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Introducció 

El procés participatiu que ha tingut lloc en relació amb el pla de gestió de les ZEPA de la plana de Lleida ha generat 
43 propostes per al conjunt de l’àmbit territorial del pla de gestió. D’aquestes, 34 han estat incorporades, 
parcialment o total, al pla de gestió. Només 9 no ho han estat, principalment pel fet que les competències del pla de 
gestió no permetien abordar-les. La figura 1 mostra el grau d’incorporació de les propostes al pla de gestió. 

Figura 1. Grau d’incorporació de les propostes globals del procés participatiu en el pla de gestió (43 propostes) 

Totalment 
incorporades

65%

Parcialment 
incorporades

14%

No incorporades
21%

 

A continuació es detallen les propostes globals efectuades durant el procés participatiu, segons quatre blocs: criteris 
generals del pla de gestió, propostes en relació amb l’activitat agrària, propostes en relació amb el patrimoni i la 
recerca, i propostes per a altres activitats. Quan escau, s’indica el codi dels projectes del pla de gestió que recullen 
la proposta efectuada, o bé s’indiquen les raons per les quals una determinada proposta no ha estat incorporada. 

Criteris generals 

Proposta de la participació Grau 
d’incorporació 

Notes  
(codis dels projectes, 

raons per no incorporar) 

Garantir que les propostes no es contradiguin i que siguin 
coherents entre elles 

Totalment 
incorporada 

Criteri transversal aplicat en 
tot el Pla 

Donar valor afegit al territori a través de la protecció i de les 
seves actuacions derivades 

Totalment 
incorporada 

Criteri transversal aplicat en 
tot el Pla 

Cercar alternatives de desenvolupament econòmic més 
enllà del reg 

Totalment 
incorporada 

Bloc 2. Ordenar les activitats 
socioeconòmiques de 
manera compatible amb els 
objectius de conservació 

Declarar la Xarxa Natura 2000 d’interès general No incorporada No és competència del Pla  

Establir un ens de gestió, participat per la Generalitat de 
Catalunya, els sindicats agraris representatius, les 
col·lectivitats de regants, les associacions ecologistes, la 
universitat i les entitats i administracions locals 

Totalment 
incorporada 

Bloc 3.1. Dissenyar una 
autoritat de gestió  
participada que combini 
iniciatives locals amb un 
òrgan comú per tots els 
espais  

Garantir un fons permanent amb un finançament mínim no 
inferior a 30 milions d’euros No incorporada 

El pla sí que incorpora un 
pressupost per dur a terme 
les actuacions previstes 

Garantir que els regs històrics que pertanyen a una 
comunitat de regants conservaran els drets adquirits 

Totalment 
incorporada 

Criteri transversal aplicat en 
tot el Pla 
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Activitat agrària 

Proposta de la participació Grau 
d’incorporació 

Notes  
(codis dels projectes, 

raons per no incorporar) 

Sobre les inversions públiques en activitat agrària: 

Compensar al pagès pel lucre cessant per l’exclusió del reg No incorporada No és competència del Pla  

Promocionar i subvencionar les inversions en usos 
compatibles, per exemple en agricultura ecològica 

Parcialment 
incorporada 

Foment: 1.1.1.1./8, 1.1.1.2./2, 
grup 2.1.1.1., 2.1.1.2 i 

assessorament en la tramitació 
d’ajuts ja existents: 3.1.1./1 

Fer un tractament diferenciat i preferent segons la tipologia 
d’agricultors (jovent, dona pagesa i ATP) 

Totalment 
incorporada 2.1.1.1./4 

Sobre bones pràctiques d’agricultura per la conservació: 

Incidir en bones pràctiques per afavorir les aus (tenir en 
compte èpoques de cria i niuada, respectar marges, sembra 
directa amb suport econòmic, etc.) 

Totalment 
incorporada 

Bloc 1.1. i 2.1.1.1. en la majoria 
d’accions i mitjançant el sistema 
contractual: 2.1.1.3./1, acords 
individuals i l’oficina de gestió: 

3.1.1./1 

Aplicar mesures agroambientals practicables, racionals, i 
adaptades als territoris 

Totalment 
incorporada 

Reforç de la MAG: 1.1.1.1./6, 
1.1.1.2./4, 1.1.1.4./1, 1.1.1.4/4, 
1.1.1.9./1 i assessorament per a 

la seva aplicació: 3.1.1./1 

Crear grups i aliances (pagesos, agents rurals, 
ambientalistes etc.) que fomentin les mesures i bones 
pràctiques agroambientals, i assessorar al pagès al respecte 

Totalment 
incorporada 

Blocs 2.1.1.1 i 2.1.1.2. i blocs 
3.1.1. i  3.1.2 

Sobre la modernització de l’activitat agrària: 

Permetre dotacions de reg flexibles, adaptades als 
requeriments dels ocells, per possibilitar la diversificació i 
augmentar la rendibilitat 

Parcialment 
incorporada 

Estudis de rendiment i 
compatibilitat: 1.3.1.3./3 i el 

foment de reg de suport en cas 
que sigui viable: 2.1.1.1./6 

Garantir collites mínimes implantant un reg de 
supervivència (gratuït) No incorporada 

No es pot garantir cap tipologia 
de reg prèvia als estudis 

corresponents 

Implantar reg de suport, i presa d’aigua per a totes les 
finques, malgrat que estiguin excloses del reg No incorporada Les finques excloses del reg no 

disposaran de la infraestructura 

Permetre la implantació de magatzems, equipaments 
necessaris per a l’activitat agrària 

Totalment 
incorporada Pla Especial 

Continuar i endegar les concentracions parcel·làries. Fer-les 
també amb criteris de patrimoni 

Totalment 
incorporada 2.1.1.1./5 i 1.3.1.2./2 

Aplicar estratègies de gestió i de qualitat (marques, suport 
a la comercialització dels productes del secà, noves 
varietats i cultius ecològics, banc de llenyosos, etc.) 

Totalment 
incorporada Bloc 2.1.4.  

Permetre la llibertat i mobilitat de conreu Parcialment 
incorporada 

Condicionat a requeriments 
ecològics. 2.1.5 i Pla Especial 

Recuperar els llenyosos abandonats, i diversificar-los, per 
exemple, a través dels bancs de llenyosos 

Parcialment 
incorporada 

Condicionat als requeriments 
ecològics. 2.1.5. i Pla Especial 

Fomentar i facilitar la implantació d’altres activitats agràries 
(ramaderia, apicultura) 

Totalment 
incorporada Blocs 2.1.2 i 2.1.3 
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Patrimoni i recerca 

Proposta de la participació Grau 
d’incorporació 

Notes  
(codis dels projectes, 

raons per no incorporar) 

Sobre patrimoni natural: 

Recuperar i gestionar hàbitats naturals que permetin la 
recuperació de les poblacions d’aus (control de 
depredadors, habilitar espais d’ús per la fauna, etc.), així 
com la protecció d’altres ambients (taques forestals, 
boscos de ribera, etc.) 

Totalment 
incorporada Bloc 1.1. i 1.2. 

Recuperar i gestionar les antigues activitats extractives Totalment 
incorporada Bloc 2.2.1.3. 

Gestionar finques amb criteris intensius de conservació, 
especialment erms i guarets (improductius per a l’activitat 
agrària), i preferentment per part de l’Administració 
(arrendar o comprar) 

Totalment 
incorporada 

Algunes accions del bloc 1.1. i el 
3.4. 

Sobre patrimoni cultural: 

Inventariar, restaurar i valoritzar el patrimoni cultural, per 
tal que el cost de la conservació d’aquest patrimoni no 
recaigui únicament en la propietat privada 

Totalment 
incorporada Bloc 2.3.2. 

Sobre recerca: 

Realitzar estudis comparatius amb d’altres llocs ZEPA, per 
extreure’n lliçons i aprenentatges 

No 
incorporada 

Els altres espais ZEPA sovint tenen 
característiques ecològiques massa 

diferents, però ja actualment es 
prenen models d’espais similars 

Realitzar recerca i seguiment de les poblacions d’aus, crear 
àrees de recerca en ZEPA 

Totalment 
incorporada 1.3.1.1 i bloc 1.3.1. en general 

Dur a terme un seguiment de l’estat del territori Totalment 
incorporada 

Es duran a terme seguiments de 
diferent índole mitjançant l’oficina 

de gestió:  3.1.1./1 

Realitzar recerca sobre la toponímia territorial (indrets, 
fauna, camins, etc.) i les activitats agroramaderes 
tradicionals 

Totalment 
incorporada 1.3.3./1 i 1.3.3./2 

Educar i divulgar sobre la recerca i el coneixement que se’n 
derivi 

Totalment 
incorporada Bloc 1.3.4. 

Sobre les proves pilot: 

Endegar recerca i seguiment sobre la compatibilitat entre 
l’explotació agrícola (especialment el regadiu) i la 
conservació de les aus (ex: funció dels guarets), 
col·laborant amb la pagesia, concretada per zones i amb 
indicadors 

Totalment 
incorporada Bloc 1.3.1.3 i 2.1.5.1 

Fer proves pilot per al reg de suport, i si no donen resultat 
i, finalment, no es pot regar a les finques, compensar als 
pagesos 

No 
incorporada 

Caldrà cercar i desenvolupar noves 
estratègies de desenvolupament. 

No es pot compensar per una 
activitat que no està en pràctica. 

Fer proves pilot per al reg amb dotació a gran parcel·la Totalment 
incorporada 1.3.1.3./3, 2.1.2.1./3 
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Altres activitats 

Proposta de la participació Grau 
d’incorporació 

Notes  
(codis dels projectes, 

raons per no incorporar) 

Sobre l’ús públic i la interpretació del territori: 

Fomentar i ordenar l’ús públic en les ZEPA: itineraris i 
miradors (ornitològics, riberencs, històrics, paisatgístics, 
etc.), circulació motoritzada, etc. Aprofitar les actuacions 
sobre la xarxa de camins per millorar-los pensant també en 
d’altres usos. 

Totalment 
incorporada Tot el bloc 2.3. 

Implantar equipaments integrals i infraestructures per a la 
divulgació i interpretació dels valors de les ZEPA. 

Totalment 
incorporada Tot el bloc 2.3. 

Sobre altres usos de l’aigua: 

Garantir aigua per a tots els usos, amb diferents tarifes. No 
incorporada 

Hi ha determinats usos pels quals 
no serà possible disposar d’aigua 

Realitzar inversions en tractament d’aigües que els 
municipis no poden costejar. 

Parcialment 
incorporada 1.2.1.2./5 

Altres: 

Fomentar i facilitar (administrativament i fiscalment) la 
implantació d’activitats econòmiques (indústria 
agroalimentària, extractives, energies renovables, etc.).  

No 
incorporada 

Aquestes activitats no són 
compatibles amb la conservació fins 

al punt de promocionar-les 

Crear un pla de formació per a nous jaciments d’ocupació 
associats a les ZEPA. 

Parcialment 
incorporada 

Formació i transferència de 
tecnologia en alguns àmbits: bloc 

2.1.1.2 

Ser flexibles amb la caça. Aquesta activitat aporta control 
ecològic i agronòmic, i ingressos per als municipis. 

Totalment 
incorporada Bloc 1.1.2 

Potenciar el turisme rural (ornitològic o de natura, 
gastronòmic, etc.) amb una estratègia global (caldria un pla 
de desenvolupament turístic) vinculada a l’aeroport 
d’Alguaire i als nuclis urbans. 

Totalment 
incorporada Tot el bloc 2.3  

Valoritzar (amb estudis) la contribució del pagès a la 
conservació i fer-ne difusió.  

Totalment 
incorporada 

Mitjançant el sistema contractual: 
2.1.1.3./1 i acords individuals 

 

Més informació: 

En breu podreu consultar l’informe final del procés participatiu al web www.zepasponent.cat 

 

 

http://www.zepasponent.cat

