixen presents al 
parc natural durant l’hivern, en baix nombre, com succeeix els darrers anys.  
El cabusset (Tachybaptus ruficollis) manté bons nombres, i en canvi, els cabussons 
més marins, així com les calàbries, són pràcticament absents a la badia de Roses, i 
molt ocasionals a les llacunes fondes de les Llaunes.  
 
Limícoles 
 

  2015 
Burhinus oedicnemus  112 
Charadrius dubius  1 
Charadrius hiaticula  1 
Charadrius 
alexandrinus 18 
Pluvialis apricaria  105 
Pluvialis squatarola  8 
Vanellus vanellus  1840 
Calidris alba  10 
Calidris minuta  1 
Calidris alpina  132 
Philomachus pugnax  10 
Gallinago gallinago  557 
Lymnocryptes 
minimus 12 
Numen ius arquata  44 
Tringa erythropus  15 
Tringa nebularia  10 
Tringa ochropus  16 
Tringa glareola  1 
Actitis hypoleucos  3 
Burhinus oedicnemus  112 
TOTAL 2.896 
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Les habituals concentracions de torlits (Burhinus oedicnemus) s’han tornat a repetir 
als camps habituals dels afores de Sant Pere Pescador on enguany s’hi comptaren 
112 exemplars.  
L’ajocador de la platja pel que fa al becut (Numenius arquata), comptava enguany 
amb 26 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), la valona (Tringa glareola) (1 ex.), i la xivitona 
(Actitis hypoleucos).  
Altres espècies habituals de la platja a l’hivern, són el territ tres-dits (Calidris alba), el 
pigre gris (Pluvialis squatarola), el corriol gros (Charadrius hiaticula), i el corriol cama-
negre (Charadrius alexandrinus). Les altres espècies detectades que prefereixen el 
Matà i la Gallinera són el territ variant (Calidris alpina), el territ menut (Calidris minuta) 
i el batellaire (Philomachus pugnax). El becadell comú (Gallinago gallinago) s’ha 
trobat en grans concentracions a les zones obertes del Matà i a les Llaunes, que 
consoliden un excel·lent punt d’hivernada enguany, amb un total de 447 exemplars. 
Enguany s’observen també 2 exemplars de becadell sord (Lymnocryptes minimus) a 
les Llaunes. La fredeluga (Vanellus vanellus), un hivernant abundant, enguany se 
n’han comptat 1.840 exemplars amb les concentracions més grans a la Gallinera, a 
l’estany Massot i a Cinclaus. En el cas de la daurada grossa (Pluvialis apricaria), el 
recompte final fou de 105 exemplars, i concentrades en un sol grup als arrossars de la 
Gallinera.  
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Al gràfic annex es pot observar les dades del total d’anàtides hivernants des de l’any 1975 fins l’any 2015. 
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AVALUACIÓ DE LES TENDÈNCIES POBLACIONALS DELS UNGUL ATS. 
 
Al Parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà hi viuen actualment dues espècies 
d’ungulats salvatges que plantegen notables reptes de gestió. Per una banda, s’hi troba 
una població dedaina (Dama dama) introduïda pels responsables del Parc a la dècada 
dels anys 1990 i que s’ha expandit superant els límits de la Reserva Natural Integral on 
foren alliberats els primers animals. Per altra banda, s’hi troba una població de senglar 
(Sus scrofa) que en els darrers anys mostra un intens creixement, generalitzat arreu de 
Catalunya, i que troba dins les àrees de Reserva un hàbitat ideal on aconsegueix trobar 
refugi i aliment. 
L’origen d’ambdues poblacions és, per tant, ben diferent, com ho és l’ús que fan de les 
Reserves Naturals Integrats del Parc natural: la daina concentra la major part de la seva 
activitat dins la Reserva Natural Integral les Llaunes (RNI 2), especialment durant la 
tardor i l’hivern; el senglar fa un ús més estacional de les Reserves (tant de la RNI 2 com 
la RNI 1, dels Estanys), concentrant-s’hi també en determinats períodes de l’any. 
 
Els objectius generals dels treballs són els següents: 
 
• Analitzar l’evolució de les poblacions de daina i senglar, concretament de la distribució, 
densitat i altres paràmetres demogràfics. 
• Recopilar i realitzar una anàlisi integrada de la informació relativa a tots els aspectes 
rellevants per a la gestió de les poblacions com ara la caça, les actuacions de control 
per danys a conreus, o els accidents a les carreteres. 
• Avaluar l’evolució dels conflictes causats per ambdues espècies i els resultats dels 
controls poblacionals i altres mesures de gestió aplicades. 
• Donar suport a la direcció del Parc Natural en els aspectes de comunicació, reunions 
amb agents implicats i suport per a elaboració de materials informatius. 

Seguiment de la població de daina:  
Per setzè any consecutiu, durant el mes d’octubre de 2015 s’han portat a terme els 
censos de tardor per estimar la població de daines a la Reserva Natural Integral 2 (les 
Llaunes) dels Aiguamolls de l’Empordà. La metodologia aplicada ha estat la mateixa que 
s’utilitza des de l’any 2000. Com és habitual s’han realitzat dues rèpliques dels censos. 
 
En els censos s’han observat un total de 106 daines .  
 

 
 
Resultats dels censos de daines de tardor de 2015 a la RNI2 
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Estructura i productivitat de la població: 
 
La productivitat observada enguany ha estat molt el evada, posant de 
manifest el gran potencial de creixement que té aqu esta població. S’ha calculat una 
productivitat de 0,68 cries/femella, segons els resultats dels censos realitzats a quatre 
mesos dels naixements. Aquest valor és el més elevat de tots els anys de seguiment i és 
molt superior a la mitjana de tots els anys de seguiment, que és de 0,46 cries/femella. 
Aquesta productivitat permetria creixements anuals de la població molt elevats,superiors 
al 20% dels efectius, i l’absència de predadors que puguin comportar una mortalitat 
significativa justifica la necessitat de portar a terme el control poblacional. S’ha estimat 
que tenint en compte l’absència de predadors i si no es porta a terme control 
poblacional a la Reserva Natural, la població de da ina es triplicaria, assolint els 300 
individus, en uns 5  anys (considerant la productivitat anual mitjana, l’estructura de la 
població i una mortalitat només per caça i altres causes). 
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Mortalitat en la població de daines: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Control de la població: 
Els mètodes que s’apliquen són: 

- Aguaits amb visors nocturns  
- Batudes administratives. 
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Des de l’inici del control poblacional l’any 2004 i fins setembre de 2015, s’han capturat a 
les Reserves Naturals dels Aiguamolls de l’Empordà un total de 708 daines. L’evolució 
anual de les captures reflecteix l’abundància de daina a la RNI 2 segons els censos 
realitzats, ja que aquest s’utilitza per establir l’objectiu de captures. Així, les captures 
s’incrementen quan s’ha obtingut un cens superior –fins a un màxim de 130 daines 
abatudes en el període 2008/09, després d’un cens de 241 la tardor de 2008– i es 
redueixen quan el cens realitzat aporta un nombre d’efectius més baix. 
Durant el període octubre 2014 a setembre 2015 s’ha n abatut 12 daines en el 
control,totes elles mitjançant aguaits ; no s’ha organitzat cap batuda en aquest període. 
Des de l’inici del control, el 73% de captures han estat realitzades en els aguaits 
nocturns i el 27% en vuit batudes administratives r ealitzades a la RNI 2  
 
Seguiment de la població de senglar . 
S’apliquen diferents tècniques per al control de població de senglar a l’interior de les RNI 
que permeten obtenir resultats complementaris i assolir diferents objectius. Alguns 
mètodes faciliten principalment captura d’individus adults (i particularment de les femelles 
que lideren els grups), mentre que altres incideixen especialment en la captura de joves. 
A més, algunes requereixen un baix esforç logístic i es van aplicant durant tot l’any, 
mentre que altres permeten concentrar els esforços en llocs i períodes concrets. Totes les 
tècniques utilitzades, així com l’organització i tasques de les captures les porten a terme 
agents del CAR mitjançant autoritzacions especials. 
 
En concret, els mètodes que s’apliquen són: Aguaits amb visors nocturns, batudes 
administratives per senglar i captures amb paranys. 
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Accidents amb senglar i daina a les carreteres del parc natural i el seu 
entorn. 
Des de l’any 2000 s’ha recollit informació d’un tot al de 271 accidents amb ungulats 
en els 110 km de carreteres i camins asfaltats de l’àmbit d’estudi del Parc natural i el seu 
entorn. La mitjana anual és de 16,9 (± 9,1 SD) accidents amb ungulats, dels quals 13,4 (± 
7,9 SD) són amb senglar i 3,5 (± 2,6 SD) amb daina. El senglar és l’espècie implicada 
en el  79% dels accidents enregistrats . 
Els accidents amb senglar mantenen valors alts en els darrers anys, mentre que en el cas 
de la daina, el nombre d’accidents enregistrats s’ha reduït notablement respecte dles 
màxim de 7 i 8 accidents anuals dels anys 2007 a 2009. 
 

 
 



Memòria anual 2015                                I I Actuacions executades 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General de Polítiques Ambientals 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 

35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memòria anual 2015                                I I Actuacions executades 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General de Polítiques Ambientals 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 

36 

 

 
 
 
 



Memòria anual 2015                                I I Actuacions executades 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General de Polítiques Ambientals 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 

37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memòria anual 2015                                I I Actuacions executades 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General de Polítiques Ambientals 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 

38 

Actuacions de prevenció de col·lisions amb el senglar i la daina a la carretera GIV-6216 
(de Sant Pere Pescador a Castelló d’Empúries) en el tram entre en rec Sirvent i el rec del 
Molí. 
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Sessions de treball dutes a terme sobre ungulats. 
 
 1.- Actuació de gestió de daina i senglar amb caça dors i pagesos al Parc Natural. 
Assistents: 30 persones. 
Síntesis de la reunió: 
En general els assistents es mostren d’acord amb el control demogràfic d’ungulats que es 
porta a terme a les Reserves i es fa palés que els conflictes amb daina s’han reduït molt 
respecte fa 4 o 5 anys, però encara es mostren molt queixosos pels danys de senglar. 
Les propostes són les següents: 
 

1.- Desbrossar marges i riberes fluvials on el senglar troba refugi. Proposen que 
aquesta actuació la realitzi l’ACA o que se’ls autoritzi a fer-la ells mateixos i que el 
Parc s’encarregui de portar-la a terme a l’interior de les Reserves naturals. 
 
2.- Avaluar la possibilitat de concedir-los ajuts per instal·lar proteccions al 
perímetre dels conreus (tancat elèctric) i/o per cobrir la franquícia de les 
asseguradores que tenen contractades per danys causats per fauna salvatge. 
 
3.- Augmentar la cooperació entre caçadors i agents rurals, en particular per portar 
a terme actuacions conjuntes en zones de seguretat, o altres indrets on es 
concentrin els senglars i on no estigui permesa la caça. 
 
4.- Informar als visitants del parc sobre la problemàtica que comporten a la 
pagesia els danys del senglar i sobre la caça com una activitat tradicional i 
necessària per controlar l’augment de les espècies d’ungulats i reduir els danys 
que causen. 
 

2.- Taller sobre gestió d’ungulats i efectes en l’a vifauna del Parc natural amb 
organitzacions naturalistes i ornitòlegs. 
Assistents: 12 persones. 
Síntesis de la reunió: 
Els assistents manifesten el seu acord en el fet que el control demogràfic d’ungulats és 
indispensable si bé, cal avaluar amb quins mètodes ( en particulars els llocs i les dates en 
que es porten a terme les actuacions) i garantir que causen la mínima pertorbació a altres 
espècies que es troben en les Reserves Naturals. Globalment s’identifiquen les següents 
propostes per a millorar el procediments actuals: 
 

1.- Realitzar les tasques de gestió d’hàbitats consistents en desbrossaments o 
altres en els que s’utilitzi maquinària, durant el període estival. Requereix per part 
del Parc sol·licitar la disponibilitat de recursos laborals, ja que a l’estiu 
habitualment es dediquen totalment a tasques de prevenció d’incendis: GEPIF. 
 
2.- Elaborar la cartografia de les zones més sensibles per a la indicació d’espècies 
vulnerables a la predació per senglar i avaluar la possibilitat d’instal·lar un tancat 
experimental d’exclusió de senglar. Requerix l’elaboració de la cartografa i 
proposta de perímetres (ICO) i per part del Parc, la revisió de la proposta de 
tancament perimetral realitzada el 2014, i aconseguir el pressupost necessari per 
a la instal·lació de la tanca i avaluació de la seva efectivitat. 
 
3.- Ampliar el període per a realitzar les batudes de daina a la RNI2 el mes 
d’octubre a partir de la data de l’ültim cens (moment en que les pertorbacions a les 
aus serien mínimes) i mantenir la possibilitat de capturar durant la resta de l’any 
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els individus que causin riscos per a la seguretat viària o danys als conreus. 
Requereix per part del CAR la sol·liucitud d’una modificació de la Resolució 
d’autorització de captura de daina emesa per la Direcció General del Medi Natural 
i Bidosiversitat. 
 
4.- Situar els paranys i punts d’aguait en llocs perifèrics de les Reserves sempre 
que sigui possible, i realitzar les tasques de manteniment dels paranys de manera 
que es causi el mínim de pertorbació als ocells. Requereix, per part dels AARR 
l’avaluació de si és possible traslladar un dels tres paranys (l’únic situal actualment 
en una zona interior d’una Resrva) o bé, modificar el procediment que s’aplica per 
a posar esquer, com ara canvi en rutes d’accés. En tot cas, cal sonsiderar que 
s’han de situar als llocs on es concentren senglars per garantir que siguin efectius 
i això pot requerir que algunes actuacions es facin en zones més interiors. 
 
5.- Ubicar els contenidors on es porten els animals abatuts en llocs poc 
accessibles als visitants. Aquesta mesura ja s’ha realitzat ja que els contenidors 
es van traslladar del lloc on estaven fa uns mesos, però tot i això es recomana 
avaluar si és el millor lloc possible i insistir a l’empresa de recollida dels animals 
que cal enretirar els contenidors el més ràpid possible quan se’ls avisa. 
 
6.- Millora la comunicació entre tots els implicats, aconseguir el màxim consens 
possible i informar als visitants sobre el control demogràfic com una actuació 
necessària per regular el creixement de poblacions i per a la conservació de la 
biodiversitat. Requereix definir mecanismes que afavoreixin el diàleg i els trasllat 
d’informació que pugui ser útil als Agents Rurals que es fan càrrec de les 
actuacions. Tanmateix també caldria realitzar tallers periòdics i/o debatre les 
actuacions en el marc d’algun dels consells que permeten la participació en la 
direcció o gestió del Parc Natural (Junta de Protecció i/o Consell Directiu). 
 

 
 
Propostes de pla d’actuacions per a l’any 2016 
Els resultats del seguiment realitzat mostren que l’estratègia de gestió del senglar i de la 
daina que es porta a terme a les Reserves dels Aiguamolls de l’Empordà ha permés 
reduir la conflictivitat generada per ambdues espècies. Per aquesta raó es preveu 
mantenir una línia de continuïtat tot i que amb alguns canvis principalment motivats pels 
acords presos en les sessions de treball esmentades anteriorment. 
 
En aquest sentit doncs les propostes d’actuació de les poblacions d’ungulats al Parc 
donen la continuïtat a les que ja estan en aplicació i la major part de les quals s’han portat 
a terme en els últims anys.
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Cronograma de les actuacions de gestió de les pobla cions de senglar i daina que es plantegen per a l’a ny 2016 
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Resum i Conclusions 
El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà compta amb poblacions de dues espècies 
d’ungulats: la daina i el senglar. 
La daina va ser introduïda al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 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 
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 seuexterior.  
 
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 2015 a la RNI 2 s’han comptabilitzat un total 
de 106  daines. El nombre d’efectius ha augmentat lleugerament respecte l’any anterior 
(un 8%), 
Possiblement a causa del baix nombre d’animals abatuts enguany a l’interior de la 
Reserva en els controls poblacionals. S’ha constatat a més, que hi ha diversos nuclis 
establerts fora de la Reserva, particularment al sud de la RNI 2 i a l’illa de Caramany. 
La reducció d’efectius en els darrers anys (dels 241 individus de l’any 2008 als 106 
d’enguany) és conseqüència principalment del control poblacional efectuat pel Cos 
d’Agents Rurals (que representa el 55% de la mortalitat coneguda des de l’any 2000) i de 
la caça (que representa el 37%). 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. Tot i això, la mortalitat en el període entre octub re de 2014 i setembre de 
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2015 és la més baixa dels darrers 9 anys, ja que ca nvis en els períodes d’aplicació 
del control poblacional han comportat que només s’h agin pogut abatre 12 individus 
dels 40 previstos. 
 
Control demogràfic de senglar a les RNI i avaluació  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 tres darrers anys no s’han 
portat a terme batudes administratives per a senglar a la RNI 1. 
Durant l’any 2015 (fins octubre) s’han abatut 68 individus dins les RNI, mitjançant les 
següents tècniques: 
• 41 captures (60%) mitjançant aguaits nocturns amb visor. 
• 27 captures (40%) mitjançant paranys corral. 
Cal destacar que des que s’utilitzen paranys de grans dimensions (paranys corral) 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. Des de 2011 les captures es mantenen a 
l’entorn dels 60 individus, excepte 2014 en què es superaren de nou el centenar de 
senglars abatuts. 
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 47% 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 66% 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. 
 
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. 
En el moment de tancament de la memòria es té coneixement de només dos accidents 
amb senglar i un amb daina durant l’any 2015 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). 
Dos d’aquests accidents han ocorregut a la carretera de Sant Pere Pescador (GIV-6216), 
propers a un dels Trams de Concentració d’Accidents amb Ungulats (TCAU) identificats 
per DTS (2012) 
Segons les dades recollides des de l’any 2000, el 91% dels accidents es concentren en 
set carreteres. En aquest àmbit hi ha definits nou 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 
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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 de dos accidents amb daina en aquests trams en els 
últims quatre anys. 
 
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. 
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 12 daines i 68 senglars (dada provisional, captures fins a final d’octubre). 
• 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. 
 
 
 

 
 
Sector de la RNI 1 on s’ha eliminat la vegetació arbustiva sota el bosquet existent, per tal de reduir els refugis 
per al senglar i que l’espècie freqüenti menys la Reserva. 
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Control de la població de visó americà i tortugues exòtiques  
 
Un percentatge d’aquesta actuació va ser subvencionada al Centre de Recuperació de 
Tortugues, mitjançant l’Ordre d’ajuts AAM/167/2014 per actuacions en espais naturals 
protegits. 
 

     
 
Durant el 2015 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 i de visó americà. Els resultats de les captures permetran 
dissenyar futures estratègies de control i eradicació. 
 
El trampeig s’ha realitzat en diferents zones del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà entre els mesos de febrer-octubre (ambdós inclosos) per a la tortuga de Florida 
i durant els mesos d’agost, setembre i octubre per al visó americà.. El trampeig de les 
dues espècies s’ha dut a terme utilitzant els models de trampes que han demostrat una 
elevada capturabilitat en campanyes anteriors. 
 
Per capturar les tortugues exòtiques s’han utilitzat 12 plataformes d’insolació. Les 
plataformes d’insolació són unes plataformes flotants que consisteixen en un marc de 
tubs de PVC que dona forma a la trampa i segellats entre sí per assegurar la flotabilitat, 
amb una malla que reté les captures. La part superior de la trampa roman oberta i sobre 
els tubs es recolzen dues petites rampes. El funcionament és simple i es fonamenta amb 
la necessitat de que tenen les tortugues de termorregular-se i que les obliga a sortir de 
l’aigua per assolir una temperatura corporal el suficientment alta com per començar la 
seva activitat. D’aquesta manera, les tortugues pugen a la trampa per les rampes per 
assoleiar-se, però quan arriben sobre els tubs de PVC cauen a l’interior de la trampa, on 
no podran sortir.  
Les trampes d’insolació es revisen cada 10 dies i en el cas de capturar exemplars 
d’espècies autòctones es procedeix a marcar-les : amb un microxip subcutani les 
tortugues d’estany i amb marca perimetral les tortugues de rierol. 
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La campanya de trampeig del visó americà va començar el 24 d’agost i va acabar el 
31 d’octubre de 2015. 
 
Les trampes es van instal·lar en dos espais diferents del P.N. dels Aiguamolls de 
l’Empordà : 

Zona 1 . Tres ponts i estany del Tec. 
Zona 2 . Rec de la Gallinera (can Gusó), Depuradora del Matà i sitges del Matà. 

 
Captures de Tortugues 
El període global de mostreig ha estat entre els mesos de febrer i d’octubre , intentant 
sempre tenir 12 trampes actives simultàniament. Degut a temes meteorològics 
(inundacions i secades) ,a la necessitat de moure les trampes menys efectives i a la 
impossibilitat de trampejar durant l’època de cria d’ocells diverses zones especialment 
sensibles, no sempre ha estat possible mantenir les 12 trampes actives. En total s’han 
usat 12 emplaçaments diferents: 10 a la RNI-2 (3 al rec Corredor, 4 a la depuradora del 
càmping Almata, 2 a l’estany Sirvent i 1 a les cel·les de depuració dels estanys Europa) i 
2 a la RNI-1 (basses de la Garriga). 
 
Al llarg d’aquests mesos de trampeig s’han capturat 109 exemplars de 4 espècies 
diferents: 64 tortugues de Florida (Trachemys scripta sp.) (TRSC), 41 tortugues de rierol 
(Mauremys leprosa) (MALE) , 3 tortugues d’estany (Emys Orbicularis) (EMOR) i 1 tortuga 
mapa (Graptemys pseudogeographica)(GRPS). 
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Captures de visó americà 
A la zona 1, la trampejada entre el 24 d’agot i 27 de setembre, es va capturar 1 mascle 
adult (28/8) i 1 femella jove (24/9). 
A les plataformes flotants de detecció de rastres durant totes les visites efectuades s’hi 
van detectar rastres de visó només en dues ocasions en cadascuna d’elles. 
En una ocasió i només en una d’elles s’hi va detectar el rastre d’un coipú. 
A la zona 2, trampejada entre el 28 de setembre i el 31 d’octubre s’hi van capturar 
quatre exemplars : 
 

29/9 . Femella jove (darrera observatori d’en Biel) 
24/10. Mascle adult a trampa flotant al rec de la depuradora del Matà. 
24/10. Femella adulta a la trampa flotant al rec de la depuradora del Matà. 
27/10. Femella adulta entre l’aparcament i les sitges del Matà. 
 
En aquest sector, a més s’hi van capturar dos eriçons, una rata i un gat. 

El total de captures, doncs, durant les 65 jornades de restar actives les trampes ha estat 
de 6 exemplars de visó americà. 
 
 
 

 
 
 
Conclusions 
 
Tortuga de Florida 
De les 64 tortugues de Florida capturades, sols 3 corresponen a la subespècie 
Trachemys scripta scripta i 61 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 pot indicar 3 fets: 1) T.scripta 
scripta no s’adapta be al clima local, sense haver trobat cap evidència 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. 
 
Per primer cop es captura una cria salvatge de Trachemys scripta scripta, essent aquesta 
la primera cita de cria coneguda al parc d’aquesta subespècie. 
 
També per primer cop es captura 1 exemplar de Graptemys pseudogeographica al Parc.  
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D’aquesta espècie, comuna a les botigues d’animals, no s’en coneixia cap cita al Parc 
Natural. L’animal, de gran tamany per l’espècie, fou capturat a la bassa de La Garriga. 
 
El 07/04 la Guarderia Forestal localitzà el cadàver d’una tortuga mossegadora (Chelydra 
serpentina) d’edat juvenil a la platja de can Comes, prop la Rogera. És possible que 
l’animal fos alliberat al mar. 
 
La població de tortuga de Florida dona síntomes d’esgotament en aquelles zones a on 
s’ha repetit les actuacions per segon i tercer any consecutiu (dades 2013 inèdites). La 
capturabilitat ens permet obtenir una dada comparable entre trampes i entre campanyes 
per tal d’intentar comprendre les dinàmiques poblacionals. Les dades per sectors 
indiquen una disminució general, amb dades esperançadores com les de la depuradora 
del càmping Almata; la població d’aquest espai, la mes nombrosa dins la RN2, es pot 
donar per eliminada. 
 
En la tortuga de Florida observem un predomini clar dels individus juvenils, patint una 
gran davallada de captures a partir dels 500 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 70 exemplars diferents corresponents a TRSC i 
MALE. EMOR no s’ha tingut en compte degut al baix nombre de dades . D’aquests 70 
exemplars sexats, 33 corresponen a MALE ( 12 femelles i 21 mascles) i 37 a TRSC (26 
femelles i 11 mascles). La proporció mascles/femelles es troba inversa en les dos 
espècies, essent propera a 2:1 .En MALE favorable als mascles i en TRSC a les 
femelles.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 a on la població de tortuga de Florida ha estat eliminada. Per desgràcia 
les dades actuals no visualitzen una recuperació de les espècies autòctones al disminuir 
les invasores. 
 
En el cas de la tortuga d’estany cal destacar la captura de 3 exemplars, totes elles 
capturades a l’entorn de l’estany del Cortalet- rec Corredor. 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 protecció d’aquesta singular població, així 
com el seu microhàbitat. 
 
Visó americà 
A la zona 1 i en un total de 35 jornades d’activació de trampes es van capturar 2 visons i 
en les plataformes flotants, només 2 rastres diferents en cadascuna d’elles. En tota 
aquesta zona dels Tres Ponts i durant les visites diàries si van detectar, de forma 
constant, molts excrements de guilla (Vulpes vulpes), cosa que demostra la presència 
estable d’aquest cànid a la zona. 
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La depredació del visó per la guineu és un fet demostrat a la comarca (E. Capalleras obs. 
pers.) i podria ser aquest la causa de la poques captures a la zona i de les poques 
deteccions de rastres. La guilla podria ser un aliat a l’hora de controlar o fer disminuir la 
població de visons americans. 
 
A la zona 2, les captures han estat de 4 exemplars en 30 dies d’activitat de les 
trampes, una capturabilitat més alta que al sector 1. 
 
Al rec de la Gallinera, a l’alçada de can Gusó no s’hi va capturar cap exemplars. 
Una de les causes podria ser la constant activitat de neteja del rec, amb maquinaria 
pesada que s’hi va desenvolupar al llarg de dues setmanes. 
 
Caldria destacar en aquesta zona una situació observada que s’hauria d’afegir a la del 
visó americà; es tracta de la presència de gats domèstics assilvestrats. Al sector de les 
basses del càmping s’hi ha observat un mínim de 7 exemplars diferents i a la zona de les 
sitges un mínim de 6 exemplars diferents. 
 
La presència d’un mínim de 13 gats assilvestrats en aquests sector, actuant com a 
depredadors terrestres i arboris, sens dubte, s’afegeixen com a problema en quan al 
control de depredadors al·lòctons. 
 
Per altra banda val a dir que per part del Cos d’Agents Rurals s’han capturat 29 
exemplars de visó i 17 coipus. 
 
 
Eliminació de vegetació exòtica i de caràcter invas or a la platja de la Rubina.  
Un percentatge d’aquesta actuació va ser subvencionada a l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries, mitjançant l’Ordre d’ajuts AAM/167/2014 per actuacions en espais naturals 
protegits. 
 
L’actuació es va dur a terme  des de final del mes de juliol fins a mitjans d’agost de 2015 
eliminant la vegetació exòtica i de caràcter invasor al sistema dunar de la platja de la 
Rubina.  
 
Les tasques es van centrar en les espècies exòtiques conegudes com el plomall de la 
Palma (Cortaderia selloana) i el bàlsam (Carpobrotus edulis). L’Àmbit d’actuació el nord 
de la Platja de la Rubina amb una superfície de prop de 10.000m². 
 
Els treballs s’han fet manualment en allò que fa al bàlsam, el qual es traslladava amb 
carretons a la zona de rereduna on quedava amuntegat en diferents piles. Més tard tots 
aquests residus eren recollits pel servei municipal de gestió de restes vegetals de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Tanmateix als exemplars de plomall de la Pampa 
se’ls hi varen tallar les fulles i posteriorment, al cap d’uns dies, es varen ruixar amb 
glisofat tot seguin les dosificacions i els protocols establers. 
 
Es va actuar en la totalitat dels exemplars de les dues espècies. 
Hi varen intervenir en aquesta actuació: 

- Joan Font Garcia, encarregat de fer un estudi botànic detallat sobre el terreny. 
- Fundació Altem, economia social, eliminació pròpiament dita. 
- Coordinació Ajuntament de Castelló d’Empúries. 
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Ús públic: informació, comunicació i educació ambie ntal 
 
ÚS PÚBLIC. 
 
Informació 
 
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: itineraris, llocs interessants per visitar, darreres 
observacions ornitològiques, activitats programades o incidències. 
 
Durant aquest any s’ha aconseguit connectar el noticiari ornitològic de l’ICO amb la 
pantalla tàctil, el que ens ha permès eliminar la pissarra manual.  
 
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 2015, ha 
estat de 49.747 persones.  
 
El Parc Natural té infinitat d’accessos no vigilats com l’àrea de Vilaüt, l’aparcament del 
Mas Matà, etc. Donat que molts dels visitants no entren al Centre d’informació del Mas 
del Cortalet, aquesta xifra es multiplica per quatre, podem dir així, que 198.988 persones 
han utilitzat els itineraris del parc. 
 
 
 
 
 
 
 



Memòria anual 2015    II Actuacions executades 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General de Polítiques Ambientals 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 

51 

 

 
 
 
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. 
 
Com l’any passat 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.  
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Per tenir un control més exacte dels visitants s’ha programat la compra conjunta de 
comptadors de persones que s’instal·laran a diferents itineraris. Això ens permetrà tenir 
dades de l’itinerari de  l’Estany de Vilaüt i fer un recompte de les persones que entren per 
la zona del Mas Matà.  
 
 
Educació Ambiental 
 
A) Activitats per a la població en general 
 
Activitats: 
Les activitats programades tenen com a finalitat acostar i donar a conèixer la diversitat 
natural i social del parc al visitant. Dintre de les activitats proposades hi ha hagut visites 
guiades, jornades de descoberta ambiental, tallers, etc.  
 
Per tal de millorar la comunicació d’aquestes activitats, aquest any,  s’ha creat “l’Agenda 
d’Activitats del Parc”. Aquesta agenda s’ha fet arribar, en format paper, als diferents 
ajuntaments que formen part del Parc, a les oficines de turisme properes, i a les entitats 
que ens ho han demanat.  En format digital, s’ha fet arribar a cases de turisme rural, 
càmpings, Consell Comarcal,  a l’agenda cultural de l’Alt Empordà i a altres entitats.  
 
Pel proper any caldria actualitzar i reformular la base de dades per realitzar un “mailing” 
més efectiu. Així com crear i legalitzar una base de dades per poder recollir els correus 
electrònics dels visitants que ens demanen que els enviem l’agenda d’activitats.  
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A més a més de l’agenda d’activitats, la comunicació de les diferents activitats s’ha reforçat 
mitjançant el Facebook (on s’han realitzat entrades i cartells per cada activitat) i, en alguns 
casos, mitjançant notes de premsa i aparicions a televisions locals.  
 
Exemple de cartells i activitats:  
 

                          
 
 
 

                     
 
 
L’acceptació de les visites guiades  ha sigut molt bona, amb un promitg de 20-25 persones per 
visita. Aquest any s’han hagut d’anul·lar un parell  de visites guiades, tant a la primavera com a 
la tardor, pel mal temps o altres causes.  
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S’ha de destacar que la Primavera Creativa (programada pel 19 d’abril) és va haver d’ajornar pel 
mal temps. Això va provocar que no es pogués incloure el concert de “Fem Música” i que no 
vinguessin tots els “paradistes” del Parc al Mercat. A més a més, aquell dia també va bufar molta 
tramuntana i va deslluir una mica la jornada.  
 
S’ha continuat col·laborant amb els Diumenges de primavera i tardor  per conèixer els espais 
naturals de la comarca, promogut per l’Associació Alt Empordà Turisme, i amb el Festival “Fem 
Música i Natura ”, de l’Associació de Música i Natura de l’Empordà. 
 
 

    
 
També s’han continuat fent col·laboracions a les activitats organitzades per associacions, 
municipis o empreses privades com L’Ecofira, el Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà 
o les visites guiades d’estiu que organitzen diverses empreses del territori. 
 
S’ha iniciat el contacte perquè les visites guiades d’estiu puguin aparèixer a l’agenda d’activitats 
del Parc i puguin oferir-se en més idiomes. L’Associació de Càmpings de Sant Pere Pescador, 
considera que seria un bon complement poder oferir-les en alemany i holandès.   
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Exposicions: 
Aquest anys s’han realitzat les següents exposicions: 
 

- Del 31 de gener al 13 de març de 2015.”Això va de plomes”   Fotografies  de Guillem 
Saguer, Marc Casas i Martí Casadevall. 

 
- Del 22 de març al 15 d’abril. ”Terra mullada” , del col·lectiu Art Viu. Exhibició de 

pintures, joies i escultures. 
 

- Del 18 d’abril al 20 de juny. “El Petit Príncep als aiguamolls de l’Empordà”. Pintures 
de Cuca de Ventós.  

     
- Del 4 al 26 de juliol de 2015: ”Concurs de dibuix de pintura de la natura. XXIV 

MEMORIAL Albert Ramon i Estarriol”.  
 

- De l’11 d’agost al 12 de setembre de 2015. ”Les pieds dans l’eau” . Fotografies d’Yves 
Deleris” Fotografies d’animals a la natura.  
 

- Del 5 de desembre al 29 de febrer de 2016. “Paisatge latent: closses, cortals i 
cortalers” . Exposició itinerant de l’Ecomuseu Farinera.   

 
 
Altres activitats 
Dintre de l’ambit d’educació ambiental s’ha obert la participació a la ciutadania a diferents 
censos. El cens de daines  va despertar gran interès.  
 
S’ha continuat participant en la configuració del paquet d’eco-turisme  dins del projecte MEET. 
Enguany s’ha perfilat, testat i finalitzat el paquet de Catalunya que engolba els parcs de Cap de 
Creus, Aiguamolls i Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.  
 
S’han continuat mantenint reunions i xerrades informatives per tal de copçar l’estat de maduració 
del territori per iniciar els tràmits per demanar la Carta de Turisme Sostenible.  
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B) Activitats per a escolars, educació en el lleure  i similars 
 
Centres educatius 
 
Escoles 
Des del 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. 
 
Les principals tasques en aquesta àrea han estat:   
 
- Controlar l’agenda de les visites escolars. Aquest any s’ha creat un protocol de reserva i s’ha 
creat un calendari on-line on les empreses que realitzen, habitualment, guiatges al Parc poden 
veure l’estat de reserves.  
  
- Informar i orientar de les possibilitats pedagògiques que ofereix el Parc als professors que ho 
sol·liciten.  
 
- Facilitar el contacte entre els centres escolar i les empreses de guies que habitualment 
realitzen visites guiades al PNAE. 
 
Es continua col·laborant amb el Centre d’autoaprenentatge d’Empúries, aquest any s’han 
mantingut dues reunions de coordinació i col·laboració. Aquest centre ha portat 467 estudiants a 
conèixer el Parc. 
 
En total s’han atès 7.136 escolars (sense comptar els participants dels casals, campaments i 
camps de treball).   

 
Altres 
Aquest any també hem tingut la visita de 15 alumnes del curs de formació ocupacional  de 
Promoció Turísitca local i informació al visitant, així com diversos grups de la UdG de magisteri.  
 
 
Educació en el lleure 
Es segueix col·laborant en l’organització de casals, campaments d’estiu i camps de treball.  
També es gestiona l’ús de les dues àrees d’acampada habilitades dins l’àrea del parc i que estan 
a disposició de grups d’escoltisme o lleure que ho sol·licitin.  
 
 
Casals 
Igual que l’any passat s’han realitzat tres en període de vacances escolars: per setmana santa, 
la darrera setmana de juny i  la primera de setembre.  
 
Tots ells han tingut molt bona acollida i han participat un total d’uns 75 nens i nenes. Els usuaris 
més habituals són els nens i nenes dels municipis integrants del Parc.  
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Campaments 
Aquest any s’han realitzat 3 campaments a l’estiu (2 organitzats per l’Ass. La Sorellona i 1 per  
l’Esplai Cent Teies) i, com a novetat, 1 al Nadal (organitzat per l’Ass. La Sorellona). Han 
participat dels campaments 95 nens i nenes.   
 
La realització de campaments és una gran eina d’educació ambiental i de difusió dels valors que 
representa el Parc. Això ho podem comprovar en la valoració que fan els propis participants, tant 
directament com en blogs o xarxes social. A tall d’exemple enllacem el blog d’una família que 
van portar als seus fills als campaments de Nadal organitzar per l’Associació La Sorellona.  
http://canrifafont.blogspot.com.es/2015/12/3-dies-de-campaments-als-aiguamolls.html 
  
          

Camp de Treball de treball  
Aquest any només s’ha realitzat un camp de treball “L’aigua: un cicle vital”  coorganitzat amb 
els Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i subvencionat per la Secretaria de Joventut de la 
Generalitat.  Van participar un total de 24 joves (de 14 a 17 anys).   
 
El camp de treball es va realitzar del 5 al 19 de juliol i les principals tasques van portar a terme 
van ser: reparar la tanca de l’Estany de Vilaüt, realitzar un “hotel d’insectes”, ajudar en les 
tasques de manteniment dels aguaits i mobiliari de fusta, fer un seguiment de la biodiversitat 
(cens de macro invertebrats).  
 
Acampades 
Les dues àrees d’acampada disponibles, la de la Closa d’en Barraquer  i la del mas Matà. Sense 
comptar amb els campaments (estiu/nadal) i el camps de treball,  hem acollit uns 13 grups de 
diferents agrupaments d’esplai i escoltisme, amb un total de 386 persones (monitors inclosos).  
 
Altres 
Aquest any vam rebre la visita d’un grup d’estudiants de l’Institut Max Planck d’Ornitologia 
(Alemanya) que feien un projecte de seguiment de cigonyes mitjançant l’aplicació “Animal 
Tracker”. 
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Difusió i Comunicació Social 
 
 
Web 
Durant l’any s’ha actualitzat la part d’agenda d’activitats de la web 
(www.gencat.cat/parcs/aiguamolls_emporda) penjant-hi l’agenda i novetats sobre aspectes 
d’interès par al públic en general.  
 
 
Amb el canvi de gestor de continguts de GECO A GECO+, les dades de visitants a la pàgina 
web no són del tot representatives, ja que les pàgines més visitades (activitats, novetats i llistat 
d’articles) es quantifiquen al web general de Parcs http://parcsnaturals.gencat.cat.  
 

             
 
 
 
Xarxes Socials 
De moment el Parc només disposa de la pàgina de Facebook 
(wwww.facebook.com/PNAiguamollsEmpordà) que al gener del 2014 comptava amb 1776 
m’agrada i a 31 de desembre la xifra era de 2742.  Aquest increment s’ha aconseguit realitzant 
publicacions periòdiques sobre les activitats del Parc i l’àrea d’influència. 
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El perfil dels seguidors de la pàgina és el següent:  
 

 
 
Des de serveis centrals han obert el compte d’Instagram del Parc però de moment està inactiu.  
 
Aquesta any com a mitja de difusió del Parc també s’ha editat un calendari on s’ha inclòs 
informació de les principals activitats i festes dels municipis que formen part del Parc.  
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CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
 
El centre de documentació del parc natural dels aiguamolls de l’Empordà és un espai ampli a la 
planta baixa del Cortalet, òptim per acollir la informació del parc i per atendre les visites dels 
estudiosos del medi que vénen al centre a la recerca de la informació especialitzada. Forma part 
de la xarxa de centres de documentació dels parcs naturals de Catalunya i e catàleg del fons 
s’entra també al catàleg de les BEG (Biblioteques especialitzades de la Generalitat de 
Catalunya) 
 
La persona responsable del centre, després d’un any d’excedència, s’ha reincorporat a la feina a 
1 d’abril del 2015, per tant el centre ha pogut reprendre la seva activitat normal. La tasca 
principal ha estat, com sempre la de fer el manteniment i organitzar el material que arriba al 
centre de documentació.  
 
A 31 de desembre de 2015, el fons del parc constava d’uns 3000 documents en diversos 
suports, diferenciats com a material textual, mapes impresos, material projectable, sonor 
musical, fitxers electrònics i textos manuscrits, que s’han catalogat i arxivat per a la futura 
recuperació.  
 
El centre atén diàriament nombroses consultes, bàsicament estudiants de batxillerat i 
universitaris, però també estudiosos i investigadors que han triat aquest espai natural com  a 
territori a aprofundir, bàsicament des del punt de vista natural, però també des de l’artístic, 
històric i social. Els aspectes d’interès d’un espai natural que gaudeix de protecció són 
extremadament diversos. Les consultes han tingut lloc  tant presencialment (amb cita prèvia), 
com per telèfon o correu electrònic. 
 
A part, i com s’ha anat fent habitualment, el centre de documentació col·labora amb l’equip d’ús 
públic en l’organització d’exposicions, per donar un valor afegit al centre d’informació del parc.  
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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 Infraestructures 
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).  
 
Degut a la manca de personal en l’àrea de manteniment, cada cop és més difícil dur a terme 
projectes o tasques que no formin part del manteniment bàsic de les instal·lacions, tot i això com 
a feines singulars o importants caldria destacar les següents: 
 
Infraestructures: 
 
Nou subministrament d’aigua al centre de fauna i al Mas Matà 

El subministrament d’aigua corrent del Mas Matà i del centre de fauna es feia des d’un pou situat 
prop del centre, a tocar el rec del Molí. Aquest pou té més de 40 anys i era de l’antiga empresa 
de  Port Llevant i servia per regar una zona de planter. 

Amb el temps, els tubs del pou s’han deteriorat fins que ha estat impossible extracció d’aigua 
neta. 

La inversió d’un pou nou no era assumible i s’ha optat per la instal·lació d’una canonada per 
l’aportació d’aigua des del dipòsit d’aigua del Cortalet. 
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Fot. M1 – Traç de la canonada de subministrament d’aigua. 

 

S’han instal·lat prop de 900 metres de canonada de PE alimentari dins d‘una rasa de 50cm de 
fons. 

En tot el tram s’han instal·lat dos tubs, un per a connectar amb la instal·lació existent cap al Mas 
Matà i un altre tub per a l’alimentació directa del centre de fauna. 

 

   
Fot. M2 i M3 – Soterrament de tub de PE. 

 

Juntament amb els treball d’instal·lació de la canonada d’aigua s’ha adaptat el dipòsit existent 
per a la instal·lació de les bombes que han de impulsar l’aigua així com els quadres de 
comandament i control de les mateixes. 
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Fot. M4 – Bombes al dipòsit d’aigua del Cortalet. 

 
 
Infraestructura hídrica: 
 
Reforma de les comportes de control d’aigües als estanys del Matà 

Durant el últims anys s’ha dut a terme un procés de millora continu del sistema d’aigües dels 
Estanys del Matà. La millora d’aquest sistema d’aigües, tant en recs, canals, motors i comportes, 
ha permès tenir un millor control sobre els nivells i volums d’aigua als Estanys.  

Aquest 2015 i seguint amb aquesta voluntat d’aconseguir un sistema de control i distribució 
d’aigües millor, tant en precisió com en facilitat d’ús, s’han dut a terme una actuació sobre les 
comportes i arquetes distribuïdores existents. 

La millora es basa en la substitució de les antigues comportes de fusta per noves comportes 
d’acer inoxidable, molt més petites i manejables, i amb una millor estanqueïtat. 

 

  
Fot. M5 i M6 – Antiga i nova comporta. 

 
La instal·lació d’aquestes noves comportes ha comportat una reforma de l’obra actual a cada 
una de les comportes, així com un moviment de terres per a la correcte conducció de l’aigua. 
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Fot. M7 i M8 – Noves comportes. 

 
Com és ja habitual doncs a les obres noves al parc es remolina i es tenyeix amb òxid per 
millorar-ne la integració a l’espai. 
 

Dins la mateixa actuació, s’han realitzat tasques amb maquinaria pesada per la neteja dels recs i 
canals, per afavorir-ne la conducció. 

 

    
Fot. M9 i M10 – Noves comportes. 

 
La millora respecte les antigues comportes ha estat notable, tant en funcionalitat com en 
l’eficàcia del control de les aigües. 

 

Estany del Cortalet: Tasques de manteniment del filtre verd i neteja i desbrossat del 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. 
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Fot. M11 i M12 – Taques de manteniment al filtre verd. 

 

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

Com ja és habitual doncs, aquest any 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.  

 

Accessos i itineraris: 
 
Manteniment d’equipaments d’ús públic - Pintura. 

Fa dos anys 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 porus obert, que permetin una rapida aplicació i un cost en temps i en material 
inferior a l’actual. 

 

Es tracta d’un programa a llarg termini degut a la gran inversió de recursos que requereix.  

Per tant, i seguint amb el programa, aquest any s’ha continuat amb el pintar interior i/o exterior 
dels observatoris dels Roncaires, Bruel, Túries, Pallejar i Quim Frank. 

 

   
Fot. M13 i M14 – Pintat observatori Roncaires i Quim Frank. 



Memòria anual 2015    II Actuacions executades 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General de Polítiques Ambientals 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 

66 

 

També s’han pintat diversos equipaments per millorar-ne la integració a l’espai, com les petites 
construccions on hi ha les bombes, comportes o paviments de formigó. 

 

 
Fot. M15 – Caseta de bombeig als Estanys del Matà. 

 
Observatori de les Daines 
 
Aquest 2015, s’ha fet retirar l’antic sostre d’uralita de l’observatori de les Daines i s’ha substituït 
per un nou sostre de fusta. 
 

 
Fot. M16 – Observatori de les Daines 

 
 
Manteniment bàsic de passeres i observatoris 

 
Dins les revisions periòdiques de l’estat de les infraestructures es poden trobar equipaments 
amb principis de deteriorament o potencialment perillosos que requereixen una forta actuació. 
Aquest any hem reparat varies passeres com la del Quim Frank o la dels Roncaires. 
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Fot. M17 i M18  – Reparació de passeres (Roncaires i Quim Frank). 

 
 

Condicionament de zones de pícnic 

 

Degut a la demanda i ús que es fa de les zones recreatives del parc aquest any s’han millorat les 
zones instal·lant noves taules i papereres a les zones de pícnic, tant a la zona del Cortalet com 
del Mas Matà. 

 

  
Fot. M19 i M20– Tasques de manteniment de mobiliari  

 

Re-inauguració de l’itinerari literari 

 

Aquest any 2015 s’ha re-inaugurat l’itinerari literari ‘Les Closes de “M. Àngels Anglada”. Aquesta 
readaptació del traçat, redisseny i instal·lació de nova senyalització s’ha dut a terme 
conjuntament amb la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de 
Climent.   
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El recorregut per aquest itinerari dedicat a Anglada consisteix en una passejada a peu 
d’aproximadament una hora de durada. L’itinerari comença als peus de  l’observatori Senillosa i 
finalitza a l’aguait Quim Franch, acompanyat de fragments literaris en diversos punts del passeig. 

 

  
Fot. M21 i M22 – Nova senyalització Itinerari literari. 

 

 

 Feines de la brigada itinerant de Forestal Catalana  

Degut a la manca de personal de manteniment fixe del parc, durant el 2015 el departament a 
través de FC va crear una brigada de manteniment itinerant que ha anat voltant pels parc de la 
província realitzant diverses tasques de manteniment. 
 
Aquí als aiguamolls han dut a terme les següents tasques: 
 

Desbrossat i neteja d’itineraris i zones d’ús públic de la RNI2 

Desbrossat i neteja de l’itinerari de Vilaür 

Desbrossat i neteja del canal d'aportació aigua a l’estany del Cortalet 

Desbrossat de motes i accessos per al control de fauna a la RNI1 

Desbrossat de motes de les closes del filtre verd 

Desbrossat i neteja de l’itinerari de Mig de dos Rius 

Tallat, poda i aclarida de tamarius a la zona del Estanys del Matà 

Treballs per a la recuperació de la zona de pastura a l’Estany del Tec (la 

Rajoleria). Desbrossada selectiva i tria de peus. 
 

 

  

 
 
Col·laboracions 
 
Camps de treball 
 
Com cada any el parc rep camps de treball que realitzen diverses activats per col·laborar en el 
manteniment i millora del parc. 
 
Aquest any conjuntament amb els nois i noies dels camps de treballs s’han realitzat diverses 
actuacions. 
 



Memòria anual 2015    II Actuacions executades 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General de Polítiques Ambientals 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 

69 

Com a tasques de manteniment s’han fet treballs de pintura, repintar bancs, tanques,  
observatoris de fusta i altres tasques com la reparació de la pantalla de canyes a l’accés de 
l’observatori de Vilaür. 
 

   
Fot. M23 i M24 –Tanca acabada. 

 
 
També s’han dut a terme algunes iniciatives fora de l’àrea de manteniment, com la construcció i 
instal·lació d’hotels de insectes. 
 

 

Fot. M25 –Hotel d’insectes 
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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 manteniment al mas Mata 

Instal·lació de bancs i taules a zones d’ús públic 

Reparar desperfectes de la llevantada i les tramuntanades 

Reparació de teulat a mòdul sanitari dels campaments 

Accessos 

Desbrossat d'itineraris, neteja de bancs, cadenats… 

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 

Ajuda 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 

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 presses, batudes, ets 

Instal·lació de nius de rat penat 

Varies feines al Parc Montgrí-Medes 

Tasques de col·laboració amb el centre de fauna 

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes 

Camps de treball 
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Desenvolupament local sostenible i socio econòmic a  l’entorn de 
l’agricultura sostenible. 
                                       
JUSTIFICACIÓ 

Els espais naturals protegits tenen com a funció principal la protecció del patrimoni natural. Molts 
d’aquests espais tenen associada una superfície agrària important on s’hi desenvolupen unes 
activitats que resulten crucials per a la conservació del medi 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. 

Es fa necessària la recerca col·lectiva de solucions, de la manera més participada i democràtica 
possible per trobar sortida als problemes de la producció agrària i gestió del territori, que 
permetin la conservació de l’espai protegit i la millora de la producció agrària, constituint 
consorcis o realitzant convenis, acompanyant-se de la normativa o regulació corresponent. 

És sota aquestes premisses que el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà s’ha marcat com 
a objectiu el foment de la producció agrària i ramadera produïda a l’espai natural protegit, tot i 
posant en valor l’excel·lència dels pagesos, la qualitat de les seves produccions i els beneficis 
ambientals i de conservació paisatgística de la seva activitat. Després del treball conjunt entre 
administracions, col·lectius de pagesos i cooperatives i centres de recerca i transferència, es va 
apostar per la diferenciació de la producció agroramadera de l’espai natural protegit posant en 
valor la seva qualitat diferenciadora i les practiques agroambientals. Un clar exemple d’aquest 
procés és la creació del Pa de la Tramuntana que ha permès comercialitzar un producte d’alta 
qualitat basat en la recuperació de varietats de blats vells i antics i implantant metodologies de 
producció respectuoses amb l’entorn, l’aigua i el sòl. 

 

3 OBJECTIUS 

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. 

 

4 OBJECTIUS ESPECÍFICS 

L’estratègia de desenvolupament rural i desenvolupament mediambiental ha de  permetre: 

• Garantir la conservació i millora dels valors naturals i la biodiversitat de l’espai agrari i 
agronatural del parc 

• Garantir la competitivitat i rendibilitat dels sistemes productius tradicionals, incorporant els 
coneixements i millores tecnològiques actuals. 
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EL MODEL ESTRATÈGIC D’ACTUACIÓ  

El Model Estratègic d’Actuació es sustenta en tres nivells estructurats en forma piramidal de 
forma que cadascun d’ells incorpora els valors de l’anterior, que són la Producció, la Millora i la 
Conservació (Imatge 1). 

Aquesta estructura implica que la consecució del nivell productiu ha d’incorporar forçosament els 
dos anteriors per a ser contemplat dins l’estratègia agrària del parc natural. Així mateix el nivell 
de millora no té sentit si no incorpora la conservació com a element base. 

El màxim interès del model és que sobre el producte recau la conservació i millora ambiental, és 
a dir, es busca una rendibilitat econòmica en els valors ambientals intrínsecs a la creació del 
parc natural i per altra banda, s’implica a la població local en la gestió de l’espai. 

 
Imatge 1 . Esquema estructural del Pla Estratègic d’Actuació 

RESUM D’ACTUACIONS PER PROJECTE 
 

6.1 Conservació dels valors naturals 

Concessió de cabal de retorn d’aigües regenerades d e l’EDAR de l’Escala 

En data 25 de maig de 2015 s’emet des del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, l’informe 
sobre la concessió de cabal de retorn d’aigües regenerades de l’EDAR de l’Escala, al Parc 
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. , es sol•licita un cabal de retorn equivalent al impulsat per 
les EDAR de l’Armentera, Sant Pere Pescador, nàutic Park, Bon Relax i Mas Sopes, avaluat 
segons el Consorci de la Costa Brava en 366 m3/h en temporada alta i 127 m3/h en temporada 
baixa. 

 

Nova captació d’aigües subterrànies als Estanys del  Matà. 

De forma regular, els Estanys del Matà s’alimenten de l’aigua superficial del rec del Molí d’en 
Dorra que aboca les seves aigües a la Reserva Natural Integral II del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà (Imatge 2). 

Durant els mesos d’estiu, la disminució del cabal d’aquest i les extraccions per a aigua d rec que 
es realitzen aigües amunt fan necessària l’existència d’una font hídrica alternativa per a mantenir 
la làmina d’aigua estable i compensar els índex evaporimètrics que augmenten 
considerablement a l’estiu, com correspon a una zona mediterrània d’estius calorosos i secs. 

Les necessitats ambientals de manteniment de la làmina d’aigua dels estanys del Matà 
coincideixen també amb la màxima demanda d’aigua per al rec agrícola i en el menor cabal del 
rec, pel la disponibilitat d’aigua superficial és pràcticament inexistent. Aquest fet fa imprescindible 
la disponibilitat de fonts alternatives, que en aquest cas es redueixen a l’aigua de pou (Imatge 3).  
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Aquest dèficit es compensa amb la concessió d’ús d’aigües subterrànies i excavació de l’estació 
de bombament del Matà, que es posa en funcionament de juliol a setembre. 

En terme mig el funcionament del bombeig es realitza de juliol a setembre, amb unes 20h de 
funcionament diàries, que suposen doncs uns volums d’extracció d’aigua de 640m3 al dia i 
57600m3 a l’any (Gràfic 1). La zona inundada pel pou, considerant estanys i closes, és d’unes 
110ha. 

 

 
Imatge 2. Zona inundada per les aigües superficials del rec del Molí d’en Dorra i pel pou projectat 
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Imatge 3 . Localització de l’Estació de bombeig. 

 

 
Gràfic 1. Assaig de bombeig 

 

6.1.3 Gestió de les closes de la forest pública del  Parc Natural dels Aiguamolls de 
l'Empordà. 

L’explotació de les pastures Cortal Blanc i Clot dels Fangassos ( CUP 102 i 103 / Elenc 1.037 i 
1.038) propietat de la Generalitat de Catalunya es regeixen pel PLEC DE CONDICIONS 
PARTICULARS PER A REGULAR L'EXECUCIÓ D'APROFITAMENTS DE PASTURES A LES 
FORESTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA actualment vigent fins al 2017/18 i 
actualment en procés de revisió ha estat concedida en règim de concurs al Sr. Manel Anglada en 
nom de l’empresa CANOTRON SL, fins a l’any 2017/18. 

Segons el Plec de condicions particulars per a regular l'execució d'aprofitaments de pastures a 
les forests de la generalitat de Catalunya la pastura a la forest pública del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà s’estableix per a la recuperació, conservació i millora de les closes, 
considerades Hàbitat d’Interès Prioritari. Així mateix s’estableix que l'adjudicatari estarà obligat a 
prendre les mesures necessàries per evitar danys de qualsevol tipus a les forests (arbrat, 
infraestructures, zones de nidificació, fonts, etc). En aquest cas, no s’accedeix a la forest publica 
de la RNI II durant l’època de nidificació de les aus. De les 518.6ha s’han establer com 
pasturables pel període 2015-20 un total de 314ha (mapa 1) acollides a l’ajut agroambiental de 
manteniment de prats i pastures humides, que representa una disminució de la superfície 
pasturable respecte al període anterior de 50ha  

Aquestes actuacions han permès recuperar closes i millorar la pastura per a 100 caps de boví, 
que representa una densitat de 0,3 UBM/ha, disminució de 1 punt respecte l’any anterior. 
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Mapa 1. Recintes SIGPAG en els que s’han realitzat actuacions de manteniment i millora de closes l’any 
2014 

 

6.1.4  Mesures agroambientals.  

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 (Gràfic 2 i 3) . En base a la llei 
de protecció del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i el Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge dels aiguamolls de l'Alt Empordà s’estableix mantenir un mosaic de 
paisatges i equilibri d’ecosistemes i agrosistemes en base a la zonificació establerta al pla 
especial. Segons el punt 4.1.a del Programa d'actuació, el parc vetllarà per "conservar les 
actuals superfícies d'arròs, pastures, closes i prats de dall". Basant-nos en l’any 2010, 
d'aprovació del Pla Especial, hi havien declarades 110ha d'arròs, superfície inferior a la 
declarada actualment. Donat que el període de programació PDR és anterior al d’aprovació del 
pla especial, aquest criteri no s’ha pogut aplicar fins al moment. 
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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. 

 
Gràfic 2 . Evolució de la superfície declarada de closes al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà en 
els darrers set anys. 

 

 
Gràfic 3 . Evolució de la superfície declarada d’arròs al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà en els 

darrers catorze anys. 

 
 La millora i ordenació de les tècniques productive s 
 

6.2.1 Ordenació d’usos a la zona agronatural 

Cal mantenir o restablir en un estat de conservació favorable les poblacions de les espècies de 
flora i les comunitats vegetals autòctones pròpies del parc natural, adoptant les mesures 
necessàries per tal que els hàbitats característics d'ambients oberts mantinguin la seva extensió i 
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qualitat. Això implica que no s'admeten actuacions que puguin comportar la desaparició o 
degradació significativa dels elements característics de les àrees d'interès. 

En els darrers anys s’han succeït un seguit de tensions delimitats en l’actual zona de producció 
d’arròs (mapa 2) motiu pel qual en data 10 de març de 2015 es constitueix el grup de treball de 
l’arròs al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Annex IV) amb la participació de 
representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ,el servei d’Espais 
Naturals Protegits, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà,  la cooperativa de Castelló 
d’Empúries, l’Associació de pagesos i cortalers de Castelló d’Empúries, l’ADV d’arròs de Pals, 
Mas Badia-IRTA i l’empresa Geoserveis amb l’objectiu de no fomentar l’increment de la 
superfície de l’arròs dins del parc natural en detriment de la superfície de closes i establir un codi 
de bones pràctiques per tal de garantir la conservació del medi natural més enllà del que 
estableixen les normatives ambientals.  

 

 
Mapa 2. Alteracions estructurals i paisatgístiques a la zona de producció d’arròs al Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà. 
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4.2.2 Assessorament tècnic per agricultors i ramade rs 
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. 

Cadascuna d’aquestes especialitats es troben representades en àrees molt concretes o, en 
qualsevol cas, cada tipus de sòl admet amb major o menor garantia un tipus de producció 
determinada, requerint en cada cas, un tipus específic de gestió i d’ordenació de l’espai. Per a 
ser sostenible, l'agricultura, a més d’econòmicament plausible, ha de ser prou productiva per a 
qui la practica, la qual cosa implica mantenir la base dels recursos i preservar una superfície 
proporcionada de terreny per a altres usos i valors.  

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 

 

Foment de les tècniques d’agricultura i ramaderia e cològica 
En els darrer anys s’han desenvolupat diferents iniciatives per a la producció ramadera ecològica 
com la Vedella de l’Albera Ecològica i el de Vedella Ecològica de closa, promogut pel Parc 
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, que pretén obtenir un producte local i de qualitat i que 
alhora aporti beneficis ambientals al parc natural. Una de les claus per a l’èxit d’aquests 
projectes és l’auto abastiment dels pinsos i farratges que consumeixen els bovins i és en aquest 
punt on aquest projecte conflueix amb la creació d’una finca experimental de PAE.  

 

Finca demostrativa de Producció Agrària Ecològica “ Les Arrabassades” 
S’ha dissenyat una rotació de 8 anys amb quatre cultius anuals i un de plurianuals, a tal efecte 
s’ha dividit la parcel•la 1 en quatre subparcel•les de 1ha cadascuna, mentre que la parcel•la 2 es 
destina a un únic conreu en tota la seva superfície (Esquema 1). 

A l’hora de definir els conreus de la rotació s’ha tingut en compte l’orientació ramadera de 
l’explotació. En aquest sentit, es dedica una parcel·la de 4 hectàrees al conreu d’userda 
ecològica i l’altra parcel·la, dividida en 4 subparcel·les d’1 hectàrea, al conreu de cereals i 
lleguminoses gra. Concretament, les famílies herbàcies que s’hi conreen cada any són: un cereal 
d’estiu (blat de moro), una lleguminosa d’estiu (soja), un cereal d’hivern (Florence aurora) i una 
lleguminosa d’hivern (favó). Un cop hagin passat quatre anys, els cultius de cada parcel·la 
s’intercanviaran, per la qual la rotació total és de 8 anys. Per a cadascun d’aquests conreus s’ha 
definit una fitxa de cultiu, que inclou totes les pràctiques culturals i intervencions de desherbatge 
mecànic que s’hi portaran a terme anualment (Esquema 2). 

Les produccions de tots els cultius de la rotació de les dues primeres campanyes han estat 
satisfactòries. En aquest sentit, hem pogut constatar que el Florence aurora (blat) i el favó del  
país són dos conreus d’hivern molt adaptats a les condicions agroclimàtiques empordaneses i 
que requereixen poques pràctiques culturals específiques. Per contra, el blat de moro i la soja, al 
ser conreus d’estiu i amb més necessitats, requereixen també més intervencions per assegurar 
la viabilitat productiva i econòmica del cultiu, sobretot en el cas de la soja. Així mateix, la 
variabilitat de la producció del blat de moro i la soja ecològiques és alta tot i que en tots els casos 
s’obtenen uns marges econòmics bruts de benefici viables (taules 1 i 2) 
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Esquema 1 . Disseny de la rotació de conreus a la finca demostrativa les Arrabassades. 
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Esquema 2 . Rotació proposada per a la finca demostrativa d’agricultura ecològica del Parc Natural dels 
Aiguamolls de l'Empordà. 

 

Conreu Campanya 2013-2014 Campanya 2014-2015 
Florence aurora 2.500 2.200 
Favó del país - 1.980 
Blat de moro 7.500 10.466 
Soja 3.000  2.300 
 
Taula 1.  Rendiments dels quatre conreus establerts en la rotació durant dues campanyes (en 
Kg/hectàrea). NOTA: En la campanya 2013-2014, el favó del país es va sembrar en policultiu amb llobins. 
La inviabilitat dels llobins en sòls de pH bàsic va fer desestimar la colli 

 

 

 

 
Taula 2. Marges bruts per conreus 

 

6.2.5  Jornada de formació sobre Tècniques de resse mbra de closes i principals varietats 
de pradenques 

Els prats de dall, coneguts popularment a l’Empordà com a closes, són una comunitat 
semicultural d’elevat interès agrícola, pel que fa al subministrament d’herba, i ecològic, com a 
refugi de nombroses espècies rares a Catalunya i a la Península Ibèrica. S’han realitzat diversos 
articles i conferències per difondre els seus valors naturals i la seva problemàtica, però no s’ha 
tractat prou profundament la seva gestió tècnica, tan necessària per preservar-los. En data 23 de 
desembre de 2015 es realitza la jornada de formació sobre tècniques de ressembra de closes i 
principals varietats pradenques (Imatge 4), amb la ponència del biòleg Gabriel Mercadal, expert 
en closes, Gestió de closes i tècniques de ressembra de closes i principals varietats pradenques 
(Imatge 5, Annex XI).  Aquesta jornada vol aprofundir en les tècniques de ressembra de closes i 
en l'adequació varietal segons la tipologia de sòls. Posteriorment a la jornada s’han fet visites 
individualitzades de les closes dels assistents a la jornada que ho han sol·licitat. 
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Image 4 Programa de les jornades 

 

Imatge 5.  Ponència del Sr. Gabriel Mercadal. 
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Valorització de la producció i els productes agrari s. 
Projecte Vedella dels Aiguamolls 

Aquest projecte pretén desenvolupar un programa de qualitat de la carn de vedella que permeti 
la diferenciació del producte i la conseqüent avantatge de mercat. L’objectiu d’aquest projecte és 
promoure el consum de vedella ecològica associada al Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà a través de circuit curts de comercialització. Amb aquest objectiu es pretén fomentar 
també la transformació dels seus productes per tal de garantir la continuïtat de l’activitat 
ramadera al territori, ja que si és perd la producció de carn també es perd una part de la gestió 
del paisatge. Per altra banda en un sistema de producció ecològic delimitat a l’espai de les 
closes del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, compatible amb la millora i conservació de 
l’ecosistema i alhora amb una producció de carn de qualitat  

El model de gestió ramadera de les closes ha de ser compatible amb la millora i conservació de 
l’ecosistema i alhora amb una producció de carn de qualitat que permeti la diferenciació del 
producte i la conseqüent avantatge de mercat. A més, a la llarga, s’afavorirà la dinamització del 
teixit agrari a través d’afavorir l’adquisició i ús d’infraestructures col•lectives per a la 
transformació d’aliments. 

El producte es troba ja al mercat amb la marca comercial de Vedella dels Aiguamolls  

                                                              

 

 
Imatge 6 . Marca Vedella dels Aiguamolls 
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S’ha treball amb el post grau de Dinamització local agroecològica de la Universitat Autònoma per 
a fer l’estudi de comercialització de la vedella dels aiguamolls  en el que es conclou que per tal 
d’afavorir la comercialització a més, seria bo que es duguessin les accions següents: 

- Definició i estandardització del producte. 

- Dotar el projecte d’eines de difusió com és una pàgina web. 

- Definició d’una marca-logo per tal que els consumidors els identifiquin amb 
facilitat. 

- Difusió del projecte: mercats locals, fires, entitats socials... 

 

Pa de tramuntana 
Aquest projecte parteix de la sembra de varietats tradicionals de blat en un espai natural protegit, 
que proporciona a la fleca artesana gironina unes farines seleccionades de Km 0 per a la 
producció d’un pa amb valor afegit. 

Es tracta ja d’un projecte finalitzat i consolidat, pel propi sector agrari i artesanal l’exemple més 
visible sobre en l’objectiu del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà per la diferenciació de la 
producció agroramadera de l’espai natural protegit posant en valor la seva qualitat diferenciadora 
i les practiques agroambientals. La creació del Pa de la Tramuntana que ha permès 
comercialitzar un producte d’alta qualitat basat en la recuperació de varietats de blats vells i 
antics i implantant metodologies de producció respectuoses amb l’entorn, l’aigua i el sòl. 

A partir d’aquest projecte es crea una iniciativa paral·lela que s’estén a les comarques gironines 
anomenat “Farina de Girona” que incorpora els mateixos criteris productius que el Pa de 
Tramuntana, emprant varietats de blats més modernes. La superfície actual de blats pel Pa de 
Tramuntana i Farina de Girona al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà és de 122ha (gràfic 
4), que suposa un augment del 33% respecte a la superfície sembrada quan el producte va sortir 
al mercat per primera vegada (gràfic 5). Si ens fixem només en els blats pel Pa de Tramuntana 
l’augment de superfície ha estat del 36% 

 
Gràfic 4 . Evolució de la superfície de blats pel Pa de Tramuntana i Farina de Girona 



Memòria anual 2015    II Actuacions executades 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
Direcció General de Polítiques Ambientals 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
 

85 

 
 

Gràfic 5.  Evolució relativa de la superfície de blats pel Pa de Tramuntana i Farina de Girona 

 

“Rosada i blat” (Imatge 7)  és una exposició fotogràfica que s’ha instal·lat a l’ecomuseu Farinera 
de Girona, desenvolupat en l’espai agrícola del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, en el 
marc del projecte del Pa de la Tramuntana, per a la posada en valor de la producció agrària del 
territori. A través de la mirada de l’autor Luis Camargo es mostra l’evolució del blat fins a la 
producció del Pa de Tramuntana. 

 
Imatge 7 . Cartell exposició rosada i blat. 
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Difusió de la producció ecològica en parcs naturals  
Un dels elements clau que ens posen de manifest els agricultors i ramaders que tenen la seva 
activitat en espais naturals protegits és la dificultat en donar a conèixer els seus productes i per 
tant és considera oportú que des dels parcs es pugui donar impuls a les activitats agràries i 
artesanes que es donen a l’entorn d’aquest espai natural protegit, i en particular la producció 
agrària ecològica.  

S’ha participat a l’Eco Fira Empordà a Figueres, com a resultat del treball conjunt entre els 
espais naturals protegits de l’Empordà i la producció agrària ecològica que s’hi realitza. Així es 
vol poder 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. 

 
                                                        Imatge 8.  EcoFira Empordà. 

S’ha participat al workshop sobre producció ecològica i espais naturals protegits organitzat per la 
unitat de Producció Agrària Ecològica i el Servei de Parcs del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, per la creació d’eines de dinamització local 
agroecològica coma estratègia per a la promoció de la PAE als Espais Naturals Protegits. 

 

Fira Mercat agroalimentari de productes de 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. L’edició d’enguany s’enmarca dins la Primavera 
Creativa (Imatge 9) 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. 
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Imatge 9 . Imatge gràfica de la fira El Parc al mercat 

 

Així mateix s’ha fet el tast de productes del parc amb vedella dels Aiguamolls, pa deTramuntana, 
vi i  oli d’Empordàlia i pomes de la cooperativa Empordà. (Imatge 10) 

 
Imatge 10. Tast de productes del parc 
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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. 

• 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.  
• Associació Alt Empordà Turisme. 

 
 
 

                

Vigilància 
 

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

 
Total actuacions  1548 
Caça i protecció dels animals 921 
Circulació motoritzada 55 
Forestals 78 
Incendis forestals 164 
Medi Ambient 69 
Pesca continental 49 
Pesca marítima 82 
Altres       130 
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Gestió administrativa, econòmica i de personal 
 
Gestió de les despeses ordinàries de funcionament. 
S’han tramitat 41 propostes de despesa via Règim Autonomia Econòmica del Parc (RAE) que ha 
suposat una despesa total de 122.345,36€. 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.   
 
Redacció d’informes: 
 
S’han emès 42 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 natural. 
 
 
Autoritzacions: 
 
S’han emès 64 autoritzacions d’activitats en l’àmbit del Parc: 
 

- Activitats educació ambiental  27 
- Ànecs, espantar.  1 
- Anellament  5 
- Control cabirols  1 
- Control coloms  2 
- Control daines i senglars  14 
- Control visó i tortuga de florida  1 
- Curses  3 
- Estudis  5 
- Fotos i filmacion s 5 

    
 

Registre de documents: 
 
A través del Sarcat (finestreta única de la Generalitat i de les altres administracions públiques) 
 

244 Entrades documents administratius. 
193 Sortides de documents administratius. 
 

 
Informes:
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Actuació Promotor Resolució 
1 Pla de distribució d’usos i serveis temporada platges Ajuntament de Castelló d’Empúries Favorable amb condicionants 

2 Pla de distribució d’usos i serveis temporada platges Ajuntament de Sant Pere Pescador Desfavorable 

3 Amarraments i embarcador a la zona del Rec del Moli Càmping el Riu Condicionants 

4 Autorització pel control de coloms al corral Terra Mala Societat Caçadors  Palau-saverdera  Favorable 

5 Autorització entrada Reserves “Estudi poblacions d’àmfibis”  Varis Favorable 

6 Projecte de l’Embarcador municipal “La Llisa” Ajuntament de Sant Pere Condicionants 

7 Actuació sobre mesures impacte ambiental “Marina Seca” Màutic Center, SA Favorable 

8 Autorització entrada Reserves anellament Arpella Vulgar ICO Favorable 

9 Autorització d’acampada zona “Can Bastons” Fundació Escola Josep Carol Favorable amb condicionants 

10 Autorització d’acampada a la zona de la Closa de l’Estanyol Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi Favorable 

11 Autorització de pas cursa Costa Brava Radikal Trail 2015 Raül Fernández  Sánchez Favorable amb condicionants 

12 Gestió de les closes de la forest pública RNI II  --- Informe general 

13 Aprofitaments forestal  Immobles Pacoli, SL Favorable 

14 Autorització per la realització d’un casal  La Copa, SCCL Favorable amb condicionants 

15 Autorització per la realització d’una sessió fotogràfica Manuel Rosa Hidalgo Desfavorable época nidificació 

16 Autotització per la realització d’un campament al Mas Matà Esplai les 100 Teies Favorable amb condicionants 

17 Autorització pel control de daines i senglars  APC 10070 Favorable 

18 Autorització d’acampada a la zona del lleure del Matà Agrupament Escola i guies del Montgrí Favorable amb condicionants 

19 Autorització per entrada a les reserves estudi Ruppia Universitat de Girona Favorable 

20 Autorització per realitzar una acampada zona Mas Matà Agrupament Escola i Guia Pinya Rosa Favorable amb condicionants 

21 Autorització per realitzar ruta Costa Brava José Maria Coll Merino Favorable 

22 Autorització per la realització de tallers a la zona riu Fluvià Associació La Sorellona Favorable amb condicionants 

23 Aprofitament forestal a l’Armentera Marta Roig Puig Favorable amb condicionants 

24 Autorització per realitzar una acampada zona de lleure Matà Minyons Escoltes i Guies de Catalunya Favorable amb condicionants 
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25 Autorització d’entrada a la RNI Estudi dels Coleòpters Varis Favorable 

26 Autorització d’entrada a la RNI per esduti dels ortòpters Varis Favorable 

27 Autorització del control de daines i senglars APC 10085 Favorable 

28 Autorització pel control de daines i senglars APC 10070 Favorable 

29 Autorització pel control de daines i senglars APC 10070 Favorable 

30 Autorització pel control de cabirols  APC 10212 i 10035 Favorable 

31 Autorització pel control de daines i senglars APC 10070 Favorable 

32 Autorització per fer censos de daines i senglars Minuartia Favorable 

33 Autorització d’acampada al Mas Matà Cau de Vilafant Favorable 

34 Instal·lació d’una piscina Can Bastons Favorable amb condicions 

35 Autorització per anelllament dins el marc curs d’ornitologia Apnae Favorable 

36 Autorització per la realització d’activitats educació ambiental La Sorellona Favorable amb condicions 

37 Autorització per filmació programa “Tocats de l’ala” TV3 Favorable 

38 Marxa Transpyr Adventure Transpyr Adventure 2015 Favorable 

39 Concessió de cabal aigües regenerades de l’Edar de l’Escala ACA Favorable amb condicions 

40 Autorització per sessió fotogràfica “Can Martinet” Josep Giribert Blanc Bleu By4 SLU Favorable amb condicions 

41 Explotació Bovina Finca el Vial Vial, 3-24 SL Favorable 

42 Autorització marxa nocturna de bicicletes no competitiva Club Ciclista Rat Penat Favorable 

43 Construcció d’un Centre de Fauna als Aiguamolls Dt. d’Agricultura, Ramaderia, PAiMN Favorable 

44 Transport marítim de passatgeers lloguer embarc amb tripulació Nàutica Carreras, SLU Desfavorable àmbit Parc Aiguamllos 

45 Campionat de kitesurf i de windsurf Club La Ballena Alegre Favorable 

46 Autorització pel control d’ànecs coll-verd a la Gallinera i Pastelles APC 10070 Favorrable 

47 Autorització pel control de daines i senglars  APC 10070 Favorable 

48 Autorització pel control de daines i senglars APC 10070 Favorable 

49 Autorització per acampada i activitats educació ambiental Fundació Escolta Josep Carol Favorable amb condicions 

50 Autorització per acampada i activitats educació ambiental Zer Requesens Favorable amb condicions 

51 Fer una passera al camp polígon 6, parcel·la 3 Palau-saverdera Josep Bech favorable 
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52 Legalització d’un pou Elisabet Dostal favorable 

53 Autorització entrada per prospecció ornitològica ICO Favorable 

54 Autoritz. d’acampada  i realització activitats educació ambiental  Fundació Cultural Hostafrancs Favorable amb condicions 

55 Intal·lació de faroles a l’entrada platges Can Sopa i Mas Cristià Ajuntament de Sant Pere Pescador Favorable amb condicions 

56 Pla director Urbanístic i Aeroportuari de Aeròdrom Empuriabrava Ajuntament de Castelló d’Empúries Consideracions 

57 Condicionament d’un tram Crtra GIV-6103 Diputació de Girona Desfavorable i consideracions 

58 Autoritz. d’acampada i realització activitats educació ambiental Minyons Escoltes i Guies de Catalunya Favorable amb condicions 

59 Autorització per la realització d’activitats  La Sorellona Favorable amb condicions 

60 Autorització per la realització d’una acampada Fundació Escolata Josep Carol Favorable amb condicions 

61 Autoritz. d’acampada i realització activitats educació ambiental A.E- Hug Folc Favorable amb condicions 

62 Reobertura camí Càmping Gaviota a la platja Can Martinet Direcció General Territori i Urbanisme Desfavorable 

63 Autorització per caça major  APC 10070 Favorable 

64 Autorització per caça major (conreus Joan Reitg) APC 10070 Favorable 

65 Autoritz. d’acampada i realització activitats educació ambiental Minyons Escoltes i Guies de Catalunya Favorable amb condicions 

66 Autorització per realitzar filmacions divulgatives RTVE, SA Favorable 

67 Autoritz. d’acampada i realització activitats educació ambiental Ajuntament de Quart Favorable amb condicions 

68 Autoritz. d’acampada i realització activitats educació ambiental AE. El Pascualet Favoirable amb condicions 

69 Autoritz. d’acampada i realització activitats educació ambiental Minyons Escoltes i Guies de Catalunya Favorable amb condicions 

70 Autorització d’entrada a les Reserves per anellament científic Remullats Favorable  

71 Autorització per caça (colom, tudó i tórtora) APC 10070 Favorable 

72 Autorització per caça major APC 10070 Favorable 

73 Autoritz. d’acampada i realització activitats educació ambiental Llegendària de Lleure Favorable amb condicions 

74 Autoritz. d’acampada i realització activitats educació ambiental Fundació Catalana d’Esplai Favorable amb condicions 

75 Activitat Ramadera oví reproductor Juan Lluís Yuste (Palau-saverdera) Desfavorable 

76 Autorització d’acampada i realització activitats educació ambient Fundació Escolta Josep Carol Favorable amb condicions 

   77 Autorització de caça major APC 10070 Favorable 

78 Autorització de caça major APC 10085 Favorable 
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79 Autorització de caça major APC 10070 Favorable 

80 Projecte de pista de karting (est Empuriabrava) Camp Gloval Service, SL Favorable amb condicions 

81 Autorització entrada a les reserves control visó i tortuga americ.. Joan Budó Favorable 

82 Autorització d’entrada a les reserves anellament científic Remulladets de Sorellona Favorable 

83 Neteja del Rec del Madral  Agència Catalana de l’Aigua Favorable 

84 Substitució d’una planta de Gas LP per una de Gas NL (Roses) Gas Natural Distribución, SDG,SA Altres (fora de l’espai natural) 

85 Exhibició windsurf Cortal Devesa Club de Vela Ballena Alegre Favorable 

86 Sol·licitud d’acampada i realització activitats educació ambiental Els xots Favorable amb condicions 

87 Sol·licitud d’acampada i realització activitats educació ambiental  AEiG Montgrí Favorable amb condiciions 

88 Construcció d’una caseta d’eines Pol. 2 Parc.119 Sant Pere Enric Arquillo Tolaguera Desfavorable 

89 Tanca perimetral al Pol.2, Parc. 119  Sant Pere Pescador Enric Arquillo Tolaguera Desfavorable 

90 Sol·licitud d’acampada i realització activitats educació ambiental Associació Esportiva Hajime Favorable amb condicions 

91 Activitat ramadera autoconsum i familiar Pol.8 Palau-saverdera José Angel Piñeiro Martínez Favorable 

92 Pla “Adapta” regeneració dunar Platja de Sant Pere Pescador Ministerio de Medio Ambiente Favorable 

93 Autorització per fotografiar a les Reserves Naturals Jean Louis Michel Battaglia Favorable amb condicions 

94 Informe ajut agroambientals de gestió sostenible zones humides Direcció Gen. Desenvolupament Rural Valoració i condicions 

95 Obertura d’establiment hostal, bar, restaurant Mas Martinet Blue Moser, SL Favorable 

96 Col·locació de sis carpes no permanents al Mas Martinet Blue Moser, SL Favorable 

97 Llicència ambiental establiment de restauració-degustació  Mas Gusó, SL Retornat no informem llic. ambient 

98 Magatzem agrícola “Can Mas” Sant Pere Pescador Agustí Heras Isach Favorable 

99 Sol·licitud d’acampada i realització activitats educació ambiental  AEiG Favorable amb condicions 

100 Navegació dels trams fluvials del Fluvià i Sirvent Agència Catalana de l’Aigua Proposta 

101 Condicions aprofitaments caça Fangassos i Cortal Blanc Serveis Territorials Agricultura Favorable 

102 Enfonsar contenidors amb ampolles de vi a la badia de Roses Pescadors de Roses, SLU Favorable amb condicions 

103 Ruta de la Muntanya al Mar Jose Maria Coll Merino Favorable 

104 Autorització de caça major APC 10070 Favorable 

105 Captura de fauna per motiu científic i alliberament posterior UdV Favorable 
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106 Autorització Entrada a les Reserves anellament ICO Favorable 

 
 
       
 
 
 
 

Favorables i  100 

Favorables amb condicions  11 

Desfavorables    6 

Altres motius  19 
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Dades generals del pressupost 

 
Finançament 
 
Font Executat 
Finançament del Departament, ordinari 312.442,91 

Finançament del Departament, RAE 106.369,74 

Romanent tresoreria (RAE) - 

Finançament d’altres administracions públiques - 

Ingressos propis 73.780,80 

Altres fonts - 

TOTAL 492.593,45 € 

 
 
Execució de despeses 
 
Concepte Executat 

Personal 
Propi i de vigilància (Cap. I) 312.965,50 
Pla d’Ocupació  
(Cap. IV) 

5.637,30 

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

Contracte manteniment Forestal Catalana, SA. 0,00 

Manteniments DG Medi Natural i Biodiversitat 0,00 

Treballs i assistències tècniques DG 10.860,00 

Serveis d’informació i educació ambiental DG 21.458,83 

Règim d’Autonomia Econòmica 120.470,36 

Ajuts * 
(Cap. 4) 

A ajuntaments  (2014-2015) 0,00 

A particulars     (2014-2015) 0,00 

A associacions (2014-2015) 0,00 

A empreses      (2014-2015) 0,00 

 Conveni UdL – Becari/Becària 0,00 
 
Inversions  
(Cap. 6) 

Obres, i material inventariable DG 19.326,46 

Règim d’Autonomia Econòmica 1.875,00 

 Conveni “La Caixa”  - CIRE 0,00 

Ajuts ** 
(Cap. 7) 

A ajuntaments   (2014-2015) 0,00 

A particulars      (2014-2015) 0,00 

A associacions  (2014-2015) 0,00 

A empreses       (2014-2015) 0,00 

TOTAL   492.593,45 € 
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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, l’anterior convocatòria era per un període bianual. 
 
 

Gràfics 

 
 
I. QUADRE- Pressupost per capítols 
 
 

Capítols Executat 

Capítol I - Personal 312.965,50 € 

Capítol II - Béns corrents i serveis 152.789,19 € 

Capítol IV – Ordre d’ajuts + Pla d'ocupació + Becari 5.637,30 € 

Capítol VI - Inversions 21.201,46 € 

Capítol VII - Ordre d'ajuts 0,00 € 

TOTAL 492.593,45 € 

 
 
 
II. GRÀFIC- Pressupost per capítols 
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Evolució del pressupost 
 
  

Evolució del pressupost 2001-2015 
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 € 
2015 492.593,45 € 
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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 executada 
Es va realitzar una reunió de la Junta de Protecció del Parc 
Natural el dia 2 de febrer de 2015 - 

Actuació Despesa executada 

Personal propi de gestió 312.965,50 € 

Pla d’Ocupació (tasques manteniment) (3 mesos) 5.637,30 € 

Gestió i tramitació de documents del personal del Parc - 

Actuació Despesa executada 

Cursos i jornades de l’EAPC i altres  -  

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

Actuació Despesa executada 

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. 

 
 
 
Gestió d’espècies 

 
 
 

Actuació Despesa executada 

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 executada 

Seguiment ornitològic 10.860,00 € 

Seguiment de les poblacions d’ungulats (daines i senglars. 
Avaluació de les tendències poblacionals 14.700,00 € 

Avaluació dels impactes de la millora de la carretera 
GIV6103 al Parc Natural  1.360,00 €  

Trampeig per al control de la població de visó americà i 
tortugues exòtiques - 

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) - 

Actuació Despesa executada 

Control de l’ailant al meandre del Fluvià en l’àmbit del Parc -  

Eliminació de vegetació exòtica i de caràcter invasor a la 
Platja de la Rubina - 
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 Gestió d’hàbitats i ecosistemes 

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

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

 
 
Prevenció de riscos  

 

Actuació Despesa executada 

Instal·lació de nius de xoriguer petit - 

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.  - 

Actuació Despesa executada 
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 

 -  

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

Actuació Despesa executada 
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.  

 -  
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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 

 
 
 
Educació ambiental 

 
 
 
 
 
 
 

Actuació Despesa executada 

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

Actuació Despesa executada 
Contracte de reforç del serveis d’informació durant l’estiu-
tardor i hivern del 2015 28.233,94 € 

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. 

- 

Actuació Despesa executada 
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 2.508,92 € 

Programa de visites i xerrades   1.051,17 € 
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Activitats 

 
 

 
 
 

Actuació Despesa executada 

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

Visites guiades tots els diumenges de primavera als 
Aiguamolls - 

Visites guiades per setmana Sant - 

Primavera creativa V edició  912,76 € 

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 - 

XXIII Festival de les Aus – diverses activitats durant (5, 6, 7 i 8 
de desembre ) - 

Exposició: “Això va de plomes” – fotografies de Guillem 
Saguer, Marc Casas i Martí Casadevall - 

Exposició: “Terra mullada” – exhibició de pintures, joies i 
escultures- col·lectiu Art Viu - 

Exposició: “El Petit Princep als aiguamolls de l’Empordà” – 
pintures de Cuca de Ventòs - 

Exposició: “Les pieds dans l’eau” – fotografies d’Yves Deleris 
–Fotografies d’animals a la natura  - 

Exposició: “Paisatge latent: closes, cortals i cortalers” – 
exposició itinerant de l’Ecomuseu Farinera - 

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

Tallers infantils (Festival de les Aus) 220,00 € 

Actuació Despesa executada 
Àrees d’acampada (Closa d’en Barraquer i mas Matà): 13 
grups -  

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

Organització tres campaments d’estiu i un camp de treball  -  
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Divulgació i comunicació social 

 
 
 
 
Publicacions 

 
 
 
 
Centre de documentació 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actuació Despesa executada 

Cartell anunciador i tríptics del Festival de les Aus - 

Cartell “Diumenges de tardor” 217,80 € 

Manteniment i actualització de la pàgina web del Parc i 
xarxes socials  -  

Atenció als mitjans de comunicació  -  

Actuació Despesa executada 

Edició de Tríptics (lupa) del PNAE 1.464,10 € 

Edició de tríptics Concurs de pintura Albert Ramon 84,70 € 

Edició calendari 2016 “Petit Princep als Aiguamolls de 
l’Empordà” 1.275,00 €  

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

Actuació Despesa executada 

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 

 
 
 
8. Desenvolupament local sostenible 
 
Ordenació dels recursos naturals 

 
 

Actuació Despesa executada 
Reparació estructural i manteniment observatori Senillosa al 
Matà 19.326,46  

Nou subministrament d’aigua al centre de fauna i al Mas Matà -  

Reforma de les comportes de control d’aigües als estanys del 
Matà  -  

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

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   -  

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 1.288,09 € 

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

 -  
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Foment i suport a les activitats econòmiques tradic ionals 

 
 

Actuació Despesa executada 

Línia d’ajuts a ens locals – Cap. IV  (2014-2015) - 

Ajuts a particulars i famílies – Cap. VII   (2014-2015) - 

Ajuts a entitats sense ànim de lucre -Cap IV i VII (2014-2015) - 

Ajuts a empreses – Cap. IV i VII   (2014-2015) - 

Programa de desenvolupament local sostenible i socio 
econòmic a l’entorn de l’agricultura sostenible - 

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 - 

Jornada de formació sobre tècniques de ressembra de 
closes i principals varietats de pradenques - 

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. 

- 

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 “Pa de 
tramuntana” 

- 

Projecte Vedella de Closa dels Aiguamolls. 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. - 
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Foment del turisme de qualitat 

 
 
 
 

9. Participació social 
 
Voluntariat 
 
 

 
 
 
 

10. Relacions i col·laboracions institucionals 
 

Amb administracions locals 

 
 
 
 

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

Sessions informatives per al sector turístic local  -  

Actuació Despesa executada 
Atenció i coordinació amb els grups de voluntaris o entitats 
amb interès en col·laborar amb el Parc Natural  -  

Actuació Despesa executada 
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 - 
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Amb administracions a nivell català 

 
Amb administracions a nivell internacional 

 
 
Amb universitats i centres de recerca 

 
 
Amb associacions i entitats sense ànim de lucre 
 

 
 
 
 
 
 

Actuació Despesa executada 

Col·laboració amb altres espais naturals protegits  -  

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

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

Actuació Despesa executada 
Conveni amb la Universitat de Lleida per a la realització de 
pràctiques d’estudiants d’enginyeria forestal (Becaris) - 

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. 

- 

Actuació Despesa executada 
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. 

- 
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11. Vigilància 

 
 

12. Gestió administrativa i econòmica 

13. Gestió de les despeses ordinàries de funcionament  

 

Actuació Despesa executada 

Càmeres de vigilància aparcament Cortalet - 

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 executada 
Manteniment dels observatoris, aguaits, les tanques i les 
àrees de lleure 27.373,47 € 

Manteniment del Mas Matà 15.914,89 € 

Manteniment del Cortalet 2.987,75 € 

Manteniment dels aparells de calefacció 9.745,24 € 

Manteniment de maquinària i eines del parc 316,22 € 

Manteniment de vehicles (tractor i altres) 3.438,98 € 

Manteniment de sistemes d’alarmes i vigilància electrònica 1.015,46 € 

Manteniment d’equips d’oficina 375,00 € 

Manteniment barreres aparcament Cortalet 294,60 € 

Adquisició de material d’oficina no inventariable 953,06 € 

Despeses de transports i missatgeria 58,36 € 

Despeses de l’apartat de correus 61,59 € 

Despeses de productes farmacèutics i veterinaris 8,73 € 

Despeses en productes alimentaris, queviures (animals) 31,03 € 

Despeses vestuari personal manteniment 139,80 € 

Despeses en carburants de calefacció 3.739,74 € 

Despeses de materials de ferreteria i construcció 5.858,79 € 

Renovació de subscripcions a diaris i revistes 75,50 € 

Actuació Despesa executada 
Despeses en carburants per a motors i maquinària agrícola 
de manteniment 1.422,04 € 
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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 

 
 
 
Redacció d’informes preceptius 

 
 
Autoritzacions 

 
 
 
 
 
 

Altres subministraments (diversos venda i altres) 10.592,67 € 

Altres despeses diverses 4.209,79 € 

Avaries i altres imprevistos - 

Adquisició prismàtics 1.875,00 € 

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

- 

Actuació Despesa executada 

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

Actuació Despesa executada 

Conveni amb “La Caixa” – (sense dotació pressupostària) -  

Actuació Despesa executada 
Tramitació de 42 informes en relació a construccions i altres 
obres al PNAE.    -  

Actuació Despesa executada 
Tramitació de 64 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. 

 -  
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Registre de documents 

 
 
Altres 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuació Despesa executada 
Registre de 437 documents a les oficines del Parc:  
244 documents d’entrada i 193 de sortida  -  

Actuació Despesa executada 

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   -  
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