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1. Introducció i objectius del projecte 

L’objectiu general d’aquest projecte és conèixer i valorar els béns i els serveis dels 
ecosistemes litorals i analitzar quin paper juguen en el benestar humà, a partir de l’anàlisi 
de dotze espais litorals catalans. 

I per assolir aquest objectiu general, ens marquem els següents objectius específics: 

- Escollir una sèrie d’espais naturals del litoral català representatius per a estudiar. 

- Fer un estudi exhaustiu de cada un dels espais. 

- Valorar els béns i els serveis dels espais litorals inclosos en el projecte. 

- Definir i valorar les alteracions i canvis generats en els espais l itorals i com poden influir 
en el benestar humà. 

- Estudiar les amenaces que pateix cada espai triat. 

- Fer una bona difusió de les diferents fases del projecte i comunicar-ne els resultats i les 
conclusions. 

En cap cas l’estudi pretén fer una valoració econòmica dels béns i els serveis, quelcom que ja 
s’ha dut a terme en altres estudis i que no és l’objecte d’aquest. 

Així doncs, proposem la realització d’aquest projecte, que consisteix en la valoració dels 
ecosistemes litorals, dels serveis i els béns que proveeixen, i com els canvis i les alteracions 
d’aquests béns i serveis poden causar afectacions en el benestar humà.  

Aquest projecte, doncs, es centra en examinar els vincles existents entre els espais l itorals i el 
benestar humà, i en particular, sobre els béns i els serveis dels ecosistemes, que són els 
beneficis que les persones obtenen d’aquests. 

Aquest anàlisi posarà en valor els béns i els serveis dels ecosistemes litorals, i per tant, 
constatarà la importància de la conservació i la gestió dels espais naturals del litoral. 

 

2. Què són els béns i els serveis dels ecosistemes? 

L’avaluació dels espais naturals és una necessitat si es vol garantir la seva conservació i 
millora constant. És per això, que l’Organització de les Nacions Unides convocà, a nivell 
mundial, l ’Av aluació dels Ecosistemes del Mil·lenni (EM). Aquest moviment s’inicià a mitjans 
dels anys 90 quan es va veure que calia articular la creixent demanda d’estudis científics i 
investigacions que suposava la posada en pràctica dels diferents convenis internacionals sobre 
biodiversitat, canvi climàtic, desertificació, etc. La proposta específica de dur a terme l’EM va 
sorgir el maig de 1998 en una reunió a l ’Institut Mundial de Recursos (WRI), en la què es 
plantejà la necessitat de fer un anàlisi pilot dels ecosistemes globals, a escala internacional. 

Entre el 1999 i el 2000, la Conferència de les Parts de la CDB va aprovar l ’EM per abordar les 
seves necessitats d’avaluació, així mateix ho aprovà el Comitè Permanent de la Convenció 
sobre Zones Humides (Ramsar). 

Iniciada finalment el 2001, l 'EM va tenir com a objectiu avaluar les conseqüències dels canvis 
en els ecosistemes per al benestar humà i les bases científiques per a les accions necessàries 
per millorar la conservació i l ’ús so stenible dels mateixos, així com la seva contribució al 
benestar humà. L'EM ha involucrat el treball de més de 1.300 experts de tot el món. Les seves 
conclusions proporcionen una valoració científica de punta sobre la condició i les tendències en 
els ecosistemes del món i els serveis que proveeixen (tals com aigua, aliments, productes 
forestals, control d’inundacions i serveis dels ecosistemes) i les opcions per restaurar, 
conservar o millorar l ’ús sostenible dels ecosistemes. 
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Hi ha diferents tipus de béns i serveis que proporcionen els ecosistemes, no necessàriament 
propis dels ecosistemes litorals: 

- D’abastament: productes que s’obtenen dels ecosistemes, com el menjar, l ’aigua, la 
fusta...  

- De regulació: beneficis que s’obtenen de la regulació dels processos dels 
ecosistemes, com la regulació del clima, de les inundacions, de les malalties, dels 
residus, de regulació de l’erosió, de la qualitat de l’aigua...  

- Culturals: beneficis intangibles que s’obtenen dels ecosistemes, com els serveis 
recreatius, d’estètica, de turisme, educatius, espirituals... 

- De recolzament: serveis necessaris per la prestació dels altres serveis i el sosteniment 
de l’ecosistema, com la formació dels sòls, la fotosíntesis, el cicle dels nutrients... 

  

 
Els ecosistemes i els serveis que proveeixen 

Font: Avaluació dels Ecosistemes del Mil· lenni 

 

No ens centrarem només en la identificació i l ’anàlisi dels béns i serveis, sinó que també ens 
fixarem en els canvis i les alteracions que n’afecten la seva continuïtat. 

Veiem com en els indrets més inhòspits en els quals hom podria pensar que els ecosistemes 
aporten ben poc al benestar humà, com a les zones urbanes, la diversitat de béns i serveis que 
s’ofereixen és del tot comparable amb un espai no urbà. Tot i així, sí que hi ha diferències en 
l’oferta de béns i serveis entre diferents espais naturals, essent més importants en aquest sentit 
els boscos i les zones humides, que no pas les terre s seques o les zones insulars, per 
exemple. 
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3. Espais litorals analitzats i metodologia utilitzada 

Catalunya es caracteritza per tenir una important diversitat d’ecosistemes litorals. Si recorrem 
de nord a sud el l itoral català, hom pot observar que els paisatges són canviants, sovint 
modificats per l ’acció de l’home, però en ocasions han mantingut l ’aspecte que la naturalesa ha 
anat modelant al llarg del temps. 

L’estudi s’ha centrat en l’anàlisi de dotze espais litorals diferents de Catalunya. Per tal que els 
resultats de l’estudi representessin la totalitat de la diversitat del litoral català, s’han escollit 
espais diferents entre si que donen una idea de la varietat ecosistèmica i paisatgística de la 
costa catalana: 

 

 

Com es pot veure a la figura anterior, s’han analitzat espais litorals deltaics (deltes de la 
Tordera, del Llobregat i de l’Ebre), zones humides litorals (aiguamolls de l’alt i el baix 
Empordà), espais litorals boscosos i/o rocosos (Cap de Creus, el Montgrí, Castell – Cap 
Roig, els Colls i Miralpeix, Tamarit – punta de la Móra i l ’Ametlla de Mar), així com espais 
insulars com les Medes o estrictament marins com la Reserva Marina de Masia Blanca. 

Per a cadascun d’aquests espais l itorals s’ha seguit una metodologia que ha permès analitzar 
els béns i els serveis que aquests espais ofereixen. L’anàlisi s’ha basat en el treball de camp, 
entrevistes amb els agents implicats, recollida de dades i informació valorativa de l’espai l itoral i 

Ecosistemes 

 
Béns i serv eis 

 
Aprof itament humà 

 
Millora del benestar de les persones 
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el seu entorn i en valoracions quantitatives i qualitatives dels diferents béns i serveis. El 
procediment emprat seguí les següents fases: 

1) Descripció i diagnosi de cada espai litoral. 

2) Anàlisi i detall de cadascun dels béns i serveis que ofereix l ’espai, així com els 
beneficiaris directes i indirectes. 

3) Valoració dels béns i serveis. 

4) Anàlisi d’impactes i amenaces. 

5) Determinació de l’estat dels béns i els serveis del l itoral català. 

 

 

4. Valoració dels béns i els serveis del litoral català 

En aquest apartat, valorarem els béns i els serveis de cada un dels espais l itorals estudiats. 
Observarem que cada espai ofereix múltiples béns i serveis de les diverses categories a la 
societat. Aquesta descripció es farà a partir d’una taula general que recollirà les tipologies de 
béns i serveis, els beneficiaris directes i una valoració dels mateixos1. 

Abans d’entrar en el detall de cadascun dels espais litorals, es mostra en forma de diagrama el 
resum dels diferents béns i serveis trobats al litoral català: 

 

                                                 
1 Es pot veure una anàlisi més detallat dels béns  i els serveis en l’infor me complet. 

D’abastiment 

Provisió de recursos alimentaris 

Recursos hídrics 

Arròs* 

Horta 

Fruiters 

Cereals 

Peix 

Mol·luscs / Marisc 

Av ifauna 

Ramaderia 

Recàrrega d’aqüífers 

Proveïment d’aigua per a consum 

Proveïment d’aigua per a regadiu 

Vinya 

Oliveres 

Proveïment d’aigua per a la indústria 
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De recolzament 

Biodiversitat 

Connectivitat i complementarietat 
ecològica 

Formació i  manteniment de sòls 

Biopaleontologia 

Producció pr imària 

Culturals 

Paisatge 

Desenvolupament d’activitats de coneixement 
del medi 

Educació i sensibilització ambiental 

Lleure i turisme de natura 

Desenvolupament d’activitats de gestió, recerca 
i innovació 

Patrimoni històric - cultural 

De regulació 

Protecció del litoral front temporals 

Millora de la qualitat de les aigües 

Depuració i llacunatge natural 

Regulació de la intrusió salina 

Formació de plana deltaica i platges 

Mitigació de l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle 
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Béns i serveis al Cap de Creus 

Com es pot veure a la següent taula, el Cap de Creus, es caracteritza per ser un espai 
litoral que sobretot ofereix béns i serveis culturals i d’abastiment, destacant la 
importància del turisme com a bé relacionat directament amb l’espai natural i tot el que 
aquest bé comporta darrere. Així mateix, aspectes com la pesca i l ’educació ambiental 
són dos dels serveis que es presten gràcies a la presència d’aquest espai litoral del 
nord de Catalunya. 

En general podem dir que no és un espai greument amenaçat, però que els béns i el 
serveis d’abastiment (productes agraris, pesca i recursos hídrics) són els que 
presenten un grau d’amenaça major i es troben en situació de risc. 

 

 

 

 

Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Abandó de les 
explotacions 

Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Encariment dels productes 
agrícoles 

Vinya Propietaris de les 
explotacions  de vinya i 
agricultors 

Superfície vinya (ha) 35 

Incendis forestals 

Pèrdua de llocs de treball 

Abandó de les 
explotacions 

Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Encariment dels productes 
agrícoles 

Oliveres Propietaris de les 
explotacions  d’oli veres  i 
agricultors 

Superfície oliveres 
(ha) 

150 

Incendis forestals 

Pèrdua de llocs de treball 

Abandó de les 
explotacions 

Reducció de l’oferta de productes 
ramaders 

Provisió de recursos  alimentaris 

Ramaderia Propietaris de les 
explotacions  de bestiar i 
ramaders 

Nº caps de besti ar (infor maci ó no 
disponible) 

Incendis forestals Encariment dels productes 
ramaders 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Pèrdua de llocs de treball 

Producci ó pesquera 
(kg) 

3.000 tones 
(pesca 
recreati va) 

Sobreexplotació del 
recurs 

Reducció de l’oferta de productes 
pesquers 

Nº embarcacions 
pesqueres 

(infor maci ó no 
disponible) 

Encariment dels productes 
pesquers 

Pei x Pescadors (professionals i 
recreatius) 

Nº pescadors 
artesanals 

1500 

Freqüentaci ó turística 
(immersions) 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Nº mariscadors 1 Sobreexplotació del 
recurs 

Reducció de l’oferta de marisc 

Freqüentaci ó turística 
(immersions) 

Marisc Mariscadors 

Producci ó (kg) (infor maci ó no 
disponible) 

Degradació dels fons 
rocosos 

Encariment del marisc 

Nº corallers amb 
llicència 

12 Sobreexplotació del 
recurs 

Corall Corallers 

Kg corall extret (infor maci ó no 
disponible) 

Degradació dels fons 
rocosos 

Encariment del producte 

Aportació d’ aigua a 
l’aqüífer 

(infor maci ó no 
disponible) 

Sobreexplotació del 
recurs 

Disminució aigua potable Recàrrega 
d’aqüífers 

Municipis propers al C ap 
de Creus 

Nº de captacions  
municipals 

11 Elevada concentració de 
contaminants 

Augment del preu de l’ aigua 

Sobreexplotació del 
recurs 

Disminució aigua potable Proveïment 
d’aigua per a 
consum 

Municipis propers al C ap 
de Creus 

Hm3 extrets  
anualment 

0,7 hm3/any 

Elevada concentració de 
contaminants 

Augment del preu de l’ aigua 

Sobreexplotació del 
recurs 

Recursos hídrics 

Proveïment 
d’aigua per a l a 
indústria 

Indústria propera al Cap de 
Creus 

Hm3 extrets  
anualment 

0,034 hm3/any 

Elevada concentració de 
contaminants 

Encariment de la producció 
industrial 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Reducció de la massa 
vegetal 

Canvi d’usos del sòl 

Mitigació de l’emissió de gasos 
d’efec te hivernacl e 

 Poblaci ó en general Tones CO2 fixades 
anualment 

80.492,5 

Incendis forestals 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Sobrefreqüentació Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Artificialització de 
l’entorn 

Reducció de l’espai de 
desconnexió i relax de les 
persones 

Paisatge  Poblaci ó en general Qualificació al Catàleg 
del Paisatge 

(en elaboraci ó) 

Incendis forestals  

Reducció de l’oferta patrimonial 

Abandó de les expl otacions 
agràries 

Patrimoni històric - cultural  Parc Natural del Cap de 
Creus 

Nº d’elements 
patrimonials 
catalogats 

24 Progressiu abandó i 
enrunament del 
patrimoni 

Pèrdues econòmiques 

Empr eses en concessió 
per fer acti vitats  d’educació 
ambiental 

Nº d’empreses 
d’educació ambiental 

2 Pèrdua de llocs de treball Educació i 
sensibilització 
ambiental 

Altres empreses que fan 
activitats pel seu compte 

Nº d’escolars /  any 4.000 

Incendis forestals 

Reducció de l’oferta educati va de 
les escol es 

Empr eses de turisme 
natura 

Nº visitants al Parc 
Natural 

(no hi ha un 
registre 
exhaustiu) 

Empr eses d’esports 
nàutics 

Procedència visitants Internacional 

Nº places allotjaments 13.061 

Desenvolupament d’ac tivitats de 
conei xement del medi 

Lleure i turisme 
de natura 

Allotjaments i restaurants 

Nº hotels i càmpings 91 hotels i 9 
càmpings 

Incendis forestals Pèrdua de llocs de treball 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Parc Natural del Cap de 
Creus 

Nº admi nistracions 
competents  en la 
gestió de l’espai 

1 Desenvolupament d’ac tivitats de 
gestió, recerca i innovació 

 

Entitats ambi entalistes Personal de gestió 
directe del PNCC 

6 

Cap Pèrdua de llocs de treball 

Comunitats  vegetals Nº d’hàbitats d’interès 
comunitari 

24 Canvi d’usos del sòl Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

1.760 taxons de 
flora terrestr es 

Aparició d’espècies 
invasores 

75 taxons de 
flora marina 

16 espèci es de 
rèptils 

12 d’amfibis 

146 d’aus 

6 de mamífers 

Nº d’espèci es 

124 espècies de 
pei xos 

Biodi versitat  

Espècies  protegides 

Estatus de pr otecció Internacional 

Incendis forestals 

Reducció de l’oferta educati va i de 
turisme de natura 

Canvi d’usos del sòl 

Aparició d’espècies 
invasores 

Connecti vitat i 
complementarietat ecològica 

 Espècies  migratòries Nº d’espais naturals 
propers 

2 (Aiguamolls de 
l’Alt Empordà i 
Massís de 
l’Albera) 

Incendis forestals 

Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

Reducció de la massa 
vegetal 

Disminució de l a produc tivitat de 
l’espai natur al 

Producci ó primària  Tots els nivells de la xarxa 
tròfica existent en 
l’ecosistema 

Energia disponi ble a 
la xar xa tr òfica 
anualment (Kj) 

3139208 x 106 Kj 

Incendis forestals Pèrdua de llocs de treball 
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Béns i serveis als Aiguamolls de l’Alt Empordà 

La taula següent ens mostra que els Aiguamolls de l’Alt Empordà són una zona humida 
litoral que ofereix una gran varietat de béns i serveis, sobretot aquells referents a 
l ’abastiment de recursos alimentaris i agraris. Tot i així, s’observa que aquest espai 
també ofereix nombrosos béns i serveis relacionats amb la regulació i el recolzament 
ecosistèmic, factors importants i imprescindibles per a una bona conservació d’un 
aiguamoll com aquest. 

Aquest espai, com altres zones humides, es troben una situació de risc i els seus béns i 
serveis amenaçats. La influència de l’activitat humana i l ’explotació dels recursos, fa 
que sobretot els béns d’abastiment estiguin en situació de risc notable. 

 

 

 

Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Males pràctiques  
agrícoles. 

Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Manca de cabal. Encariment dels productes 
agrícoles 

L’expansió dels conreus 
disminuei x la superfície 
de llacunes 

Períodes de sequera 

Arròs Propietaris de les 
explotacions  arrossaires 

Superfície arrossars 
(ha) 

150 ha  

Manca d’aportació de 
sediments 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Aplicació de fitosanitaris Encariment dels productes 
agrícoles 

Provisió de recursos  
alimentaris 

Fruiters Propietaris de les 
explotacions  agrícoles i 
persones ocupades en 
aquest sector 

Superfície fr uiters 
(% aprox.) 

26% 

Períodes de sequera Pèrdua de llocs de treball  
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Superfície cereals 
de secà (% aprox.) 

19% Aplicació de fitosanitaris Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Encariment dels productes 
agrícoles 

Cereals i horta Propietaris de les 
explotacions  i persones 
ocupades en aquest sector 

Superfície cereals i 
horta de regadiu (% 
aprox.) 

55% Períodes de sequera 

Pèrdua de llocs de treball  

Producci ó pesquera 
(kg) 

6.318 tones  Reducció de l’oferta de productes 
pesquers 

Nº amarraments 
pesquers 

125 amarraments Encariment dels productes 
pesquers 

Pei x Pescadors (professionals i 
recreatius) 

Gent ocupada 246 mariners  

Sobreexplotació del 
recurs 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Caps de bestiar 
(municipis PNAE) 

400.328 Reducció de l’oferta de productes 
ramaders 

Encariment dels productes 
ramaders 

Ramaderia Propietaris de les 
explotacions  de bestiar i 
personal ocupat en el sector 

Superfície ramadera 
(límits PNAE) 

900 ha  

Desaparició de les closes 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Regants dels Aiguamolls de 
l’Empor dà 

Nivell de l’aqüífer -1,25 ( any 2008) Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Disminució aigua potable Recàrrega 
d’aqüífers 

Municipis dels Aiguamolls (Castelló 
d’Empúries) 

-0,79 ( any 2009) Períodes de sequera Augment del preu de l’ aigua 

Poblaci ó ser vida 44.492 Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Disminució aigua potable Proveïment 
d’aigua per a 
consum 

Municipis dels Aiguamolls 

Nº d’aprofitaments 
hídrics 

(molt nombrosos 
– no mesurables) 

Períodes de sequera Augment del preu de l’ aigua 

Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Reducció de les zones  de regadi u 

Recursos hídrics 

Proveïment 
d’aigua per a 
regadiu 

Comunitat  de regants  dels 
Aiguamolls de l’Empordà 

Hm3 anuals als 
canals de r egadiu 

(infor maci ó no 
disponible) 

Períodes de sequera Encariment dels productes 
agrícoles 

Protecció del litoral front 
temporals 

  Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà 

Nº llevantades  
anuals 

5 temporals 
(mitjana darrers 3 

Manca d’aportació  de 
sediments 

Augment del risc d’inundació 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Propietaris de les 
explotacions  agrícoles 

anys) Construcció de ports  i 
espigons artificials 

Pèrdues econòmiques 

Comunitat  de regants Abans 
Aiguamolls: 2,23 

Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Períodes de sequera 

Depuració i 
llacunatge natural 

Consumidors directes 

Indicadors de 
qualitat de l’aigua 
(TOC) 

Després 
Aiguamolls: 4,18 

Aplicació de fitosanitaris 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Comunitat  de regants Reducció de les zones  de regadi u 

Millora de la qualitat de l es 
aigües 

Regulació de la 
intrusió salina 

Consumidors directes 

Distància front salí i 
índexs de salinitat 

(infor maci ó no 
disponible) 

Intrusió salina 

Encariment dels productes 
agrícoles 

Mitigació de l’emissió de gasos 
d’efec te hivernacl e 

  Poblaci ó en general Kg CO2 fixats 
anualment 

50.847 Reducció de la massa 
vegetal 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Sobrefreqüentació Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Paisatge   Poblaci ó en general Qualificació al 
Catàleg del Paisatge 

(en elaboraci ó) 

Artificialització de l’entorn Reducció de l’espai de desconnexi ó 
i relax de les persones 

Patrimoni  històric - cultural   Poblaci ó en general Nº d’elements 
patrimonials 
catalogats 

(infor maci ó no 

disponible) 
Progressiu abandó i 
enrunament del patrimoni 

Reducció de l’oferta patrimonial 

Empr eses en concessió per 
fer acti vitats d’ educació 
ambiental 

Nº escolars / any 10.826 Degradació de l’espai 
natural 

Abandó de les expl otacions 
agràries 

Educació i 
sensibilització 
ambiental 

Altres empreses que fan 
activitats pel seu compte 

Nº empr eses 
d’educació 
ambiental amb la 
concessi ó pel Parc 

1 (Terramar) Artificialització de l’entorn Pèrdues econòmiques 

Empr eses de turisme natura Nº visitants anuals 
al PNAE 

176.088 Degradació de l’espai 
natural 

Pèrdua de llocs de treball 

Desenvolupament d’ac tivitats 
de conei xement del medi 

Lleure i turisme 
de natura 

Allotjaments i restaurants Places hoteleres i 
càmping 

1.624 places  
hoteleres 

Artificialització de l’entorn Reducció de l’oferta educati va de 
les escol es 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

20.283 places de 
càmpings 

Pèrdua de llocs de treball 

Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà 

Nº de treballadors 
del PNAE 

16 Degradació de l’espai 
natural 

Desenvolupament d’ac tivitats 
de gestió, recerca i innovaci ó 

  

Entitats ambi entalistes Nº estudis anuals 
sobre els Aiguamolls 
de l’Empordà 

18 Artificialització de l’entorn 

Pèrdua de llocs de treball 

Canvi d’usos del sol Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

Disminució dels cabals 
d’aigua 

  

Comunitats  vegetals Nº d’hàbitats 
d’interès comunitari 

12 

Aparició d’espècies 
invasores 

  

1.098 taxons de 
flora 

Canvi d’usos del sol 

51 esp. pei xos 

16 esp. r èptils 

9 esp. amfi bis 

336 esp. ocells 

Nº d’espèci es 

30 esp. mamífers 

Biodi versitat   

Espècies  protegides 

Estatus de pr otecció Internacional 

Aparició d’espècies 
invasores 

Reducció de l’oferta educati va i de 
turisme de natura 

Nº d’espais naturals 
propers 

2 Connecti vitat i 
complementarietat ecològica 

  Espècies  migratòries 

Nº d’aus nidificants 82 

Vies de comunicació Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

Formació i manteni ment de 
sòls 

  Biodi versitat dels 
Aiguamolls de l’Alt  Empor dà 

Aportació sediments  
pel riu 

(dades  no 
disponibles) 

Canvi d’usos del sol Augment del risc d’inundació 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà 

Pèrdues econòmiques 

Explotacions  agràries 

Retenci ó de sediments  
aigües amunt 

Pèrdua de llocs de treball 

Disminució de l a produc tivitat de 
l’espai natur al 

Producci ó primària   Tots els nivells de la xarxa 
tròfica existent en 
l’ecosistema 

Energia disponi ble a 
la xar xa tr òfica 
anualment (Kj) 

1.983.046 x 106 
Kj 

Reducció de la massa 
vegetal 

Pèrdua de llocs de treball 

 

Béns i serveis al Montgrí i les Medes 

Com es pot veure a la següent taula, al Montgrí i les Medes la riquesa de béns i serveis 
no és excessivament alta com ho podria ser en una zona humida com els Aiguamolls de 
l’Alt Empordà, tot i així, s’observa que els béns i serveis oferts (majoritàriament culturals 
i de recolzament) es troben en un estat de conservació acceptable i amb un risc baix de 
desaparició. 

 

 

 

 

 

Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Producci ó pesquera 
(tones) 

2.025 Sobreexplotació del 
recurs 

Reducció de l’oferta de productes 
pesquers 

Nº embarcacions 
pesqueres 

78 Encariment dels productes 
pesquers 

Provisió de recursos  
alimentaris 

Pei x Pescadors (professionals i 
recreatius) 

Gent ocupada 
(amarradors i 
pescadors) 

109 

Freqüentaci ó turística 
(immersions) 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Producci ó (kg) (infor maci ó no 

disponible) 
Sobreexplotació del 
recurs 

Reducció de l’oferta de marisc 

Freqüentaci ó turística 
(immersions) 

Marisc Mariscadors 

Nº mariscadors (infor maci ó no 

disponible) 

Degradació dels fons 
rocosos 

Encariment del marisc 

Comunitat  de regants   Artificialització de l’entorn Disminució aigua potable Recàrrega 
d’aqüífers 

Municipis propers als 
Aiguamolls del Bai x 
Empordà 

Nivell de l’aqüífer (infor maci ó no 
disponible) 

Períodes de sequera Augment del preu de l’ aigua 

Reducció de les zones  de regadi u 

Recursos hídrics 

Proveïment d’aigua 
per a r egadiu 

Comunitat  de regants  del 
Bai x Ter 

Hm3 que circulen del 
Montgrí cap al Ter 

(infor maci ó no 
disponible) 

Períodes de sequera 

Encariment dels productes 
agrícoles 

Mitigació de l’emissió de 
gasos d’efecte hi ver nacle 

  Poblaci ó en general Tones CO2 fixades 
anualment 

24.625,5 Reducció de la massa 
vegetal 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Sobrefreqüentació Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Paisatge   Poblaci ó en general Qualificació al 
Catàleg del Paisatge 

(en elaboraci ó) 

Artificialització de l’entorn Reducció de l’espai de desconnexi ó 
i relax de les persones 

Reducció de l’oferta patrimonial 

Abandó de les expl otacions 
agràries 

Patrimoni  històric - cultural   Espais Naturals del 
Montgrí i les Medes 

Nº d’elements 
patrimonials 
catalogats 

5 Progressiu abandó i 
enrunament del patrimoni 

Pèrdues econòmiques 

Sobrefreqüentació Pèrdua de llocs de treball Educació i 
sensibilització 
ambiental 

Empr eses i entitats 
d’educació ambiental 

Nº empr eses/entitats 
d’educació ambiental  

3 

Artificialització de l’entorn Reducció de l’oferta educati va de 
les escol es 

Empr eses de turisme 
natura 

Nº turistes 
(immersions) 

11.000 Sobrefreqüentació 

Desenvolupament d’ac tivitats 
de conei xement del medi 

Lleure i turisme de 
natura 

Empr eses d’esports Nº turistes ( viatges 3.800 Artificialització de l’entorn 

Pèrdua de llocs de treball 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

nàutics vai xells) 

Allotjaments i restaurants Procedència visitants Internacional 

  Nº places 
allotjaments 

14.400 

Espais Naturals del 
Montgrí i les Medes  

Nº admi nistracions 
competents  en la 
gestió de l’espai 

2  (Ajuntament de 
Torroella de 
Montgrí i l’oficina 
de gestió de la 
Reserva Natural 
de les  Illes 
Medes) 

Desenvolupament d’ac tivitats 
de gestió, recerca i innovaci ó 

  

Entitats ambi entalistes Personal encarregat 
de la gestió 

6 

Degradació de l’espai 
natural 

Pèrdua de llocs de treball 

Comunitats  vegetals Nº d’hàbitats d’interès 
comunitari 

7 Canvi d’usos del sòl Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

37 esp. mamífers 

202 esp. aus 

103 esp. pei xos 

3 esp. rèptils 

Nº d’espèci es 

677 taxons de 
flora (inclòs 
algues) 

Biodi versitat   

Espècies  protegides 

Estatus de pr otecció Internacional 

Aparició d’espècies 
invasores 

Reducció de l’oferta educati va i de 
turisme de natura 

Nº d’espais naturals 
propers 

4 Canvi d’usos del sòl Connecti vitat i 
complementarietat ecològica 

  Espècies  migratòries 

Nº d’espèci es 
migratòries 

48 Aparició d’espècies 
invasores 

Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

Producci ó primària   Tots els nivells de la xarxa 
tròfica existent en 
l’ecosistema 

Energia disponi ble a 
la xar xa tr òfica 
anualment (Kj) 

960.395 x 106 Kj Reducció de la massa 
vegetal 

Disminució de l a produc tivitat de 
l’espai natur al 
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Béns i serveis als Aiguamolls del Baix Empordà 

La taula següent recull que, als Aiguamolls del Baix Empordà, de la mateixa manera 
que als de l’Alt Empordà, és una zona humida litoral que ofereix una gran varietat de 
béns i serveis, sobretot aquells referents a l ’abastiment de recursos alimentaris i agraris. 
Tot i així, s’observa que aquest espai també ofereix nombrosos béns i serveis 
relacionats amb la regulació i el recolzament ecosistèmic, factors importants i 
imprescindibles per a una bona conservació d’un aiguamoll com aquest. 

Aquest espai, com altres zones humides, es troben una situació de risc i els seus béns i 
serveis amenaçats. La influència de l’activitat humana i l ’explotació dels recursos, fa 
que sobretot els béns d’abastiment estiguin en situació de risc. En el cas particular dels 
Aiguamolls del Baix Empordà, els factors de risc són importants i els impactes actuals i 
les amenaces a les quals es veuen sotmesos els béns i els serveis, són d’una 
importància més que notable. 

 

Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Producci ó anual 
(tones) 

9.300 tones  Males pràctiques  
agrícoles 

Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Manca de cabal Encariment dels productes 
agrícoles 

Arròs Propietaris de les 
explotacions  arrossaires 

Superfície arrossars 
(ha) 

1550 ha  

Períodes de sequera Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Aplicació de fitosanitaris Encariment dels productes 
agrícoles 

Fruiters Propietaris de les 
explotacions  agrícoles i 
persones ocupades en 
aquest sector 

Superfície fr uiters (ha) 140,50 ha  

Períodes de sequera Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Provisió de recursos  
alimentaris 

Cereals Propietaris de les 
explotacions  de cereals i 
persones ocupades en 

Superfície cereals (ha) 308 ha  Necessitat  de grans 
quantitats d’ aigua i 
fertilitzants 

Encariment dels productes 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

agrícoles aquest sector 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Producci ó pesquera 
(kg) 

(infor maci ó no 
disponible) 

Reducció de l’oferta de productes 
pesquers 

Encariment dels productes 
pesquers 

Pei x Pescadors (professionals 
i recreatius) 

Embarcacions 
pesqueres 

27 

Sobreexplotació del 
recurs 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Producci ó (kg) (infor maci ó no 
disponible) 

Reducció de l’oferta de marisc Marisc Mariscadors 

Nº mariscadors (infor maci ó no 
disponible) 

Sobreexplotació del 
recurs 

Encariment del marisc 

Caps de bestiar 183221 Reducció de l’oferta de productes 
ramaders 

Encariment dels productes 
ramaders 

Ramaderia Propietaris de les 
explotacions  de bestiar i 
personal ocupat en el 
sector Explotacions  

ramaderes 
65 (Torroella de 
Montgrí) 

Pèrdua de pràctiques 
ramaderes tradicionals 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Comunitat  de regants   Nivell de l’aqüífer (m) -0,65 ( any 2008) Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Disminució aigua potable Recàrrega 
d’aqüífers 

Municipis propers als 
Aiguamolls 

(Torroella de Montgrí) -0,49 ( any 2009) Períodes de sequera Augment del preu de l’ aigua 

Poblaci ó ser vida 27785 Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Disminució aigua potable Proveïment d’aigua 
per a consum 

Municipis propers als 
Aiguamolls 

Nº d’aprofitaments 
hídrics 

(molt nombrosos 
– no mesurables) 

Períodes de sequera Augment del preu de l’ aigua 

Recursos hídrics 

Proveïment d’aigua 
per a r egadiu 

Comunitat  de regants Hm3 anuals als canals 
de regadiu 

Comunitat  de 
Regants Ter (2 
m3/s) 

Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Reducció de les zones  de regadi u 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Rec del Molí  de 
Pals ( 3 m3/s) 

Períodes de sequera Encariment dels productes 
agrícoles 

Mitigació de l’emissió de 
gasos d’efecte hi ver nacle 

  Poblaci ó en general Tones CO2 fixats 
anualment 

17611,25 Reducció de la massa 
vegetal 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Espais Naturals dels 
Aiguamolls del Bai x 
Empordà 

Manca d’aportació de 
sediments . 

Augment del risc d’inundació Protecció del litoral front 
temporals 

  

Propietaris de les 
explotacions  agrícoles 

Nº llevantades  anuals 5 temporals 
(mitjana darrers 3 
anys) 

Construcció de ports  i 
espigons artificials 

Pèrdues econòmiques 

Comunitat  de regants Abans dels 
Aiguamolls = 4,13 

Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Períodes de sequera 

Depuració i 
llacunatge litoral 

Consumidors directes 

Indicador de qualitat 
de l’aigua (TOC) 

Després dels 
Aiguamolls = 3,77 

Aplicació de fitosanitaris 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Comunitat  de regants Distància front salí i 
índexs de salinitat 

(infor maci ó no 
disponible) 

Reducció de les zones  de regadi u 

Millora de la qualitat de l es 
aigües 

Regulació de la 
intrusió salina 

Consumidors directes Qualificació al Catàleg 
del Paisatge 

(en elaboraci ó) 

Intrusió salina 

Encariment dels productes 
agrícoles 

Nº d’elements 
patrimonials catal ogats 

21 Artificialització de l’entorn Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Paisatge   Poblaci ó en general 

Nº escolars / any (no hi ha cap 
registre) 

Sobrefreqüentació Reducció de l’espai de 
desconnexió i relax de les 
persones 

Nº empr eses 
d’educació ambiental 
que duen a terme 
activitats a l’espai 

3 Reducció de l’oferta patrimonial 

Nº visitants anuals (no hi ha cap 
registre) 

Abandó de les expl otacions 
agràries 

Patrimoni  històric - cultural   Espais Naturals dels 
Aiguamolls del Bai x 
Empordà 

Procedència visitants (no hi ha cap 
registre) 

Abandó i enrunament 

Pèrdues econòmiques 

Desenvolupament d’ac tivitats Educació i 
sensibilització 

Empr eses d’educació Empr eses turístiques (no hi ha cap Degradació de l’espai Pèrdua de llocs de treball 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

ambiental natural ambiental 

Altres empreses que fan 
activitats pel seu compte 

registre) 

Artificialització de l’entorn Reducció de l’oferta educati va de 
les escol es 

Empr eses de turisme 
natura 

2537 pl aces 
hoteleres 

Degradació de l’espai 
natural 

Empr eses d’esports 
nàutics 

de conei xement del medi 

Lleure i turisme de 
natura 

Allotjaments i restaurants 

Places hoteleres i 
càmpings 

19365 places de 
càmping 

Artificialització de l’entorn 

Pèrdua de llocs de treball 

Espais Naturals dels 
Aiguamolls del Bai x 
Empordà 

Nº d’entitats o 
administracions que 
gestionen l’espai 

4 (Ajuntaments de 
Pals i Torroella de 
Montgrí, 
Departament de 
Medi Ambient i 
Habitatge, 
Arenal es del Mar 
S.A.) 

Degradació de l’espai 
natural 

Entitats ambi entalistes 

Desenvolupament d’ac tivitats 
de gestió, recerca i innovaci ó 

  

Ajuntaments  del Bai x Ter 

Nº d’hàbitats d’interès 
comunitari 

3 Artificialització de l’entorn 

  

Pèrdua de llocs de treball 

  

  

Comunitats  vegetals 463 taxons de 
flora 

Canvi d’usos del sòl Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

16 esp. pei xos Disminució dels cabals 
d’aigua 

16 esp. r èptils 

10 esp. amfibis 

107 esp. ocells 

Nº d’espèci es 

20 esp. mamífers 

Biodi versitat   

Espècies  protegides 

Estatus de pr otecció Internacional 

Espècies  invasores 

Reducció de l’oferta educati va i de 
turisme de natura 

Nº d’espais naturals 
propers 

4 Canvi d’usos del sòl Connecti vitat i 
complementarietat ecològica 

  Espècies  migratòries 

Nº d’espèci es 26 Disminució dels cabals 

Disminució del gaudi de l’espai 
natural 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

migratòries d’aigua. 

Biodi versitat dels 
Aiguamolls del Bai x 
Empordà 

Augment del risc d’inundació 

Espais Naturals dels 
Aiguamolls del Bai x 
Empordà 

Pèrdues econòmiques 

Formació i manteni ment de 
sòls 

  

Explotacions  agràries 

Aportació sediments  
pel riu 

(infor maci ó no 

disponible) 
Canvi d’usos del sòl 

Pèrdua de llocs de treball 

Disminució de l a produc tivitat de 
l’espai natur al 

Producci ó primària   Tots els nivells de la 
xar xa tròfica existent en 
l’ecosistema 

Energia disponi ble a la 
xar xa tròfica 
anualment (Kj) 

686.839 x 106 Kj Reducció de la massa 
vegetal 

Pèrdua de llocs de treball 

 

Béns i serveis a Castell – Cap Roig 

Com es pot veure a la següent taula, l ’espai natural de Castell – Cap Roig, la majoria de 
béns i serveis oferts són culturals i de recolzament, com per exemple el 
desenvolupament d’activitats de coneixement del medi i el turisme, així com serveis 
ecosistèmics com la producció primària i la biodiversitat. 

Cal destacar que no es tracta d’un espai litoral molt productiu a nivell de béns i serveis, 
però tot i així, presenta un grau de risc i d’amenaces més baix que altres espais de 
característiques semblants com Tamarit – punta de la Móra o l ’Ametlla de Mar. 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Encariment dels productes 
agrícoles 

Cereals Propietaris de les 
explotacions  de cereals i 
agricultors 

Superfície conreus 
(ha) 

1.158 ha  Abandó de les 
explotacions 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Nº caps de besti ar 35.806 Reducció de l’oferta de productes 
ramaders 

Encariment dels productes 
ramaders 

Ramaderia Propietaris de les 
explotacions  de bestiar i 
ramaders 

Nº explotacions  
ramaderes 

57 

Abandó de les 
explotacions 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Producci ó pesquera 
(tones) 

2.398 tones  Sobreexplotació del 
recurs 

Reducció de l’oferta de productes 
pesquers 

Nº embarcacions 
pesqueres 

102 Freqüentaci ó turística 
(immersions) 

Encariment dels productes 
pesquers 

Pei x Pescadors (professionals 
i recreatius) 

Gent ocupada 
(amarradors i 
pescadors) 

310   Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Producci ó (kg) (infor maci ó no 
disponible) 

Sobreexplotació del 
recurs 

Reducció de l’oferta de marisc 

Freqüentaci ó turística 
(immersions) 

Provisió de recursos  
alimentaris 

Marisc Mariscadors 

Nº mariscadors 5 

Degradació dels fons 
rocosos 

Encariment del marisc 

  

Reducció de la massa 
vegetal 

Mitigació de l’emissió de 
gasos d’efecte hi ver nacle 

  Poblaci ó en general Tones CO2 fixades 
anualment 

12.454,7 

Canvi d’usos del sòl 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Protecció del litoral front 
temporals 

  Poblaci ó en general Nº llevantades  anuals 5 llevantades 
(mitjana darrers 3 
anys) 

Construcció de ports  o 
espigons propers que 
puguin alterar la dinàmica 

Pèrdues econòmiques 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

litoral 

Qualificació al Catàleg 
del Paisatge 

(en elaboraci ó) Sobrefreqüentació Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Paisatge   Poblaci ó en general 

Nº d’elements 
patrimonials catal ogats 
(culturals, 
arquitectònics i 
naturals) 

21 Artificialització de l’entorn Reducció de l’espai de desconnexi ó 
i relax de les persones 

Nº visitants a l’EIN (no hi ha cap 
registre) 

Reducció de l’oferta patrimonial 

Procedència visitants Internacional Abandó de les expl otacions 
agràries 

Patrimoni  històric - cultural   Espai Natural de C astell 
– Cap Roig 

Nº places allotjaments 6.541 

Progressiu abandó i 
enrunament del patrimoni 

Pèrdues econòmiques 

Empr eses de turisme 
natura 

Sobrefreqüentació 

Empr eses d’esports 
nàutics 

Desenvolupament 
d’acti vitats  de conei xement 
del medi 

Lleure i turisme de 
natura 

Allotjaments i restaurants 

Nº hotels i càmpings 34 hotels i 10 
càmpings 

Artificialització de l’entorn 

Pèrdua de llocs de treball 

Desenvolupament 
d’acti vitats  cultur als 

  Jardins Cap Roig Esdeveni ments 
realitzats a Jardi ns 
Cap Roig 

(infor maci ó no 
disponible) 

Artificialització de l’entorn Pèrdua de llocs de treball 

Espai Natural de C astell 
– Cap Roig 

Degradació de l’espai 
natural 

Desenvolupament 
d’acti vitats  de gestió, 
recerca i innovaci ó 

  

Entitats ambi entalistes 

Nº admi nistracions 
competents  en la 
gestió de l’espai 

2 (Ajuntament de 
Palamós i 
Departament de 
Medi Ambient i 
Habitatge de la 
Generalitat de 
Catalunya) 

Artificialització de l’entorn 

Pèrdua de llocs de treball 

Comunitats  vegetals Nº d’hàbitats d’interès 
comunitari 

4 Canvi d’usos del sòl Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

Biodi versitat   

Espècies  protegides Nº d’espèci es 18 esp. mamífers Aparició d’espècies Reducció de l’oferta educati va i de 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

17 esp. amfibis i 
rèptils 

84 esp. aus 

62 esp. 
invertebr ats 
marins 

59 esp. pei xos 

62 taxons flora 
terrestre 

26 taxons flora 
marina 

invasores turisme de natura 

Estatus de pr otecció Internacional Canvi d’usos del sòl Connecti vitat i 
complementarietat 
ecològica 

  Espècies  migratòries 

Nº d’espais naturals 
propers 

3 (muntanyes  de 
Begur, les 
Gavarres i les  
Cadiretes)  

Aparició d’espècies 
invasores 

Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

Nº d’espèci es 
migratòries 

10 Disminució de l a produc tivitat de 
l’espai natur al 

Producci ó primària   Tots els nivells de la 
xar xa tròfica existent en 
l’ecosistema 

Energia disponi ble a la 
xar xa tròfica 
anualment (Kj) 

485733 x 106 Kj 

Reducció de la massa 
vegetal 

Pèrdua de llocs de treball 
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Béns i serveis al Delta de la Tordera 

A la següent taula, corresponent al Delta de la Tordera, com en altres zones deltaiques 
analitzades, veiem com és un espai que proveeix sobretot béns d’abastiment 
(majoritàriament recursos hídrics); tot i així, pel cas concret del Delta de la Tordera, 
veiem com hi ha un pes important de béns i serveis culturals, de regulació i de 
recolzament. 

Malgrat ésser un espai litoral que ofereix un nombre considerable de béns i serveis a la 
societat, s’observa com les amenaces i riscos al qual es veu sotmès l’espai, posen en 
perill la continuïtat d’alguns dels béns i serveis analitzats, sobretot degut a la 
sobreexplotació dels recursos de l’espai i a la progressiva artificili tzació de l’entorn. 

 

 

 

 

 

Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Aplicació de fitosanitaris Encariment dels productes 
agrícoles 

Períodes de sequera 

Horta Propietaris de les 
explotacions  agrícoles i 
persones ocupades en 
aquest sector 

Superfície horta (ha) 513,37 

Abandonament de les 
finques agrícoles  i canvi 
d’ús del sòl 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Producci ó pesquera 
(tones) 

3.226 tones Sobreexplotació del 
recurs 

Reducció de l’oferta de productes 
pesquers 

Embarcacions 
pesqueres 

61 Ampliaci ó de la 
dessal ador a de Blanes 

Encariment dels productes 
pesquers 

Provisió de recursos  
alimentaris 

Pei x Pescadors (professionals 
i recreatius) 

Ventes anuals (2007) 12.638.120 €  Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Comunitat  de regants Nivell de l’aqüífer 0,16 (any 2008) Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Disminució aigua potable 

Municipis propers al 
Delta 

(Malgrat de Mar) 1,60 (any 2009) Períodes de sequera Augment del preu de l’ aigua 

Recàrrega d’aqüífers 

 Poblaci ó ser vida 202.246 Intrusió salina  

Hm3 anuals servits  a la 
pobl ació 

25 Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Disminució aigua potable 

Hm3 dessalats 
anualment 

10 Períodes de sequera Augment del preu de l’ aigua 

Proveïment d’aigua 
per a consum 

Municipis propers al 
Delta 

Hm3 anuals captats 7 Intrusió salina  

Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Períodes de sequera 

Proveïment d’aigua 
per a i ndústria 

Empr eses que aprofiten 
els recursos hídrica 

Nº d’aprofitaments 
hídrics 

25 

Intrusió salina 

Encariment de la producció 
industrial 

Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Reducció de les zones  de regadi u 

Recursos hídrics 

Proveïment d’aigua 
per a r egadiu 

Comunitat  de regants Hm3 anuals als canals 
de regadiu 

9 

Períodes de sequera Encariment dels productes 
agrícoles 

Mitigació de l’emissió de 
gasos d’efecte hi ver nacle 

 Poblaci ó en general Tones CO2 fixades 
anualment 

1.920,6 Reducció de la massa 
vegetal 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Espais Naturals del Delta 
de la Torder a 

Augment del risc d’inundació Protecció del litoral front 
temporals 

 

Propietaris de les 
explotacions  agrícoles 

Nº llevantades  anuals 3 llevantades 
(mitjana darrers 3 
anys) 

Construcció de ports  i 
espigons artificials 

Pèrdues econòmiques 

Comunitat  de regants Abans Delta = 
8,40 

Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Períodes de sequera 

Depuració i 
llacunatge litoral 

Consumidors directes 

Indicador de qualitat de 
l’aigua (TOC) – Any 
2002 

Després Delta = 
3,66 

Aplicació de fitosanitaris 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Millora de la qualitat de l es 
aigües 

Regulació de la Comunitat  de regants Distància front salí i (infor maci ó no Intrusió salina Reducció de les zones  de regadi u 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

intrusió salina Consumidors directes índexs de salinitat disponible) 
Encariment dels productes 
agrícoles 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Paisatge  Poblaci ó en general Qualificació al Catàleg 
del Paisatge 

(en elaboraci ó) Artificialització de l’entorn 

Reducció de l’espai de desconnexi ó 
i relax de les persones 

Càmpi ngs Sobreexplotació turística Desenvolupament 
d’acti vitats  de conei xement 
del medi 

Lleure i turisme de 
natura 

Turistes 

Nº de càmpings 22 càmpings 
(13.782 places) 

Artificialització de l’entorn 

Pèrdua de llocs de treball 

Obser vatori de la 
Tordera 

Manca d’empreses 
dedicades  a l’educació 
ambiental 

Ajuntaments  de Blanes i 
Malgrat de Mar 

Desenvolupament 
d’acti vitats  de gestió, 
recerca i innovaci ó 

 

CSIC de Blanes 

Nº d’entitats o 
administracions que 
gestionen l’espai 

3 (Ajuntaments de 
Blanes  i Malgrat 
de Mar i 
Obser vatori de la 
Tordera) Poca sensi bilització 

ciutadana respecte 
l’espai 

Pèrdua de llocs de treball 

Comunitats  vegetals Nº d’hàbitats d’interès 
comunitari 

6 Canvi d’usos del sòl Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

16 espèci es 
d’amfibis i rèptils 

Disminució dels cabals 
d’aigua 

59 espèci es d’ aus Intrusió salina 

Espècies  invasores 

Biodi versitat  

Espècies  protegides Nº d’espèci es princi pals 
(majoritàries i 
predominants) 

11 espèci es de 
mamífers 

Degradació dels hàbitats 

Reducció de l’oferta educati va i de 
turisme de natura 

Nº d’espais naturals 
propers 

4 Canvi d’usos del sòl Connecti vitat i 
complementarietat 
ecològica 

 Espècies  migratòries 

Nº d’espèci es 
migratòries 

1 Degradació dels hàbitats 

Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

Formació i manteni ment de 
sòls 

 Biodi versitat del Delta de 
la Tordera 

Aportació sediments  
pel riu 

(infor maci ó no 
disponible) 

Canvi d’usos del sòl Augment del risc d’inundació 
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Bé / servei Sub – bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Espais Naturals del Delta 
de la Torder a 

Pèrdues econòmiques 

Explotacions  agràries Pèrdua de llocs de treball 

Disminució de l a produc tivitat de 
l’espai natur al 

Producci ó primària  Tots els nivells de la 
xar xa tròfica existent en 
l’ecosistema 

Energia disponi ble a la 
xar xa tròfica anualment 
(Kj) 

359.541 x 106 Kj Reducció de la massa 
vegetal per ampliaci ó de 
infraestruc tures 

Pèrdua de llocs de treball 

 

 

Béns i serveis al Delta del Llobregat 

Com es pot veure a la següent taula, al Delta del Llobregat, com en altres zones 
deltaiques analitzades, veiem com és un espai que proveeix sobretot béns d’abastiment 
(majoritàriament recursos hídrics); però en el cas del Llobregat, veiem com hi ha un pes 
important dels béns de regulació, els culturals i els de recolzament, és a dir, tot el 
ventall possible de béns i serveis. De fet, és el segon espai amb un major nombre de 
béns i serveis després del Delta de l’Ebre. 

Així mateix, també observem com el grau d’amenaça d’aquests béns i serveis és més 
alt que en altres espais l itoral, ja que, com ja s’ha esmentat, la pressió humana és molt 
més important en espais deltaics i zones humides, que no pas en altres espais litorals. 

 

 

 

Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

hm3/any cap a la xar xa 
de consum 

43’52 Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Disminució aigua potable Aigua subterràni a Proveïment d’aigua 
per a consum 

Poblaci ó de l’Àrea 
Metropolitana de 
Barcelona 

hm3/any cap a ús  
industrial 

8’93 Períodes de sequera Augment del preu de l’ aigua 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

hm3/any al Parc Agrari 3’62 Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Proveïment d’aigua 
per a l a indústria 

Indústria del Baix 
Llobregat 

Nº d’aprofitaments 
hídrics 

600 Períodes de sequera 

Encariment de la producció 
industrial 

Entre 6 i 9 
metres  (2008) 

Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Reducció de les zones  de regadi u Proveïment d’aigua 
per a r egadiu 

Comunitat  d’Usuaris i 
Regants d’ Aigües del 
Delta del Llobregat 

Nivell de l’aqüífer 

Entre 4 i 6 
metres  (2007) 

Períodes de sequera Encariment dels productes 
agrícoles 

PIB anual 48’51 milions d’€ Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 
(abastament) 

Disminució aigua potable 

Hectàrees  d’horta Parc 
Agrari 

1.851 Retenci ó del cabal del riu 
Llobregat aigües amunt 
(represes) 

Recàrrega d’aqüífers Comunitat  d’Usuaris 
d’Aigües del Delta del 
Llobregat 

Treballadors ocupats 
en el sector primari 

1.200 Períodes de sequera 

Augment del preu de l’ aigua 

PIB anual 13’09 milions d’€ Abandonament de les 
explotacions 

Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Hectàrees  d’altres  
cultius Parc Agrari 

796 Pressió exterior 
(infraestructures i 
urbanització) 

Encariment dels productes 
agrícoles 

Horta Propietaris de les 
explotacions  agrícoles 

Nº de caps de besti ar 20.000 Contaminació sòl Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Nº explotacions  
ramaderes 

350 Abandonament de les 
explotacions 

Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

PIB anual 7’7 milions d’€ Pressió exterior 
(infraestructures i 
urbanització) 

Encariment dels productes 
agrícoles 

Fruita Propietaris de les 
explotacions  agrícoles 

Kg de producció 
pesquera 

(infor maci ó no 
disponible) 

Contaminació sòl Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Proveïment de recursos 
alimentaris 

Ramaderia Propietaris de les Nº embarcacions (infor maci ó no Abandonament de les Reducció de l’oferta de productes 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

explotacions ramaders 

Pressió exterior 
(infraestructures i 
urbanització) 

Encariment dels productes 
ramaders 

explotacions  ramaderes disponible) 

Contaminació sòl Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Zona La Ricarda 
� pesca 
prohibida  

Reducció de l’oferta de productes 
pesquers 

Can Camins � 7 
mesos pesca 

Encariment dels productes 
pesquers 

Platja militar � 
pesca per manent 

Remol ar � 
pesca prohibida  

Pei x Pescadors (professionals 
i recreatius) 

Dies de veda 

La Murtra i St. 
Climent � pesca 
permanent 

Degradació dels fons 
marins i de l es 
pobl acions de pei xos 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Parc Agrari del Bai x 
Llobregat 

Degradació de la 
vegetació deltaica 

Augment del risc d’inundació 

Ampliaci ó del Port de 
Barcelona 

Protecció del litoral front 
temporals 

  

Consorci per a la 
Protecció i Gesti ó dels 
Espais Naturals del Delta 
del Ll obregat 

Nº llevantades  / any 2 temporals 
(mitjana darrers 
6 anys) 

Ampliaci ó de l’Aeroport 
del Prat sobre el mar 

Pèrdues econòmiques 

Millora de la qualitat de 
l’aigua 

Depuració i llacunatge 
natural 

Comunitat  d’Usuaris 
d’Aigües del Delta del 
Llobregat 

Indicadors de qualitat 
de l’aigua 

El Delta no 
exercei x un 
paper clau en la 
depuració natural 
de les  aigües 
degut al 
desviament de la 

Abocaments  d’ARU i 
aigües industrials 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

desembocadura. 

Degradació de la 
vegetació deltaica 

La qualitat de 
l’aigua és bona 
(després de 
passar per la 
depuradora del 
Llobregat) 

Artificialització de l’entorn 

Disminució del cabal del 
riu Llobregat 

Reducció de les zones  de regadi u Regulació de la 
intrusió salina 

Comunitat  d’Usuaris 
d’Aigües del Delta del 
Llobregat 

Distància front salí Entre 1.000 i 
20.000 mg/l 
d’isoclorurs als 
Espais Naturals 
del Delta (veure 
informe de la 
Comunitat  
d’Usuaris 
d’Aigües del 
Delta del 
Llobregat) 

Sobreexplotació dels 
recursos hídrics de 
l’aqüífer 

Encariment dels productes 
agrícoles 

Mitigació de l’emissió de 
gasos d’efecte hi ver nacle 

  Poblaci ó en general Tones de carboni fi xats 
anualment 

37.635 Reducció de la massa 
vegetal per ampliaci ó de 
infraestruc tures 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Consorci per a la 
Protecció i Gesti ó dels 
Espais Naturals del Delta 
del Ll obregat 

Aportació sediments  
pel riu i el mar 

(infor maci ó no 
disponible) 

Ampliaci ó del Port de 
Barcelona 

Augment del risc d’inundació 

Nº represes conca 
Llobregat 

4 Ampliaci ó de l’Aeroport 
del Prat sobre el mar 

Pèrdues econòmiques 

Retenci ó de sediments  
aigües amunt 

Pèrdua de llocs de treball 

Formació de platges i 
plana deltaica 

  

Parc Agrari del Bai x 
Llobregat 

Nº depuradores conca 
Llobregat 

58 

Depuradores del riu 
Llobregat 

  

Desenvolupament 
d’acti vitats  de conei xement 

Educació i 
sensibilització 

Empr eses d’educació Nº escolars / any 17.000 Degradació de l’espai Pèrdua de llocs de treball 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

natural ambiental ambiental 

Nº empr eses educació 
ambiental autoritzades  
pel Consorci 

7 (30 
treballadors) 

Artificialització de l’entorn Reducció de l’oferta educati va de 
les escol es 

Nº visitants / any 39.906 (agost07 
– agost08) 

Degradació de l’espai 
natural 

del medi 

Lleure i turisme de 
natura 

Empr eses d’ecoturisme 

Procedència visitants Majoritàriament 
local 

Artificialització de l’entorn 

Pèrdua de llocs de treball 

Consorci per a la 
Protecció i Gesti ó dels 
Espais Naturals del Delta 
del Ll obregat 

Nº treballadors del 
Consorci 

12 Degradació de l’espai 
natural 

Impulsats pel 
Consorci del 
Delta del 
Llobregat i per 
institucions 
acadèmiques i 
de recerca 

Desenvolupament 
d’acti vitats  d’inves tigació i 
gestió 

  

Entitats ambi entalistes Estudis anuals sobre el 
Delta del Llobregat 

(Nº indefinit) 

Artificialització de l’entorn 

Pèrdua de llocs de treball 

Sobrefreqüentació Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Paisatge   Poblaci ó en general Qualificació al Catàleg 
del Paisatge 

(en elaboraci ó) 

Artificialització de l’entorn Reducció de l’espai de desconnexi ó 
i relax de les persones 

Reducció de l’oferta patrimonial 

Abandó de les expl otacions 
agràries 

Patrimoni  històric - cultural   Poblaci ó en general Nº d’elements 
patrimonials catal ogats 

73 Progressiu abandó i 
enrunament del patrimoni 

Pèrdues econòmiques 

Biodi versitat   Comunitats  vegetals Nº d’hàbitats d’interès 
comunitari 

8 Sobrefreqüentació Disminució del gaudi de l’espai 
natural 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Nº d’espèci es 
d’especial protecció 

25 Caça il· legal 

Nº d’espèci es d’ aus 360 Pressió antròpica 

Espècies  protegides 

Estatus de pr otecció Internacional Espècies  invasores 

Reducció de l’oferta educati va i de 
turisme de natura 

Nº d’espais naturals 
propers 

4 (Garraf, l’Ordal 
Collserola, 
Costes del 
Garraf) 

Connecti vitat i 
complementarietat 
ecològica 

  Espècies  migratòries 

Nº d’espèci es 
migratòries 

5 

Vies de comunicació Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

Consorci per a la 
Protecció i Gesti ó dels 
Espais Naturals del Delta 
del Ll obregat 

Retenci ó de sediments  
aigües amunt 

Augment del risc d’inundació 

Parc Agrari del Bai x 
Llobregat 

Pèrdues econòmiques 

Formació i manteni ment 
de sòls 

  

Biodi versitat del Delta del 
Llobregat 

Aportació sediments  
pel riu 

(infor maci ó no 
disponible) 

Depuradores del riu 
Llobregat 

Pèrdua de llocs de treball 

Biopal eontologia   Societat científica (no mesurable) (no mesurable) Retenci ó de sediments  
aigües amunt 

Limitaci ó dels estudis cientí fics 

Disminució de l a produc tivitat de 
l’espai natur al 

Producci ó primària   Tots els nivells de la 
xar xa tròfica existent en 
l’ecosistema 

Energia disponi ble a la 
xar xa tròfica anualment 
(Kj) 

1.467.765 x 106 
Kj 

Reducció de la massa 
vegetal per ampliaci ó de 
infraestruc tures 

Pèrdua de llocs de treball 
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Béns i serveis als Colls i Miralpeix 

Com es pot veure a la següent taula, a l ’espai litoral de Colls i Miralpeix, la varietat de 
béns i serveis que s’ofereixen és lleugerament més reduïda que altres espais analitzats. 
La tipologia predominant són els béns culturals, sobretot els referents a paisatge i 
patrimoni. 

Per altra banda, s’observa com molts dels béns i serveis analitzats presenten impactes i 
amenaces severs que els posen situació de risc, els més afectats són els que fan 
referència al béns i serveis de recolzament. 

 

 

 

 

Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Hectàrees  de zona 
agrícola 

13 ha  Abandonament de les 
explotacions 

Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Encariment dels productes 
agrícoles 

Cereals Propietaris de les 
explotacions  agrícoles 

Kg de producció (infor maci ó no 

disponible) 
Requalificacions 
urbanístiques 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Hectàrees  de zona 
agrícola 

25 ha  Abandonament de les 
explotacions 

Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Encariment dels productes 
agrícoles 

Vinya Propietaris de les 
explotacions  agrícoles 

Kg de producció (infor maci ó no 
disponible) 

Requalificacions 
urbanístiques 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Nº embarcacions 
pesca 

91 Reducció de l’oferta de productes 
pesquers 

Provisió de recursos  
alimentaris 

Pei x Pescadors (professionals 
i recreatius) 

Nº persones ocupades 94 armadors 

Degradació dels fons 
marins i de l es 
pobl acions de pei xos 

Encariment dels productes 
pesquers 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

288 mariners Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Captures  pesqueres 
(kg) 

3.552.129,60 kg 
(corresponent al 
port  de Vilanova i 
la Geltrú) 

Reducció de l’oferta de productes 
pesquers 

Dies veda oberta 300 dies 
aproximadament 

Encariment dels productes 
pesquers 

Marisqueig Pescadors (professionals 
i recreatius) 

Nº embarcacions 
marisqueig 

5 

Degradació dels fons 
marins i de l es 
pobl acions de marisc 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Mitigació de l’emissió de 
gasos d’efecte hi ver nacle 

  Poblaci ó en general Tones CO2 fixat 
anualment 

3.247 tones CO2 / 
any 

Incendis forestals Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Abocaments  de deixalles 

Degradació de l’entorn 

Abocaments  d’ARU 

Millora de la qualitat de 
l’aigua 

Depuració i llacunatge 
natural 

Flora i fauna de la 
desembocadura de la 
riera de Ribes 

Indicadors de qualitat 
de l’aigua 

(infor maci ó no 

disponible) 

Pressió antròpica 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Nº empr eses educació 
ambiental 

2 Pèrdua de llocs de treball Educació i 
sensibilització 
ambiental 

Empr eses d’educació 
ambiental 

Participants / any 100 

Degradació de l’espai 
natural 

Reducció de l’oferta educati va de 
les escol es 

Visitants / any (no hi ha cap 
registre) 

Manca de senyalització 

2 hotels 

Desenvolupament 
d’acti vitats  de 
conei xement del medi 

Lleure i turisme de 
natura 

Empr eses d’ecoturisme 

Nº d’establiments 
hotelers i càmpings 

1 càmping 

Degradació de l’espai 
natural 

Pèrdua de llocs de treball 

Desenvolupament 
d’acti vitats  de gestió, 

  Consorci dels Colls i 
Miralpeix 

Nº treballadors pr opis 
del Consorci 

1 Degradació de l’espai 
natural 

Pèrdua de llocs de treball 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

recerca i innovaci ó Estudis sobre Colls i 
Miralpeix (Consorci) 

2 

Poblaci ó en general Sobrefreqüentació Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Incendis forestals 

Urbanització 

Paisatge   

Consorci dels Colls i 
Miralpeix 

Qualificació al Catàleg 
del Paisatge 

(en elaboraci ó) 

Vies de comunicació 
(carreteres i ferrocarril) 

Reducció de l’espai de desconnexi ó 
i relax de les persones 

Poblaci ó en general Reducció de l’oferta patrimonial 

Abandó de les expl otacions 
agràries 

Patrimoni  històric - 
cultural 

  

Consorci dels Colls i 
Miralpeix 

Nº d’elements 
catalogats 

5 Progressiu abandó i 
enrunament del patrimoni 

Pèrdues econòmiques 

Nº d’hàbitats d’interès 
comunitari 

11 Sobrefreqüentació Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

6 esp. de 
mamífers 

Incendis forestals 

12 esp. d’amfibis i 
rèptils 

Caça il· legal 

59 esp. d’aus Pressió antròpica 

44 esp. de flora 
terrestre 

Manca de vigilància i 
gestió sobr e les espècies 

2 esp. de 
fanerògames 
marines 

13 esp. principals 
d’algues 

Biodi versitat   Espècies  protegides 

Nº d’espèci es 

(entre d’altres) 

Espècies  invasores 

Reducció de l’oferta educati va i de 
turisme de natura 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Nº d’espèci es 
protegides 

88 

Nº d’espais naturals 
propers 

3 (Massís del 
Garraf, 
Muntanyes de 
l’Ordal, Conca del 
Foix) 

Vies de comunicació 
(carreteres i ferrocarril) 

Connecti vitat i 
complementarietat 
ecològica 

  Espècies  migratòries 

Nº d’espèci es 
migratòries 

8 (Costa del 
Garraf) 

Urbanització 

Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

Reducció de la massa 
vegetal per ampliaci ó de 
infraestruc tures 

Disminució de l a produc tivitat de 
l’espai natur al 

Incendis forestals Pèrdua de llocs de treball 

Producci ó primària   Tots els nivells de la 
xar xa tròfica existent en 
l’ecosistema 

Energia disponi ble a la 
xar xa tròfica 
anualment (Kj) 

126.633 x 106 Kj 

Urbanització   

 

 

Béns i serveis a la Reserva Marina de Masia Blanca 

La taula que es mostra a continuació ens constata que, de tots els espais l itorals 
analitzats, la Reserva Marina de Masia Blanca és el que ofereix un menor nombre de 
béns i serveis, no menyspreable per això, ja que és dels espais en què hi ha menys 
factors de risc que els posin en perill. Majoritàriament els béns i serveis oferts són de 
tipus cultural i de recolzament, tot i destacar també la importància de la pesca com un 
bé estrictament l ligat a la reserva marina. 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Producci ó pesquera 
(kg) 

1.250 kg 
(aproximat) 

Sobreexplotació 
pesquera 

Reducció de l’oferta de productes 
pesquers 

Degradació dels fons 
marins i de l es 
pobl acions de pei xos 

Encariment dels productes 
pesquers 

Provisió de recursos  
alimentaris 

Pei x Pescadors (professionals 
i recreatius) 

Nº embarcacions 
pesca 

20 

Aixecament de les  
restriccions pesqueres 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Veïns  del front litoral de 
Coma-ruga 

Augment del risc d’inundació Protecció del litoral front 
temporals 

  

Port Esportiu de Coma-
ruga 

Nº llevantades  anuals 2 llevantades 
(mitjana darrers 3 
anys) 

Degradació dels fons 
marins 

Pèrdues econòmiques 

Club Nàutic de Coma-
ruga 

Sobreexplotació 
pesquera 

Degradació dels fons 
marins i de l es 
pobl acions de pei xos 

Millora de la qualitat de 
l’aigua 

Depuració llacunatge i 
natural 

Associacions 
submarinistes 

Indicadors de qualitat 
de l’aigua 

(infor maci ó no 
disponible) 

Ampliaci ó del Port 
Esportiu de Coma-ruga 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Degradació dels fons 
marins 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Mitigació de l’emissió de 
gasos d’efecte hi ver nacle 

Fixació de CO2 per 
fanerògames marines 

Poblaci ó en general Tones de CO2 fi xades 
anualment 

4.200 

Ampliaci ó del Port 
Esportiu de Coma-ruga 

Més concentraci ó de gasos  d’efecte 
hivernacle 

Sobreexplotació 
pesquera 

Pèrdues econòmiques en les 
activitats de conei xement del medi  

Degradació dels fons 
marins 

Reducció de l’espai de desconnexi ó 
i relax de les persones 

Paisatge   Poblaci ó en general Qualificació al Catàleg 
del Paisatge 

  

  

(en elaboraci ó) 

  

  

Ampliaci ó del Port 
Esportiu de Coma-ruga 

  

Desenvolupament 
d’acti vitats  de 
conei xement del medi 

Educació i 
sensibilització 
ambiental 

DEPANA Nº entitats que hi 
desenvolupen 
activitats 

3 (DEPANA, 
Sotavent, 
l’Escurçó) 

Degradació dels fons 
marins 

Pèrdua de llocs de treball 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Sotavent Reducció de l’oferta educati va de 
les escol es 

L’Escurçó 

Artificialització de l’entorn 

  
Menys conscienci ació ambiental 

Ajuntament del Vendrell Pèrdua de llocs de treball Lleure i turisme de 
natura 

DEPANA 

Nº visitants any (Aula 
Aquàtica) 

532 (any 2008) 

Degradació dels fons 
marins 

Pèrdua d’ ofertes d’ ecoturisme a la 
reserva marina 

Ajuntament del Vendrell Nº de personal laboral 
en la gestió de la 
Reserva Marina 

7 

DEPANA 

Sotavent 

L’Escurçó 

Desenvolupament 
d’acti vitats  de gestió, 
recerca i innovaci ó 

  

Ministeri de Medi 
Ambi ent i Medi Rural i 
Marí 

Nº d’entitats 
encarregades de la 
gestió de la reserva 

5 (Ajuntament del 
Vendrell, Ministeri 
de Medi Ambient, 
DEPANA, 
Sotavent, 
l’Escurçó)  

Degradació dels fons 
marins 

Pèrdua de llocs de treball 

Comunitats  de 
fanerògames marines 

Nº d’hàbitats d’interès 
comunitari 

1 Degradació dels fons 
marins 

Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

31 esp. de pei xos Sobreexplotació 
pesquera 

6 esp. de 
mol· luscs 

1 esp. d’ esponja 

3 esp. de cnidaris 

2 esp. de 
gorgònies 

4 esp. de 
crustacis 

Biodi versitat   

Espècies  protegides Nº d’espèci es 

5 esp. d’ algues 

Ampliaci ó del Port 
Esportiu de Coma-ruga 

Reducció de l’oferta educati va i de 
turisme de natura 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

19 esp. d’aus 
marines 

Nº d’espèci es 
protegides  
especi alment 

7 

Estatus de pr otecció Internacional 

Nº de reserves 
marines  properes 

0 Degradació dels fons 
marins 

Connecti vitat i 
complementarietat 
ecològica 

  Espècies  migratòries 

Nº d’espèci es d’ aus 
marines 

19 Sobreexplotació 
pesquera 

Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

Degradació dels fons 
marins 

Disminució de l a produc tivitat 
pesquera 

Sobreexplotació 
pesquera 

Producci ó primària   Tots els nivells de la 
xar xa tròfica existent en 
l’ecosistema submarí 

Energia disponi ble a la 
xar xa tròfica 
anualment (Kj) 

163.800 x 106 Kj 

Ampliaci ó del Port 
Esportiu de Coma-ruga 

Pèrdua de llocs de treball 

  

 

Béns i serveis a Tamarit – punta de la Móra 

Com es pot veure a la següent taula, l ’espai natural de Tamarit – punta de la Móra, 
alberga sobretot béns i serveis de recolzament i de caràcter cultural. Malgrat no ser un 
dels espais en que els diferents béns i serveis gaudeixin d’un millor estat ni disposi 
d’un ampli ventall de béns i serveis, veiem com l’estat de conservació és correcte i no 
hi ha elements de risc preocupants. 

Destaquem la importància de béns i serveis relacionats amb el desenvolupament 
d’activitats i propostes educatives i de recerca, així com un servei fonamental en 
qüestions de biodiversitat i connectivitat ecològica. 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Producci ó anual (kg) (infor maci ó no 
disponible) 

Abandó progressiu Oliveres Propietaris de les 
explotacions  agrícoles 

Superfície agrícola 
(ha) 

23,2 Devaluaci ó dels 
produc tes agrícoles 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Pescadors pr ofessionals Producci ó anual (kg) (no hi ha dades 
concretes) 

Limitaci ó o prohi bició de 
l’activitat pesquera front 
el litoral de la punta de la 
Móra 

Reducció de l’oferta de productes 
pesquers 

Pescadors recreatius Nº embarcacions 
(recreatives) 

383 Sobreexplotació dels 
recursos 

Encariment dels productes 
pesquers 

Pei x 

  Nº pescadors 
recreatius (canya) 

233 Degradació dels fons 
marins (prats de 
fanerògames) 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Mol· luscs Persones a títol indi vidual 
que practiquen aquest 
activitat 

Nº mariscadors 
recreatius 

285 Sobreexplotació dels 
recursos 

Reducció de les pobl acions  de 
mol· luscs 

Provisió de recursos  
alimentaris 

Avifauna Persones a títol indi vidual 
que practiquen aquest 
activitat 

Nº d’àrees privades de 
caça 

1 Sobreexplotació dels 
recursos 

Desaparició de l’acti vitat de cacera 

EIN Tamarit – Punta de 
la Móra 

Disminució de l’aportació 
de sorra 

Protecció del litoral front 
temporals 

  

Càmpi ngs 

Nº llevantades  / any 1 temporal / any 
(mitjana darrers 3 
anys) 

Degradació del front 
litoral (dunes, savinar) 

Augment del risc d’inundació 

Disminució de l’aportació 
de sorra 

Augment del risc d’inundació 

Augment de l es 
llevantades 

Formació de platges   Usuaris de l es pl atges Aportació de sorra pel 
mar 

(infor maci ó no 
disponible) 

Construcció d’elements 
artificials (ports o 
espigons) 

Pèrdues econòmiques 

  

Mitigació de l’emissió de   Poblaci ó en general Kg CO2 fixats 1.281 tones CO2 / Reducció de la massa Afectacions  sobr e la salut de les 



 

Amb el suport de:          
44 

Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

forestal gasos d’efecte hi ver nacle anualment any 

Incendis forestals 

persones 

Degradació dels 
ecosistemes  de l’EIN 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Sobrefreqüentació 

Paisatge   Poblaci ó en general Qualificació al Catàleg 
del Paisatge del Camp 
de Tarragona 

Paisatge de valor 
ecològic 

Incendis forestals 

Reducció de l’espai de desconnexi ó 
i relax de les persones 

  

Nº visitants guiats  / any 900 apr ox. Degradació dels 
ecosistemes  de l’EIN 

Pèrdua de llocs de treball Educació i 
sensibilització 
ambiental 

Empr eses i entitats que 
desenvolupen pr ogrames  
d’educació ambiental a 
l’EIN Nº empr eses /  entitats 

d’educació ambiental 
3 Sobrefreqüentació Reducció de l’oferta educati va de 

les escol es 

Càmpi ngs propers a 
l’espai natur al 

Nº visitants anuals a 
l’EIN 

35.000 (any 2008) Degradació dels 
ecosistemes  de l’EIN 

Establi ments de la costa 
(restaurants, 
xiringuitos.. .) 

Procedència visitants Internacional 

Desenvolupament 
d’acti vitats  de 
conei xement del medi 

Lleure i turisme de 
natura 

  Nº de pl aces 
allotjament 

824 (3 càmpi ngs) 

Sobrefreqüentació 

Pèrdua de llocs de treball 

DEPANA Nº de tècnics que 
treballen en la ges tió 
directa de l’EIN 

3 Degradació dels 
ecosistemes  de l’EIN 

Desenvolupament 
d’acti vitats  de gestió, 
recerca i innovaci ó 

  

Ajuntament de Tarragona Nº d’estudis anuals a 
l’EIN 

8 Manca de recursos 

Pèrdua de llocs de treball 

Abandó del patrimoni Patrimoni  històric - 
cultural 

  Visitants Nº d’elements 
patrimonials catal ogats 
en l’àmbit d’estudi 

4 (Mas Grimau, 
Torre de l a Móra, 
platja de 
Calabecs , 
pedrer a de la 
Punta de la 
Creueta) 

No interpr etació del 
patrimoni 

Reducció de l’oferta patrimonial 

Biodi versitat   Comunitats  vegetals Nº d’hàbitats d’interès 
comunitari 

5 Degradació dels 
ecosistemes  de l’EIN 

Disminució del gaudi de l’espai 
natural 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

132 esp. d’ aus Sobrefreqüentació 

26 esp. de 
mamífers 

21 esp. d’amfibis i 
rèptils 

252 taxons de 
flora terrestr e 

34 esp. d’algues 

2 esp. de 
fanerògames 
marines 

Nº d’espèci es dels 
grups principals 

90 esp. de pei xos 

Nº d’espèci es 
protegides 

85 

Espècies  protegides 

Estatus de pr otecció Internacional 

Incendis forestals 

Reducció de l’oferta educati va i de 
turisme de natura 

Degradació dels 
ecosistemes  de l’EIN 

Sobrefreqüentació 

Connecti vitat i 
complementarietat 
ecològica 

  Espècies  migratòries Nº d’espais naturals 
propers 

2 

Incendis forestals 

Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

Reducció de la massa 
vegetal 

Disminució de l a produc tivitat de 
l’espai natur al 

Producci ó primària   Tots els nivells de la 
xar xa tròfica existent en 
l’ecosistema 

Energia disponi ble a la 
xar xa tròfica 
anualment (Kj) 

49959 x 106 Kj 

Incendis forestals Pèrdua de llocs de treball 

 

 



 

Amb el suport de:          
46 

Béns i serveis al litoral de l’Ametlla de Mar 

Com es pot veure a la següent taula, al litoral de l’Ametlla de Mar veiem com els béns i 
serveis d’abastament són els que menys predominen, a diferència dels culturals i de 
recolzament. Malgrat no tractar-se d’un espai deltaic o zona humida, que hem vist que 
són espais altament pressionats, aquesta franja de litoral podríem dir que també pateix 
una forta pressió antròpica. Això es tradueix amb impactes i amenaces als béns i 
serveis que els posen en situació de risc, sobretot aquells referents a l ’abastiment de 
recursos alimentaris i hídrics. 

 

 

 

 

 

 

Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Abandonament Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Encariment dels productes 
agrícoles 

Oliveres Propietaris de les 
explotacions  agrícoles 

Superfície zona 
agrícola (ha) 

1.165 ha  

Bai xa rendibilitat 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Abandonament Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Encariment dels productes 
agrícoles 

Fruita seca Propietaris de les 
explotacions  agrícoles 

Superfície zona 
agrícola (ha) 

332 

Bai xa rendibilitat 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Provisió de recursos  
alimentaris  

Pei x Pescadors (professionals 
i recreatius) 

Nº embarcacions 
pesca 

77 Sobreexplotació dels 
recursos pesquers 

Reducció de l’oferta de productes 
pesquers 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Producci ó anual (kg) 2.716 tones  Encariment dels productes 
pesquers 

Dies de veda oberta 290 dies 
aproximadament 

Ingressos per vendes 9.439.398,10 € 

Nº armadors i mariners 62 armadors i 304 
mariners 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Protecció del litoral front 
temporals 

  Propietaris de les finques 
costaneres 

Nº llevantades  / any 3 (mitjana darrers 
tres anys) 

Urbanització Augment del risc d’inundació 

Urbanització Mitigació de gasos 
d’efec te hivernacl e 

  Poblaci ó en general Tones CO2 fixades 
anualment 

14.684 tones CO2 
/ any 

Vies de comunicació 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Augment del risc d’inundació 

Pèrdues econòmiques 

Formació de platges   Municipi de l’Ametlla de 
Mar 

Aportació de 
sediments 

(infor maci ó no 
disponible) 

Port de l’Ametlla de Mar 

Pèrdua de llocs de treball 

Abocament d’ARU Millora de la qualitat de 
l’aigua 

Llacunatge i depuraci ó 
natural 

Usuaris de l’aigua del 
municipi de l’Ametlla de 
Mar (consum i/o reg) 

Paràmetres  de qualitat  
de l’aigua 

(infor maci ó no 
disponible) 

Degradació de les  zones 
humides 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Urbanització Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Proliferació establiments 
turístics (càmping, 
hotel...) 

Paisatge   Poblaci ó en general Catalogació al Catàleg 
del Paisatge de l es 
Terres de l’Ebre 

(en elaboraci ó) 

Vies de comunicació 

Reducció de l’espai de desconnexi ó 
i relax de les persones 

2 (de l’Ametlla, 
però no fan visites 
a l’espai) 

Degradació de l’espai 
natural 

Pèrdua de llocs de treball Desenvolupament 
d’acti vitats  educatives i 
de descoberta de l’espai 

Educació i 
sensibilització 
ambiental 

Empr eses d’educació 
ambiental 

Entitats d’ educació 
ambiental 

1 (CatSud) Artificialització de l’entorn Reducció de l’oferta educati va de 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Nº participants /  any 15 (CatSud) 

Nº visitants / any (infor maci ó no 
disponible) 

les escol es 

Degradació de l’espai 
natural 

Pèrdua de llocs de treball Lleure i turisme de 
natura 

Empr eses d’ecoturisme Nº d’establiments 
hotelers i càmpings 

9 hotels i 1 
càmping 

Artificialització de l’entorn Menys ofertes ecoturístiques 

Ajuntament de l’Ametlla 
de Mar 

4  Degradació de l’espai 
natural 

(Ajuntament de 
l’Ametlla de Mar 
principalment) 

Desenvolupament 
d’acti vitats  de gestió, 
recerca i innovaci ó 

  

Entitats ambi entalistes 

Nº d’entitats que fan 
tasques de gesti ó de 
l’espai 

 (Nereo, Submón, 
DEPANA). 

Artificialització de l’entorn 

Pèrdua de llocs de treball 

Reducció de l’oferta patrimonial 

Abandó de les expl otacions 
agràries 

Patrimoni  històric - 
cultural 

  Visitants Nº d’elements 
patrimonials catal ogats 

3 (Catàleg 
Patrimoni 
Generalitat) + 
búnquers guerra 
civil (no 
catalogats) 

Progressiu abandó i 
enrunament del patrimoni 

Pèrdues econòmiques 

Comunitats  vegetals Nº d’hàbitats d’interès 
comunitari 

5 Sobrefreqüentació Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

Nº d’espèci es (infor maci ó no 
disponible) 

Espècies  invasores Reducció de l’oferta educati va i de 
turisme de natura 

Biodi versitat   

Espècies  protegides 

Nº d’espèci es 
protegides 

17 Pressió antròpica   

Estatus de pr otecció Internacional i 
nacional 

Connecti vitat i 
complementarietat 
ecològica 

  Espècies  migratòries 

Nº d’espais naturals 
propers 

3 (Delta de l’Ebre, 
Plana de Sant 
Jordi, Tossal de 
Montagut) 

Vies de comunicació Disminució del gaudi de l’espai 
natural 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Nº d’espèci es 
migratòries 

4 (Egretta 

garzeta, Ar dea 
cinerea, Larus 
audouinii i Larus 
ridibundus) 

Disminució de l a produc tivitat de 
l’espai natur al 

Producci ó primària   Tots els nivells de la 
xar xa tròfica existent en 
l’ecosistema 

Energia disponi ble a la 
xar xa tròfica 
anualment (Kj) 

572.689 x 106 Kj 

Reducció de la massa 
vegetal per ampliaci ó de 
infraestruc tures o per 
urbanitzacions 

Pèrdua de llocs de treball 

 

 

Béns i serveis al Delta de l’Ebre 

Finalment, la següent taula, corresponent al Delta de l’Ebre, veiem com aquest és 
l ’espai litoral analitzat en el present estudi que ofereix una major diversitat de béns i de 
serveis de totes les categories. En destaquem per sobre de tot, els béns d’abastiment 
(recurso s alimentaris i hídrics) els quals tenen una importància vital en el funcionament 
del Delta. Tot i així, no podem deixar de banda el paper fonamental que juga aquest 
delta amb serveis de regulació tant importants com la protecció del litoral i la formació 
de la plana deltaica, entre d’altres. 

Com en els altres deltes analitzats, veiem com tot i haver un ampli ventall de béns i 
serveis oferts, la situació de risc en què es troben és preocupant, ja que són nombrosos 
els impactes i les amenaces als quals es veuen sotmesos.  

 

 

 

Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Producci ó anual (kg) 70.000.000 Regressió de subsidènci a Reducció de l’oferta d’ arròs Provisió de recursos  
alimentaris 

Arròs Propietaris de les 
explotacions  arrossaires 

Superfície arrossars 
(ha) 

25.873 ha  Manca de recursos 
hídrics 

Encariment de l’arròs 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Ocupació 12% de l a 
pobl ació ocupada 

Manca aportacions de 
sediments 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Abandonament de les 
explotacions 

Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Manca de recursos 
hídrics 

Encariment dels productes 
agrícoles 

Horta Propietaris de les 
explotacions  agrícoles 

Superfície horta (ha) 2.744 ha  

Salinitat Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Abandonament de les 
explotacions 

Reducció de l’oferta de productes 
agrícoles 

Manca de recursos 
hídrics 

Encariment dels productes 
agrícoles 

Fruiters Propietaris de les 
explotacions  agrícoles 

Superfície fr uiters (ha) 1.568 ha  

Salinitat Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Producci ó pesquera 
(kg) 

4.108 tones (ports 
de l’Ampolla, 
Deltebre, Sant 
Carles de l a 
Ràpita i l es Cases  
d’Alcanar) 

Reducció de l’oferta de productes 
pesquers 

Nº amarraments 
pesquers 

170 

Sobreexplotació dels 
recursos pesquers 

Encariment dels productes 
pesquers 

344 mariners 

7 xar xaires 

Pei x Pescadors (professionals 
i recreatius) – Pesca 
marina i continental 

Gent ocupada 

172 armadors 

 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Nº explotacions  
muscleres 

15 emplaçaments Reducció de l’oferta de mol· luscs 

Encariment dels mol· luscs 

Mol· luscs Empr eses d’expl otació 
aqüícola 

Producci ó anual (kg) 1.700.000 
aproximat 

Sobreexplotació dels 
recursos aqüícoles 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Avifauna Caçadors Nº de caçadors 5.000 Sobreexplotació dels Reducció de l’oferta de productes 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

recursos de caça 

Nº de zones  de caça 41 

Nº d’espèci es d’ ocells 
cinegètics 

15 

Caçadors furtius Encariment dels productes de caça 

Caps de bestiar 1.577.613 (any 
1999) 

Reducció de l’oferta de productes 
ramaders 

Superfície ramadera 300 ha  Encariment dels productes 
ramaders 

Ramaderia Propietaris de les 
explotacions  de bestiar i 
personal ocupat en el 
sector 

Nivell de l’aqüífer (infor maci ó no 
disponible) 

Abandonament de 
l’activitat ramadera 

Pèrdua de llocs de treball en el 
sector 

Comunitat  de regants  del 
Delta de l’Ebre 

Nº municipis del que 
reben aigua del 
minitransvasament 

71 Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Disminució aigua potable 

Municipis del D elta Cabal aportat pel 
minitransvasament 

42,35 H m³ /any Salinització Augment del preu de l’ aigua 

Recàrrega d’aqüífers 

  Nº indústries del que 
reben aigua del 
minitransvasament 

33 Retenci ó del cabal de 
l’Ebre aigües amunt 
(represes i 
minitransvasament) 

  

Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Disminució aigua potable Proveïment d’aigua per 
a consum 

Municipis consorciats de 
l’Ebre i el Camp de 
Tarragona 

Cabal aportat pel 
minitransvasament 

29,36  H m³ /any 

Salinització Augment del preu de l’ aigua 

380 hm3/any al 
Canal de la Dreta 

Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Disminució aigua potable Proveïment d’aigua per 
a la indústria 

Indústries consorciades 
de l’Ebr e i el Camp de 
Tarragona 

Hm3 anuals als canals 
del Delta 

254 hm3/any al 
Canal de 
l’Esquerra 

Salinització Augment del preu de l’ aigua 

Comunitat  de regants  del 
Delta de l’Ebre 

Sobreexplotació dels 
recursos hídrics 

Reducció de les zones  de regadi u 

Recursos hídrics 

Proveïment d’aigua per 
a regadiu 

Municipis del D elta 

Nº d’aprofitaments 
hídrics 

5 pous a l’àmbit 
del Delta de 
l’Ebre 

Salinització Encariment dels productes 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

agrícoles 

Retenci ó del cabal de 
l’Ebre aigües amunt 
(represes i 
minitransvasament) 

  

Nº explotacions  salines 1 (Salines de la 
Trinitat) 

Abandó de les 
explotacions 

Sal   Empr eses d’expl otació 
salina 

Producci ó anual de sal 
(tones) 

Entre 5.000 i 
100.000 tones de 
sal anuals ( molt 
influenciat per la 
meteorol ogia) 

Bai xa rendibilitat 

  

Parc Natural del Delta de 
l’Ebre 

Regressió de subsidènci a Augment del risc d’inundació 

Propietaris de les 
explotacions  agrícoles 

Empr eses d’expl otació 
aqüícola 

Protecció del litoral front 
temporals 

  

Empr eses d’expl otació 
salina 

Nº llevantades  anuals 6 temporals 
anuals (mitjana 
darrers 3 anys) 

Manca d’aportació de 
sediments 

Pèrdues econòmiques 

Comunitat  de regants TOC 2002 (abans 
Delta) = 3,56 mg/l 

Depuració i llacunatge 
natural 

Consumidors directes 

Indicadors de qualitat 
de l’aigua (TOC) 

TOC 2002 (Delta) 
= 2,73 mg/l 

Ús excessiu de 
fertilitzants o productes 
químics pel tractament 
agrícola. 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Comunitat  de regants Reducció de les zones  de regadi u 

Millora de la qualitat de 
les aigües 

Regulació de la 
intrusió salina 

Consumidors directes 

Distància front salí i 
índexs de salinitat 

(infor maci ó no 
disponible) 

Intrusió salina 

Encariment dels productes 
agrícoles 

0,8 km3/any 
(pantà 
Mequinensa) 

Augment del risc d’inundació Formació de plana 
deltaica i  

  Propietaris de les 
explotacions  agrícoles i 
salines 

Aportació de 
sediments  pel riu 

12 mg/l 
(Amposta) 

Retenci ó de sediments  
aigües amunt 

Pèrdues econòmiques 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Nº represes a la part 
bai xa de l’Ebre 

2 (Flix i Riba-roja) Pèrdua de llocs de treball 

Nº de depuradores a la 
part bai xa de l’Ebre 

4 (Tortosa, 
Amposta, 
Deltebre i el 
Poblenou del 
Delta) 

    

Mitigació de l’emissió de 
gasos d’efecte hi ver nacle 

  Poblaci ó en general Tones CO2 fixades 
anualment 

606.111,25 Reducció de la massa 
vegetal 

Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Sobrefreqüentació Afectacions  sobr e la salut de les 
persones 

Paisatge   Poblaci ó en general Qualificació al Catàleg 
del Paisatge 

(en elaboraci ó) 

Artificialització de l’entorn 
proper al Delta 

Reducció de l’espai de desconnexi ó 
i relax de les persones 

Empr eses en concessió 
per fer acti vitats  
d’educació ambiental 

Nº escolars / any 20.000 Pèrdua de llocs de treball Educació i 
sensibilització 
ambiental 

Altres empreses que fan 
activitats pel seu compte 

Nº empr eses 
d’educació ambiental 
amb la concessió per 
educació ambiental 

2 

Degradació de l’espai 
natural 

Reducció de l’oferta educati va de 
les escol es 

Empr eses de turisme del 
Delta 

Nº visitants anuals al 
PNDE 

550.000 Pèrdua de llocs de treball 

Procedència visitants Internacional 

Nº hotels i càmpings 76 hotels i 9 
càmpings 

Desenvolupament 
d’acti vitats  de 
conei xement del medi 

Lleure i turisme de 
natura 

Allotjaments i restaurants 
del Delta 

Nº places 3364 

Degradació de l’espai 
natural 

Disminució de l es ofertes  
d’ecoturisme 

Parc Natural del Delta de 
l’Ebre 

Nº de treballadors del 
PNDE 

26 + 16 
(pràctiques) 

IRTA 

Desenvolupament 
d’acti vitats  de gestió, 
recerca i innovaci ó 

  

Entitats ambi entalistes 

Nº estudis anuals 
sobre el Delta de 
l’Ebre 

7 (any 2008) 

Degradació de l’espai 
natural 

Pèrdua de llocs de treball 

Patrimoni  històric -   Parc Natural del Delta de Nº d’elements 177 Progressiu abandó i Reducció de l’oferta patrimonial 
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Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

Abandó de les expl otacions 
agràries 

cultural l’Ebre patrimonials catal ogats 
en l’àmbit del D elta de 
l’Ebre 

enrunament del patrimoni 

Pèrdues econòmiques 

Comunitats  vegetals Nº d’hàbitats d’interès 
comunitari 

23, dels quals 2 
són prioritaris 

Sobrefreqüentació Disminució del gaudi de l’espai 
natural 

28 espèci es de 
flora 

Pressió antròpica 

13 espèci es de 
pei xos 

24 espèci es 
d’amfibis i rèptils 

15 espèci es de 
mamífers 

Nº d’espèci es 
protegides 

234 espècies 
d’ocells 

Biodi versitat   

Espècies  protegides 

Estatus de pr otecció Internacional 

Caça il· legal 

Reducció de l’oferta educati va i de 
turisme de natura 

Importància 
migratòria a 
escala 
internaci onal 

Espais naturals 
del sud de 
Catalunya (els 
Ports, Serra de 
Montsià, Serra de 
Godall i Serra de 
Cardó). 

Connecti vitat i 
complementarietat 
ecològica 

  Espècies  migratòries Nº d’espais naturals 
propers 

Paper important 
com a zona 
humida (connexió 
ecològica sobretot 
amb el Delta del 
Llobregat i els 
Aiguamolls de 

Reducció de la 
connecti vitat  local 

Disminució del gaudi de l’espai 
natural 



 

Amb el suport de:          
55 

Bé / servei Sub-bé Beneficiaris directes Paràmetres 
avaluadors 

Resultats Impactes / amenaces Afectació sobre el benestar  
humà 

l’Empor dà) 

Nº d’espèci es 
migratòries 

87 

Biodi versitat del Delta de 
l’Ebre 

0,8 km3/any 
(pantà 
Mequinensa) 

Retenci ó de sediments  
aigües amunt 

Augment del risc d’inundació 

Parc Natural del Delta de 
l’Ebre 

Pèrdues econòmiques 

Formació i manteni ment 
de sòls 

  

Explotacions  agràries 

Aportació sediments  
pel riu 

12 mg/l 
(Amposta) 

Construcció d’elements 
artificials a la costa que 
dificultin el transport de 
sediments  per mar 
(artificialització) 

Pèrdua de llocs de treball 

Parc Natural del Delta de 
l’Ebre 

Biopal eontologia   

Centres d’investigació i 
recerca 

(no mesurable) (no mesurable) Retenci ó de sediments  
aigües amunt 

Limitaci ó dels estudis cientí fics 

Reducció de la massa 
vegetal 

Disminució de l a produc tivitat de 
l’espai natur al 

Producci ó primària   Tots els nivells de la 
xar xa tròfica existent en 
l’ecosistema 

Energia disponi ble a la 
xar xa tròfica 
anualment (Kj) 

23.638.339 x 106 
Kj 

Canvi d’usos del sòl Pèrdua de llocs de treball 

 



 

Amb el suport de:          
56 

5. Estat dels béns i els serveis al litoral català 

Després d’haver conclòs amb la diagnosi dels diferents espais litorals analitzats, i després de comprovar quins só n els principals béns i serveis que aquests 
ofereixen, ara és hora d’extreure’n les conclusions pertinents. Tot seguit analitzarem les dades obtingudes i procedirem a fer un anàlisi global de l’estat 
dels béns i els serveis dels espais analitzats al litoral de Catalunya. 

La taula següent resumeix els diferents béns i serveis per cada espai litoral. En aquesta taula s’ha fet una ponderació de cada bé, atorgant-li un valor 
depenent de l’estat de conservació que s’ha diagnosticat per a cada un d’ells, en la fase d’anàlisi d’impactes i amenaces de cada un dels espais l itorals 
analitzats2. Finalment, s’ha fet una mitjana d’aquest estat, obtenint uns resultats finals per a cada bé i servei, i per a cada espai l itoral: 

 

  Afectació Factor de ponderació Rang final 
  Lleu 1 1 - 2 
  Moderada 3 2 - 4,5 
  Greu 6 4,5 - 8 
  Molt greu 10 8 - 10 

 

Els factors de ponderació escoll its s’han pres sota el criteri que un bé o servei amb una afectació l leu, té una influència menor (factor 1) que un de molt greu 
(factor 10), el qual pot influenciar negativament sobre la resta. És per això que, en el càlcul de les mitjanes han tingut un contribució més important els béns i 
serveis amb una afectació molt greu que no pas els l leus. 

En la valoració final, s’han agrupat els valors en diferents rangs, obtenint així una referència a l ’hora de diagnosticar l ’estat general dels diferents béns i 
serveis, així com dels espais litorals analitzats. 

Les mitjanes que s’obtenen al final de la taula corresponen al valor obtingut de fer aquesta operació estadística amb els diferents béns i serveis presents a 
cada espai l itoral. De la mateixa manera, s’ha dut a terme aquesta mitjana per cada espai litoral, analitzant els valors obtinguts per cada bé o servei. Els 
resultats de les mitjanes s’han classificat en els rangs abans esmentats, determinant així l ’afectació (lleu, moderada, greu o molt greu). 

 

 

 

 

                                                 
2 L’anàlisi complet de l’estat de conser vaci ó de cada bé i ser vei, es troba a l’estudi complet. 
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Tipus de bé Bé / servei Sub – bé Cap de 
Creus 

Aiguamoll
s Alt 

Empordà 

Les 
Medes - 
Montgrí 

Aiguamo
lls Baix 

Empordà 

Castell - 
Cap Roig 

Delta de 
la 

Tordera 

Delta 
Llobregat 

Els Colls i 
Miralpeix 

R.M. de 
Masia 
Blanca 

Tamarit-
punta de 
la Móra 

Litoral 
Ametlla 

Mar 

Delta de 
l'Ebre 

VALOR-
ACIÓ BÉ 

O 
SERVEI 

Arròs   6   6               6 6,0 

Horta           6 3         10 6,3 

Fruita   6   6     3       10 10 7,0 

Cereals   6   6 6     6         6,0 

Vinya 6             6         6,0 

Oliveres 6                 3 10   6,3 

Pei x 3 3 3 3 3 3 3 3 1 6 1 3 2,9 

Mol· luscs / Marisc 3   3 3 3     3   10   3 4,0 

Avifauna                   3   6 4,5 

Provisió de 
recursos 
alimentaris 

Ramaderia 6 6   10 6   6         1 5,8 

Recàrrega d’aqüífers 3 10 3 10   6 6         6 5,9 

Proveïment d’aigua per a 
consum 3 6   10   6 3         3 4,7 

Proveïment d’aigua per a la 
indústria 3         6 3         3 3,0 

D’abasti ment 

Recursos hídrics 

Proveïment d’aigua per a 
regadiu   10 3 10   6 3         3 5,3 

De regulació 
Protecció del 
litoral front 
temporals 

-   3   3 1 6 10   1 6 1 6 4,1 
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Depuració i llacunatge 
natural   3   3   3 6 6 3   1 3 3,5 Millora de la 

qualitat de les  
aigües Regulació de la i ntrusió 

salina   6   6   6 6         6 6,0 

Formació de 
plana deltaica i 
platges 

-             10     3 3 6 5,5 

Mitigació de 
l’emissió de gasos  
d’efec te 
hivernacle 

- 6 1 1 3 1 6 6 3 3 1 3 1 2,9 

Paisatge - 3 3 1 1 1 6 3 3 3 3 3 1 2,6 

Educació i sensibilització 
ambiental 1 1 1 1 1   3 3 1 3 3 1 1,7 Desenvolupament 

d’acti vitats  de 
conei xement del 
medi Lleure i turisme de natura 1 1 1 1 1 6 3 3 1 3 3 1 1,7 

Desenvolupament 
d’acti vitats  de 
gestió, recerca i 
innovació 

- 1   1 1 1 3 3 3 1 1   1 1,6 

Culturals 

Patrimoni històric-
cultural - 6 6 3 3 3   3 6   6 3 1 4,0 

Biodi versitat - 3 3 3 3 3 6 6 10 3 3 6 1 4,2 

Connecti vitat i 
complementarieta
t ecol ògica 

- 3 3 3 3 3 6 6 6 3 3 6 3 4,0 

Formació i 
manteniment de 
sòls 

-   3   3   6 6         10 5,6 

Biopal eontologia -             6         6 6,0 

De 
recolzament 

Producci ó 
primària - 3 1 1 3 3 6 6 6 3 3 3 3 3,4 

VALOR ACIÓ PER ESPAI N ATURAL 3,5 4,4 2,1 4,5 2,6 5,5 4,9 4,8 2,1 3,8 4,0 4,0   
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Al llarg del litoral català, la distribució dels béns i els serveis és força homogènia, és a dir, no 
hi ha àrees o regions amb més oferta que altres, però la presència de més o menys béns i 
serveis sí que varia depenent dels tipus d’ecosistemes, i podem afirmar, que a les zones 
humides (deltes i aiguamolls) l ’oferta de béns i serveis és major que en la resta dels 
ecosistemes litorals. En zones de bosc i matollar mediterrani, com el Cap de Creus, Tamarit 
– punta de la Móra o els Colls i Miralpeix, l ’oferta és mitjana. Finalment, els ecosistemes que 
tenen una menor oferta de béns i serveis, són aquells que estan situats total o parcialment 
sobre el medi marí (les Medes i Masia Blanca). 

 

  Espai litoral 
Nombre de béns i 

serveis oferts 

1 Delta de l'Ebre 27 

2 
Delta del 
Llobregat 23 

3 
Aiguamolls B aix 

Empordà 22 

4 
Aiguamolls Alt 

Empordà 21 

5 Cap de Creus 18 

6 
Delta de la 

Tordera 17 

7 
Tamarit - punta 

de la Móra 15 

8 
Litoral de 

l'Ametlla de Mar 15 

9 
Castell - C ap 

Roig 14 

10 
Els Colls i 
Miralpeix 14 

11 
Les Medes - 

Montgrí 13 

12 R.M. de Masia 
Blanca 

11 

 

El fet que un espai litoral ofereixi més o menys béns i serveis, no significa que aquests siguin 
garantia de qualitat ni d’un bon estat de conservació. Els ecosistemes que presenten un pitjor 
estat de conservació dels seus béns i serveis, són precisament les zones humides; les zones 
marines són les que, a diferència dels anteriors, els tenen més ben conservats. 

El que podem veure, doncs, és que en la majoria d’espais l itorals, la gran part de béns i serveis 
que ofereixen són els d’abastiment (aliments, recursos hídrics, etc.). Aquesta tendència no es 
compleix en espais merament marins, com la Reserva Marina de Masia Blanca. 

Seguint aquest ordre, el següent tipus de béns i serveis que trobem de manera majoritària, són 
els culturals, seguit pels de recolzament i els de regulació. Tot i així, cal dir que aquesta 
classificació numèrica no és objectiva, ja que cada bé i servei el podem dividir en més sub-
béns, fet que ens podria donar un nombre molt major per alguns tipus de béns i serveis; en 
seria un cas la biodiversitat, la qual es podria dividir en molts més sub-béns (flora, fauna, 
hàbitats, ecosistemes...). 

S’observa que els béns i serveis que tenen una afectació major (greu) són els d’abastiment, 
més concretament la provisió de recursos alimentaris i de recursos hídrics. La pèrdua de valor, 
la degradació de l’entorn, l ’escassetat dels recurso s hídrics i el progressiu abandonament, han 
posat en risc sever aquest bé i, en conseqüència, el benestar humà que se’n deriva. L’horta i 
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els fruiters són dos dels cultius que tenen una major afectació, possiblement degut a què van 
ll igats a l ’abastiment de recursos hídrics i a la necessitat d’un manteniment constant. 

Per altra banda, els béns i serveis que tenen una afectació menor (lleu) són aquells relacionats 
amb el desenvolupament d’activitats i gestió del medi. Els serveis com l’educació i 
sensibil ització ambiental, així com les activitats de gestió, recerca i innovació, sembla ser que 
no tenen una relació tant directa amb el grau de conservació de l’espai litoral. Malgrat això, no 
vol dir que siguin dos factor independents, sinó que es tracta de dos serveis que sempre hi són 
presents, tant hi hagi una bona conservació com si no; cal no oblidar però, que un espai natural 
degradat perd interès a l ’hora de ser visitat. 

Els béns i serveis de regulació i recolzament presenten una afectació mitjana al litoral català 
que varia entre moderada i greu, és a dir, tot i que hi ha casos puntuals d’afectacions severes,  
en termes generals podem afirmar que aquests béns i aquests serveis es mantenen estables al 
litoral. 

Pel que fa a l ’estat de conservació dels béns i els serveis a cada espai litoral analitzat, es 
confirma la hipòtesis que aquells espais amb un major nombre de béns i serveis, i que per tant, 
tenen una presència humana més important, és on l’estat d’aquests és més greu. Estem 
parlant sobretot dels aiguamolls i els deltes: Aiguamolls de l’Alt i el Baix Empordà, i els deltes 
de la Tordera i del Llobregat. Aquest espais litorals, són els que ofereixen un major nombre de 
béns i serveis, i són els que alhora presenten una valoració global pitjor (greu). 

En canvi, aquells espais que tenen una oferta menor de béns i serveis, són els que 
paradoxalment tenen una menor afectació (moderada). Estem parlant sobretot d’espais total o 
parcialment marins com la Reserva Marina de Masia Blanca, les Medes i el Montgrí, i Castell – 
Cap Roig. 

Tot i així, cal destacar el fet que espais com els Colls i Miralpeix, tot i no ser una zona humida, 
presenta unes alteracions greus que el posen en situació de risc per a la conservació i 
manteniment dels seus béns i serveis. 

Els ecosistemes litorals boscoso s com Tamarit – punta de la Móra, el l itoral de l’Ametlla de Mar 
o el Cap de Creus, tenen una afectació moderada dels seus béns i serveis. 

Així doncs, concloent aquest aspecte, veiem com hi ha una relació inversament proporcional 
entre el nombre de béns i serveis i el grau de conservació dels mateixos. Això no ve pel fet del 
nombre, sinó perquè acostumen a ser espais més freqüentats i utili tzats per la mà de l’home, 
una acció que al no fer-se de manera racional i sostenible, sol tenir una influència negativa 
sobre el medi i, al final de la cadena, sobre el benestar humà. 

L’afectació de la pèrdua de béns i serveis sobre les persones es pot traduir de moltes maneres. 
En l’anàlisi que s’ha fet a cada espai natural, s’ha observat com són múltiples els impactes que 
això pot tenir sobre el benestar humà, no tant sols en qüestions merament econòmiques, sinó 
també amb aspectes com la reducció de producció pesquera i/o agrícola, les malalties, la 
pèrdua d’espècies, la proliferació d’espècies invasores, la manca de recursos hídrics, etc. Tots 
aquests efectes tenen una relació directa sobre el benestar de les persones i la seva activitat 
social i econòmica. La introducció de canvis i nous factors en la dinàmica dels ecosistemes té 
conseqüències que sobrepassen els límits del propi ecosistema. Cal tenir en compte la 
connexió dels diferents sistemes naturals amb la vida de les persones, una connexió que es pot 
veure fàcilment estroncada si es modifiquen alguns dels mecanismes que el fan funcionar. 

Sovint molts d’aquests canvis que hom introdueix en els ecosistemes són irreversibles, o sigui 
que no es podrà tornar a recuperar l ’estat inicial. Aquest fet fa que la prevenció sigui una eina 
de gestió primordial. Problemes com la reducció de la producció pesquera poden ser difícils de 
recuperar si ha desaparegut algun nivell de la xarxa tròfica per sobreexplotació del recurs. Així 
mateix, l ’artificialització de l’entorn (urbanització, vies de comunicació, compactació, etc.) pot 
comportar també conseqüències irreversibles pels ecosistemes litorals, degut a pèrdua 
d’hàbitats, canvis en la circulació de les aigües, trànsit de vehicles i contaminació, entre 
d’altres. 
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6. Perspectives de futur 

A llarg termini, la fita a la qual haurien d’arribar els espais litorals, és la integració de tots i cada 
un dels béns i serveis ecosistèmics en la gestió d’aquests. El problema actual rau en què el 
conservacionisme i els aprofitaments econòmics derivats de la natura van per dos camins 
diferents, que tot i trobar-se en ocasions, solen divergir. 

Ara bé, a curt i a mitjà termini, el l itoral català hauria d’assolir la millora de l’estat de conservació 
dels ecosistemes que ens aporten els béns i serveis abans esmentats, sobretot aquells que fan 
referència a l ’abastiment (alimentari i hídric), a partir d’accions concretes encaminades a aquest 
objectiu. 

Com ja s’ha constatat, els espais més amenaçats són les zones humides (deltes i aiguamolls), 
per tant és evident que cal centrar esforços en aquests e spais. Això passa amb mesures com 
la consolidació de l’estat de protecció d’aquests, la inclusió al Conveni Ramsar i l ’aplicació de 
criteris so stenibles en l’aprofitament econòmic dels béns naturals. 

Per tal d’aconseguir la millora i bona gestió del tots i cada un dels béns i serveis, el punt de 
partida és la conservació dels ecosistemes litorals. Les polítiques públiques encaminades a la 
gestió dels espais naturals, haurien de fer un gir cap al l itoral i centrar els esforços en aquests 
espais que tants anys han estat oblidats i castigats. 

Com s’ha observat, el medi litoral alberga els ecosistemes més rics, però alhora presenta una 
elevada fragilitat, aquesta dualitat fa que la preservació d’aquests espais sigui imprescindible a 
fi de garantir-ne un futur. 

La gestió integrada dels espais marítimo-terrestres ha de permetre la preservació d’uns valors 
naturals interrelacionats, els quals permetran la consolidació de diferents béns i serveis 
necessaris per a garantir el benestar humà. 

Seguir o no seguir el camí correcte, o dur a terme o no les accions encertades sobre els béns i 
els serveis, pot fer que el litoral català arribi a bon port o bé assoleixi un estat de degradació 
que pugui arribar a ésser irreversible: 

 

 

 

 

Béns i 
serveis del 

litoral 

No degradats 

Degradats o en estat 
de degradació 

Si s’actua… � Consolidació dels béns i serveis 

Si no s’actua… � Possible degradació dels béns i 
els serveis 

Si s’actua… � Millora de l’estat de conservació dels 
béns i serveis 

Si no s’actua… � Degradació irreversible dels béns 
i serveis 


