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1. INTRODUCCIÓ 

La temàtica principal d’aquesta investigació es centrarà en la connectivitat ecològica, que fa 

referència a la capacitat del moviment d’espècies entre diversos ecosistemes i espais 

protegits, però des de la visió i l’enteniment que la connectivitat ecològica és, també, un 

element de suport a la continuïtat paisatgística. De fet, i així s’ha demostrat, els espais 

naturals protegits no es poden entendre com a elements territorials simples i aïllats sinó 

com a estructures complexes situades en matrius territorials més grans, on es relacionen i 

connecten amb el seu entorn formant part, amb d’altres espais, dinàmiques i valors, del 

paisatge del territori on es troben. 

La connectivitat ecològica és un tema d’estudi i de recerca tractada des de poques 

disciplines, entre elles la geografia, i encara recent a la nostra societat. Abunden les 

aportacions teòriques però amb escassa plasmació pràctica, no existeixen unes directrius 

comunes i internacionals que comptin amb una metodologia per al disseny i el planejament 

de la connectivitat ecològica i, en el cas de Catalunya, encara no es compta amb el Pla 

Territorial Sectorial corresponent.  

Aquest projecte consisteix en identificar i cartografiar els connectors ecològics que relliguin 

muntanya, plana i litoral del conjunt de la demarcació de Tarragona. D'altra banda, 

s'analitzaran les possibles afectacions territorials i/o urbanístiques sobre els connectors 

ecològics, per tal d'identificar els punts i àrees crítiques, i la formulació de propostes per 

garantir-ne la seva funcionalitat en el marc de l'ordenació del territori. 

1.1. Justificació 

La demarcació de Tarragona compta amb 39 espais d’interès natural protegits pel Pla 

d’Espais d’Interès Natural que representen el 32,9% de tot el territori. Tot i que es tracta 

duna xifra similar a la superfície protegida a Catalunya, que es troba al voltant del 33%, 

aquests espais protegits es troben aïllats i amb “mosses” entre els espais que podrien 

configurar una xarxa connectada. Quant a la localització i la distribució dels espais 

protegits, es troben majoritàriament en les zones de muntanya i d’interior de l’àmbit, a 

excepció d’algunes zones humides, que es troben en mig d’un litoral antropitzat,  i el Parc 

Natural del Delta de l‘Ebre.  

També, hi ha d’altres espais naturals que presenten un alt valor natural, ecològic i/o 

paisatgístic que es troben fora del sistema d’espais naturals protegits.  

A dia d’avui, manca una proposta de connectivitat pel conjunt de la demarcació, les 

propostes dels PTP  i Catàlegs no són suficients, i és necessari un replantejament del 

territori tractant els espais protegits en un conjunt.  

Per tot això, es fa necessària l’establiment d’una proposta de connectivitat ecològica entre 

la plana, muntanya i litoral, i entre el entre espais actualment protegits, tenint en compte 

d’altres espais naturals no incloses en el Pla d’Espais d’Interès Natural però d’alt valor 

ecològic i paisatgístic. És necessària una proposta de connectivitat ecològica que permtei 

mantenir els fluxos d’energia i matèria, contra l’aïllament ecològic i la fragmentació 

d’habitat. Alhora, millorar, complementar i contribuir al sistema d’espais protegits amb una 

proposta d’espais a tenir en compte, conservar i connectar, davant les incerteses polítiques, 

econòmiques i de canvi climàtic.   

1.2. Objectius 

Els objectius d’aquesta investigació són els següents:  

1. Identificar i cartografiar tots els connectors ecològics que relliguin muntanya, plana i 

litoral del conjunt de la demarcació de Tarragona. A partir de l’anàlisi dels diferents valors 

naturals i/o paisatgístics, i de la influència dels plans territorials i urbanístics, per a la 

determinació de les aptituds i components estructurals per a la connectivitat ecològica. 

2. Avaluar els connectors ecològics identificant-ne les seves problemàtiques i potencialitats. 

A partir de la localització i distribució de les àrees critiques definides per diferents 

dinàmiques territorials existents i planificades, i en relació a la coherència amb els diferents 

plans territorials i urbanístics.  

3. Formular propostes per garantir la funcionalitat dels connectors ecològics. A partir de la 

definició d’un conjunt de propostes d’actuació preventives o d’actuacions d’ordenació i 

gestió que garanteixin la funcionalitat de la xarxa de connectivitat ecològica proposada.  

1.3. Estructura del document 

El present document s’estructura en els següents aparats principals. En primer lloc, la 

contextualització teòrica i conceptual sobre la connectivitat ecològica i la continuïtat 

paisatgística. És la base i el fonament pel qual es defineix la metodologia establerta per al 

disseny de connectors ecològics a la demarcació de Tarragona, que s’explica tot seguit del 

marc teòric.  

A continuació, s’analitzen els factors relacionats amb la connectivitat ecològica, el context 

territorial de l’àrea d’estudi, la caracterització dels espais naturals protegits, la identificació 

dels valors naturals i del paisatge, i la comprensió del planejament territorial i urbanístic. 

Tota aquesta informació és clau per definir els valors naturals, ecològics i/o paisatgístics 

que formaran part de la proposta de connectivitat ecològica. 

Després, es presenta la proposta de connectivitat ecològica a partir de l’aptitud dels valors 

naturals i de la identificació dels components estructurals. A la proposta, posteriorment s’hi 

integren els valors del paisatge. Finalment, s’identifiquen les àrees crítiques i es formulen 

propostes per garantir la funcionalitat dels connectors ecològics. 
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2. CONNECTIVITAT ECOLÒGICA I CONTINUÏTAT PAISATGÍSTICA

La distribució dels ecosistemes és dinàmica amb tendències a expandir-se o contreure’s 

d’acord a les condicions ambientals i a les formes d’apropiació que realitzen les societats 

humanes, el que genera processos de fragmentació (Morera i Sandoval,  2013). El ràpid 

desenvolupament d'infraestructures, la expansió urbana i la intensificació agrària fan 

augmentar la fragmentació dels paisatges naturals, la pèrdua de diversitat biològica, la 

dificultat de connectar funcional i estructuralment els espais naturals, la pèrdua de coberta 

natural, la pressió sobre els recursos, i la contaminació ambiental (Bennett, 1998; Campillo, 

1993; EUROPARC, 2009).  

Malauradament, molts territoris ja estan patint les conseqüències i s’han convertit en espais 

amb baixa o nul·la permeabilitat ecològica i amb múltiples barreres ecològiques, causades 

principalment per l'ampliació dels sistemes urbans i de les xarxes viàries. Abunden espais 

de ruptura del funcionament ecològic del territori, on la construcció ha estat massiva, on 

gairebé no queden espais verds, i s’han alterat ecosistemes fent canviar els cicles de vida 

d’hàbitats, d’espècies i de paisatges.   

Una estratègia mundialment aplicada per donar resposta a aquesta realitat és el disseny de 

rutes de connectivitat ecològica per tal d’ evitar l’aïllament ecològic de les especies, 

mantenir la biodiversitat mitjançant la connexió entre els espais naturals protegits i millorar 

la gestió dels espais oberts amb coherència territorial davant d’incerteses polítiques i 

econòmiques (Bennett i Mulongoy, 2006). 

 

“L’espècie humana com a tal també requereix connexions ecològiques que 

assegurin la seva vitalitat com a espècie. Des de temps immemorials l’espècie 

humana s’ha procurat vies de connexió ecològica. I ho ha fet configurant-les de 

manera que siguin gairebé exclusives, afavorint-hi l’exclusió d’altres espècies. Els 

senders, els camins i les carreteres han estat els principals elements de 

connectivitat ecològica: és a dir, els nostres connectors ecològics.  

També hem desenvolupat de manera paral·lela estris, ginys i vehicles per poder 

escurçar la durada dels desplaçaments i també per poder augmentar la massa o 

biomassa transportada. Hem desenvolupat formes no terrestres de connexió de 

les nostres poblacions, que són les que ens són menys pròpies: per aigua amb 

tota mena de vaixells, i per aire amb avions i altres màquines voladores. (...) 

Podríem dir que som usuaris dependents de la connectivitat ecològica, i això ens 

fa especialment capaços de poder entendre la importància i l’abast de la 

connectivitat ecològica” (Mayor, 2008). 

 

 

2.1. La transformació del paisatge  

La Convenció Europea del paisatge (2000) defineix el paisatge com qualsevol “part del 

territori tal com la percep la població, el caràcter de la qual resulta de l’acció dels factors 

naturals i/o humans i de les relacions que s’estableixen entre ells”. El paisatge deixa de ser 

entès com un quadre idíl·lic, merament pictòric, i es comença a entendre i difondre’s com 

una manera d’observar i de percebre, de veure els canvis dels elements d’un territori, 

d’entendre l’entorn i les seves dinàmiques. 

El paisatge fa referència a la morfologia de l’espai geogràfic i a la representació cultural del 

mateix. És a dir, el paisatge és “un mosaic d’elements que es disposen en unes 

determinades proporcions de nombre, forma, posició geogràfica i superfície i que 

caracteritzen un espai determinat. Tots els territoris tenen una fesomia particular que es 

deriva de l’entramat espacial dels elements visibles, i aquesta fesomia és la component 

morfològica del paisatge” (Serra i Pintó, 2005). Però alhora és “la percepció individual i 

social que genera aquest espai. Un tangible geogràfic i la seva interpretació intangible. El 

significant i el significat, el continent i el contingut, la realitat i la ficció.”(Nogué, 2016; 2017).  

Es tracta d’una percepció integrada del territori des de totes les seves dimensions i valors 

presents en el paisatge, com són els naturals i ecològics, els històrics, els estètics, els 

simbòlics o identitaris, els religiosos i els espirituals, els productius i els socials.   

Si és cert que hi ha tants paisatges com persones en el món, i que cada mirada influeix en 

la percepció de l’entorn, però ja fa temps que els paisatges duren menys que nosaltres, tal i 

com ho afirmà el geògraf Martínez de Pisón. El paisatge és també la suma de la natura i la 

cultura, la humanitat ha reconfigurat, alterant i transformat el paisatge natural amb la seva 

història i el pas del temps. 

La transformació del paisatge és el conjunt de modificacions territorials i la manera què té 

un territori d’assimilar-les i integrar-les. No és res nou, el paisatge és canviant i dinàmic, és 

resultat de les transformacions de la natura com s’ha comentat però “el problema no rau en 

la transformació per se del paisatge, sinó en el caràcter i intensitat d'aquesta transformació” 

(Nogué, 2005). Una de les maneres com es manifesta més clarament la transformació del 

paisatge és en els canvis dels usos i les cobertes del sòl (Serra i Pintó, 2005). Es pot 

observar com s’han expandit els boscos en detriment dels conreus, s’han perdut mosaics 

agroforestals per intensificar monocultius, i s’ha construït tant en antics espais agrícoles 

com en dunes litorals.  

Per una banda, la transformació del paisatge ha donat lloc a un mosaic paisatgístic 

altament fragmentat principalment degut a les alteracions derivades de les activitats 

econòmiques i les infraestructures. El procés de fragmentació pot resultar en una pèrdua de 
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l'hàbitat, una reducció de la seva mida i un creixent aïllament de la mateixa (Bennett, 1998). 

També la fragmentació del paisatge dificulta la migració i dispersió cap a hàbitats més 

apropiats, com a resposta al canvi climàtic (Kappelle et al. 1999). 

Per l’altra, també es produeixen dinàmiques d’homogeneïtzació de paisatges quan la 

diversitat d’usos presents en un paisatge disminueix. Segons Tarroja (2006), es produeix 

un procés de banalització, homogeneïtzació i perduda de singularitat i idiosincràsia dels 

paisatges en els quals tots els llocs tendeixen a assemblar-se o en els quals replicar-se 

cada vegada més.  

Ambdues dinàmiques de transformació – de fragmentació i homogeneïtzació –,  generen 

un fort impacte en el paisatge i la societat quan la manera en què es transforma, la velocitat 

i la intensitat no és racional amb l’entorn on es troba. Es tendeix a la pèrdua de valors del 

paisatge i la generalització de problemàtiques ambientals i culturals, com pot ser la pèrdua 

d'identitat i de la vinculació de la societat amb el paisatge.  

Segons Nel·lo (2009), s’ha de procurar que, en l’inevitable procés de canvi del paisatge, els 

valors que caracteritzen cada paisatge no es vegin mermats, sinó preservats i exaltats. Per 

aquest motiu, la protecció, l’ordenació i la gestió efectiva del paisatge resulta més que 

necessària. 

És en aquest últim concepte, en les accions de gestió per a la conservació del paisatge, on  

hi te cabuda la connectivitat ecològica, com un instrument que pot contribuir a la 

configuració i el manteniment del paisatge. La connectivitat és resultat de la continuïtat dels 

sistemes naturals, mentre que la desconnexió, el seu contrari, resulta normalment de la 

fragmentació dels habitats naturals (Mallarach, 1999). 

2.2. La connectivitat ecològica: origen i concepte 

La connectivitat ecològica és un model que s’ha desenvolupat durant els darrers 40 anys 

amb l’objectiu ampli de mantenir la integritat dels processos ambientals. A Europa, es van 

desenvolupar diversos programes nacionals de xarxes ecològiques inspirats en la teoria del 

paisatge polaritzat del geògraf Boris Rodoman. Basant-se en aquesta teoria, l’enfocament 

“ecoestabilitzador” va proposar que el paisatge es zonifiqués de manera que les zones d’ús 

intensiu estiguessin equilibrades per zones naturals que funcionessin com un tot coherent i 

autoregulador. Els programes resultants no només van desenvolupar les primeres xarxes 

ecològiques, sinó que també van integrar la conservació de la biodiversitat en amplis plans 

de gestió ambiental, aproximant-se al que ara es descriuria com a estratègies nacionals de 

desenvolupament sostenible. (IUCN, 2007; Rodoman, 1974). 

Des del l’origen de la connectivitat han sorgit diferents terminologies arreu del món per fer 

referencia a aquest concepte. Mentre que un corredor biològic es pot centrar en satisfer el 

moviment d’una espècie determinada i probablement la seva estructura haurà estat creada 

per aquesta raó, un connector ecològic es pot entendre com un espai definit a partir de les 

cobertes i usos del sòl així com per la presència d’un estructura d’hàbitats que afavoreixen 

el moviment de diverses espècies.  

No obstant, la importància no es troba en la terminologia sinó amb el contingut, ja que 

ambdós conceptes comparteixen la mateixa finalitat: connectar espais. Més important 

encara, els enfocaments també comparteixen una comprensió comuna de com s’ha 

d’aplicar aquest model sobre el terreny, concretament mitjançant l’assignació de funcions 

específiques a diferents àrees, en funció del seu valor ecològic i del seu potencial de 

recursos naturals (Bennett, 2004).  

L’evolució, l’actualització i l’ampliació d’aquest concepte es reflecteix en les següents 

definicions. Merriam (1984) defineix un corredor ecològic com a tessel·les contínues i 

estretes de vegetació que faciliten el moviment entre hàbitats, prevenint l'aïllament de 

poblacions, mentre que Forman i Gordon (1986) com a franges de terreny estretes que es 

diferencien de la matriu (l'ambient en el qual les tessel·les d'hàbitat i corredors lineals estan 

embegudes) a banda i banda. Fahrig i Merriam (1994) suggereixen que els connectors 

ecològics són terrenys lineals situats entre dues àrees protegides que compleixen la funció 

de connectar-les entre si per promoure l'intercanvi reproductiu entre poblacions aïllades 

d'organismes biològics. La UICN (2005), afirma que els connectors són zones d'amortiment 

que permeten una transició menys abrupta entre ambients naturals i artificials; ampliant 

l'efectivitat de l'àrea protegida per la reducció l'efecte de vora, l'aïllament i la fragmentació 

d'hàbitat.  

A diferència d’aquestes definicions, Mallarach (1999) suggereix que la connectivitat, com a 

criteri ecològic, és la qualitat que fa possible el contacte entre diversos ecosistemes, espais 

naturals, comunitats, especies o poblacions, mentre que, com a criteri paisatgístic, fa 

referència a la continuïtat dels paisatges. No obstant, Mayor (2008)  puntualitza que els 

elements territorials poden donar suport a la idea de continuïtat paisatgística, però en tot 

cas com un valor addicional, afegit o emergent, no com a un objectiu de la connectivitat 

ecològica” (Mayor, 2008).  

La continuïtat paisatgística pot ser entesa com a finalitat secundària o indirecta dels 

connectors ecològics. El connectors poden esdevenir un instrument estratègic per evitar o 

reduir la fragmentació del paisatge millorant, doncs, la configuració del paisatge. Per tant, la 

connectivitat és un solució necessària per a la conservació i la connexió entre espais 

naturals, especialment els protegits, i el mantenint dels diferents valors del paisatge. 

Si és cert que a major fragmentació dels paisatge, menor és la connectivitat, i com més 

continu sigui un territori determinat i com menys barreres ecològiques tingui, millor candidat 

serà per a l’establiment de connectors ecològics, sempre que sigui susceptible de tenir 

aquest interès (Mayor, 2008). Tanmateix, la connectivitat ecològica té, entre les seves 

funcions, evitar els efectes de barrera i trobar solucions per repermeabilitzar la matriu 

territorial, com els ponts verds, els passos de fauna, i els punts crítics. 
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Aquests principis i conceptes procedeixen, principalment, de l’ecologia del paisatge, una 

disciplina definida com l’estudi de les interaccions entre els organismes i el medi ambient i 

el paisatge, es descriu com un mosaic pel qual es repeteixen els ecosistemes locals 

(Forman, 1995).  

Per tant, l'anàlisi del paisatge realitzat des de la perspectiva de l'ecologia del paisatge posa 

l'èmfasi en els efectes que tenen els patrons espacials de les cobertes del sòl sobre els 

processos ecològics. S’analitza, per un costat, els processos resultants de la fragmentació 

del paisatge i, per un altre, es dissenya una estructura paisatgística que permeti gestionar 

les amenaces a la conservació de la biodiversitat (Morera, Pintó i Romero, 2007), com pot 

ser una proposta de connectivitat que pugui afrontar els desafiaments i els impactes d’un 

mosaic d’unitats i una matriu territorial. 

Les mesures desenvolupades per a la proposta de la connectivitat es poden dividir de 

manera general en estructurals i funcionals (EUROPARC, 2009). La connectivitat 

estructural, també anomenada espacial, es basa en la quantitat d’hàbitat en el paisatge i en 

les distancies a espais protegits i ecosistemes. A mode d’exemple, una xarxa d’espais 

naturals tindrà mala connectivitat espacial si en dos espais naturals, separats per una 

frontera, només l'hàbitat d'un costat de la frontera està protegit. S’ha de donar, doncs, 

continuïtat i protecció als hàbitats propers espacialment. La connectivitat funcional, en 

canvi, es basa estrictament en la permeabilitat ecològica d’una matriu, és a dir, la qualitat 

del moviment entre espècies i la interconnexió entre organismes tenint en compte les taxes 

migració i de dispersió de les espècies. 

Forman i Gordon (1986) distingeix quatre tipus de connectors: 

1. Corredors lineals: en són exemples els camins, tanques verdes i marges de camps, 

canals, etc.  

2. Bandes: són corredors més amples, amb un gradient de condicions ambientals des 

del centre del corredor cap als seus marges. 

3. Corredors fluvials: d’amplada variable, localitzats a l’entorn fluvial, són els cursos 

d’aigua, la vegetació de ribera i les zones humides adjacents. 

4. Les passeres: corredors discontinus, formats per tessel·les de paisatge similars 

entre si i prou properes per a mantenir fluxos a través de tot el conjunt (Forman, 

1995). 

Independentment de l’escala a la qual s’apliquen (és a dir, locals, regionals, nacionals o 

internacionals), gairebé tots els exemples de xarxes ecològiques inclouen alguns o tots els 

components següents: àrees nucli, corredors, zones d’amortiment, i zones matriu. 

Bennett i Mulongoy (2006) proposa un sistema d’elements paisatgístics naturals i/o semi-

naturals que es configura i es gestiona amb l’objectiu de mantenir o restaurar les funcions 

ecològiques com a mitjà per conservar la biodiversitat alhora que proporciona oportunitats 

adequades per a l’ús sostenible dels recursos naturals. Assigna diferents funcions als 

components que configuren la xarxa ecològica (figura 1): 

1. Àrees nucli, on la conservació de la biodiversitat és primordial importància, encara 

que la zona no estigui protegida legalment.  

2. Corredor paisatgístic, que serveixen per mantenir un aspecte ecològic o ambiental 

vital connexions proporcionant enllaços físics (encara que no necessàriament 

lineals) entre les àrees principals. 

3. Zones buffer, que protegeixen la xarxa de possibles danys, influències externes i que 

són essencialment àrees de transició caracteritzada per usos compatibles del sòl. 

4. Àrees d’ús sostenible, on s’ofereixen prou oportunitats dins de la matriu 

paisatgística, tant per a l’explotació del natural recursos i el manteniment de les 

funcions dels ecosistemes. 

 

 

Figura 1. Representació diagramàtica de la configuració espacial  

d'una xarxa ecològica. Font: Bennett i Mulongoy (2006). 



6 

Aquesta darrera metodologia ha estat aplicada a diverses àrees d’estudi, com és el país de 

Costa Rica, que a nivell nacional està desenvolupant programes en línia i amb compromís 

del Corredor Biològic Mesoamericà (CBD), que recorre tota l'Amèrica Central per garantir 

connectivitat entre les principals espècies de la regió, evitant que quedin aïllades i siguin 

víctimes de la extinció. És iniciativa de cooperació entre els 7 països d’Amèrica Central i els 

estats del sud-est de Mèxic per tal de consolidar aquest corredor biològic, i portar  a terme 

un conjunt d’activitats dirigides a la conservació de la diversitat biològica i la promoció del 

desenvolupament humà sostenible en els territoris (CBD, 2002).  

L’any 2007 Costa Rica va crear el Programa Nacional de Corredores Biológicos (PNCB) i a 

dia d’avui té identificats un total de 47 corredors biològics amb 128 rutes de connectivitats, 

que suposa un total del 32% del territori (1.692.727 ha) que connecten els espais protegits 

d’aquest país, un 28,13% del territori.  

Des del Sistema Nacional d’Àrees de Conservació (SINAC) de Costa Rica es va elaborar 

l’any 2008 una Guía práctica para el diseño, oficialización y consolidación de corredores 

biológico, que té com a objectiu oferir les directrius bàsiques per a què qualsevol ciutadà 

costa-riqueny o estranger, conegui sobre les implicacions requisits i estratègies per 

desenvolupar i treballar en un corredor biològic dins del territori nacional, mitjançant la 

definició de cinc components estructurals d’un connector ecològic a través de la modificació 

i concreció de la proposta establerta pels investigadors Bennett i Mulongoy (Figura 2). 

En aquest sentit, la coordinació del Corredor Biològic Mesoamericà defineix un corredor 

biològic com un espai geogràfic delimitat, la funció del qual és proporcionar connectivitat 

entre les àrees protegides, els paisatges, ecosistemes i hàbitats naturals o modificats per 

fer possible la migració i dispersió de la flora i fauna silvestre, assegurant la conservació i el 

manteniment dels seus hàbitats i dels seus processos ecològics i evolutius (CCAD-

PNUD/GEF, 2002).   Per al disseny d’un connector estableix, entre les condicions 

principals, l’existència d’un mosaic de diferents tipus de sòl i establir la connexió d’àrees 

protegides a través del paisatge sense oblidar que un “corredor biològic” també és cultural 

(protecció de valors culturals i implicació de la comunitat) i productiu (manteniment dels 

espais de producció agrícola). 

Canet-Destanti (2007) afegeix uns criteris per al disseny de connectors en la mateixa lineal, 

com la presència d’espais naturals protegits a les àrees nucli, una presencia favorable de 

coberta natural a la matriu, la importància de la conca hidrogràfica (rius, zones humides, 

etc.) i la presència d’espais no protegits però d’interès per a al conservació ecològica i 

paisatgística.  

 

  

Figura 2. Components estructurals d’un connector ecològic.  

Font: SINAC (2008),modificat de Bennett y Mulongoy, 2006. 
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3. METODOLOGIA 

En aquest apartat s’exposa la metodologia definida per a la creació d’una proposta de 

connectors ecològics que relliguin muntanya, plana i litoral del conjunt de la demarcació de 

Tarragona. Les principals eines i mètodes aplicats són: 1) recopilació i sistematització 

d’aspectes teòrics sobre la connectivitat ecològica i la continuïtat paisatgística, a partir de 

l’anàlisi bibliogràfic de publicacions i estudis diversos, 2) Identificar i cartografiar, mitjançant 

l’aplicació de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), els valors naturals i els components 

estructurals dels connectors ecològics, i 3) treball de camp de verificació dels connectors i 

d’identificació d’àrees crítiques. 

La figura 3 resumeix el procés metodològic, en el qual destaca l’aptitud d’un llistat de valors 

naturals que condicionen la connectivitat ecològica i la identificació dels components 

estructurals d’un connector com a les fases principals que permetran configurar la proposta 

de connectivitat. Es relaciona la proposta amb els valors del paisatge, i, per últim, 

s’identifiquen les àrees i punts crítics per a al funcionalitat dels connector.  

En primer lloc, s’identifiquen els elements naturals que són condicionants i aptes per a la 

proposta de connectivitat, com són les àrees d'interès faunístic i florístic, les zones 

hídriques terrestres, el patrimoni geològic, les iniciatives de custòdia del territori, els plans 

de recuperació i conservació de l'avifauna (Lutra lutra, Valencia hispanica, Botaurus 

stellaris, Larus audouinii, Aphanius iberus), la vegetació natural i els conreus, els cingles i 

penyals, l’espai litoral i el sòl urbà amb vegetació natural. La majoria dels elements citats es 

divideixen per tipologies i comunitats, als quals s’assigna de manera individual el nivell 

d’aptitud per a la connectivitat considerant la importància i funció que pot tenir com a 

connector. A cada element li correspondrà un valor multiplicador: 1, 2, 3 o 4, ordenat de 

menor a major grau d’aptitud. S’estableixen com a “no aptes” (multiplicador “0”) el sòl 

artificial, resultat de la suma del sòl urbà i les infraestructures, i el espais naturals protegits 

(PEIN), ja que són l’objecte a connectar. Com a resultat de la multiplicació dels elements 

naturals, sorgeixen 42 valors numèrics, i un mapa d’aptitud dels valors naturals per a la 

connectivitat ecològica. 

En segon lloc, s’identifiquen els cinc components estructurals del connector seguint 

l'estructura de disseny de corredors biològics que s’estableix per part del Sistema Nacional 

d’Àrees de Conservació de Costa Rica (SINAC) l’any 2008. A partir de les definicions i 

funcions de cada element, es poden determinar i assimilar quins elements naturals del 

territori català corresponen a cada component.  

El primer component d’un connector són les àrees nucli, les àrees naturals protegides, el 

propòsit de les quals és que els ecosistemes continuïn mantenint la biodiversitat i la 

provisió de béns i serveis ecosistèmics per a la societat. Són les àrees PEIN, l’objecte a 

connectar.  

Les rutes de connectivitat són propostes d'enllaç entre dues o més zones nucli, que 

sorgeixen del pas entre els diferents usos del sòl facilitant així el moviment d'espècies. 

Considerem que la xarxa hídrica i la vegetació de ribera són les rutes que faciliten aquest 

pas. Els hàbitats d’interès comunitari definits per la Directiva d’Hàbitats 97/62/CE com 

"aquelles zones terrestres o aquàtiques diferenciades per les seves característiques 

geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són totalment naturals com si són seminatural” 

conformen també una ruta de distribució natural pel territori que s’ha de conservar tot 

incloent-los en aquest component.  

Dins de les rutes, trobem els hàbitats embornals, uns fragments fonamentals per restablir la 

connectivitat en el paisatge. Per les seves característiques  no són capaços de mantenir 

grans poblacions d'espècies, de manera que necessiten de la immigració d'individus 

provinents de les àrees nucli. En aquest component incloem els elements que tenen un alt 

valor ecològic, de petites dimensions o limitada distribució, i que no estan protegides pel 

PEIN. Trobaríem les zones humides, les reserves naturals fluvials, l’espai i vegetació litoral, 

la flora amenaçada i les àrees on s’apliquen diversos plans de recuperació i conservació de 

la fauna.  

Es determinen també les zones d'amortiment com un component estructural. A diferència 

de les rutes, aquests són els espais de transició entre les àrees nucli i la matriu del 

connector. La gestió sostenible dels recursos naturals ha de reduir els impactes a les àrees 

nucli. Hem considerat com a elements d’amortiment, diverses comunitats de vegetació 

natural (alzinars, rouredes, pi roig pinassa, boscos mixtos...), i els arrossars, un conreu que 

actua com a zona d’amortiment al Parc Natural del Delta de l’Ebre.  

Per últim, la matriu és l’àrea dedicada a usos múltiples (activitats agràries, assentaments 

humans, aprofitament forestal, ecoturisme,...).  Aquí inclouríem la resta de conreus espais 

amb escassa o nul·la vegetació, els arbres monumentals, i les àrees prioritàries de 

protecció de l’avifauna, sent aquest darrer una gran àrea que ocupa la majoria de la 

demarcació de Tarragona. S’inclou el sòl urbà amb alta densitat de vegetació natural en 

aquesta categoria però s’exclou el sòl artificial (sòl urbà i infraestructures de comunicació). 

Aquesta assignació de components estructurals permet entendre el conjunt del territori 

segons la distribució i connectivitat dels elements i valors naturals. A més, per seguir amb 

la proposta, cada element natural es tornarà a multiplicar per 4, 3, 2 i 1, en funció del 

component estructural per importància ecològica: hàbitats embornals, rutes de 

connectivitat, zones d’amortiment o matriu.  

D’aquesta manera, amb l’aptitud dels elements naturals i la identificació dels components 

estructurals, es pot procedir a la configuració de la proposta.  
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La proposta de connectivitat es composa, per una banda, de tots els elements naturals 

considerats com a rutes de connectivitat i hàbitats embornals que tenen una superfície 

igual o major a 12ha  (2n, 3r i 4t intervals a partir del procés d’establiment d'intervals 

geomètrics), així com  les zones d’amortiment i de matriu igual o major a 12ha que tenen un 

valor numèric de 5 a 26 (2n, 3r i 4t quantil).   

Per una altra banda, amb l’objectiu de relligar i donar continuïtat a la proposta, s’hi 

afegeixen els polígons de menys de 12ha d’embornals, rutes de connectivitat, i 

d’amortiment i matriu amb un valor superior a 4, que intersecten amb àrees nucli, rutes de 

connectivitat, hàbitats embornals, la xarxa hídrica o la línia de costa. Esmentar que els 

polígons de menys de 12ha que es troben aïllats queden fora de la proposta.  

Per últim, es completa la proposta de connectivitat amb la selecció de les zones 

d’amortiment i de matriu amb una valor d’1 a 4 (1r quantil) que intersecten amb hàbitats 

embornal i àrees nucli. Tot i tenir un valor natural i ecològic molt reduït permeten donar 

continuïtat a les rutes o ampliar les zones d’amortiment, a excepció dels ports, que 

s’exclouen tot i complir aquestes determinacions. 

A continuació, partint de la base teòrica que la connectivitat ecològica és un element de 

suport i de solució a la continuïtat paisatgística, es considera necessari relacionar la 

proposta de connectivitat ecològica amb l’acumulació de valors del paisatge (la suma dels 

valors naturals i ecològics, els històrics, els simbòlics i espirituals, els estètics, els socials, 

els productius, i els paisatges d’atenció especial) per tal de descriure la distribució, 

presència i continuïtat paisatgística dels connectors ja identificats.  

Amb tot això, la darrera fase de l’estudi consisteix en avaluar els connectors ecològics 

identificant-ne les seves problemàtiques i potencialitats, la identificació de les àrees 

crítiques, i la formulació de  propostes per garantir la funcionalitat dels connectors 

ecològics. Es relacionen diversos elements que poden esdevenir àrees crítiques en relació 

a la proposta: el sòl urbanitzable, sòl no urbanitzable rústic, el sòl de protecció especial, les 

infraestructures i reserves de sòl planificades, el risc d’incendi, les activitats extractives, i 

els energies renovables existents i planificades actualment. 
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Figura 3. Procés metodològic per a la configuració de la proposta de connectivitat ecològica a la demarcació de Tarragona. 

Font: Elaboració pròpia (2021). 
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4. ANÀLISI DE FACTORS PER A LA CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

En aquesta secció es presenta, en primer lloc, la descripció de l’àmbit d’estudi d’aquest 

projecte, que es correspon amb la demarcació de Tarragona. Des del context territorial, es 

descriuen les dades bàsiques de situació, es caracteritza l’estructura del medi físic, 

s’analitza la distribució de les cobertes del sòl, i es descriu el medi humà des de la 

demografia i les unitats de paisatge. Aquesta informació ens permetrà presentar les 

característiques i casuístiques del territori en l’actualitat, com es distribueix la població, quin 

són els usos i les cobertes predominats, com és la xarxa d’infraestructures actual, si es 

presenten molts elements de barrera i de fragmentació del paisatge. Un conjunt de dades i 

d’informació bàsica  per tal de poder entendre la necessitat i la importància d’una proposta 

de connectivitat ecològica per al territori. 

En segon lloc, es descriuen els espais naturals protegits de la demarcació. Els espais 

naturals protegits de Catalunya s’han definit per les seves característiques 

geomorfològiques o paisatgístiques i la seva riquesa en espècies de flora, fauna i hàbitats i, 

entre tots ells, acullen els ecosistemes en millor estat de conservació, amb més 

biodiversitat d’organismes i hàbitats i més representatius del patrimoni del país. Són les 

àrees classificades pel PEIN (1992), que té l’objectiu d’establir un sistema d’espais naturals 

protegits representatiu de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica del territori de 

Catalunya , i donar una protecció bàsica a aquests espais. A nivell metodològic i teòric, les 

àrees protegides són l’espai i l’objecte a connectar ecològicament, són les àrees nucli del 

disseny de connectors i la proposta es desplega per la resta del territori relligant els espais 

protegits.  

Tot seguit, s’analitzen els element amb alt valor natural, ecològic i/o paisatgístic que es 

troben fora del Sistema d’Espais Protegits de Catalunya, i, per tant, formaran part de la 

proposta de connectivitat. Aquests elements, inventariats i reconeguts, són: zones 

hídriques d’interès, àrees d’Interès faunístic i florístic, espais d'interès geològic, els habitats 

de Catalunya, els hàbitats d’Interès comunitari, i finques amb instruments d'ordenació 

forestal, les iniciatives de custòdia del territori, i els plans de recuperació i conservació de la 

fauna. Cada element natural es gradua segons l’aptitud per a la connectivitat que presenta, 

i es classifica segon els components estructurals del connectors per tal d’incloure’ls a la 

proposta de connectivitat.  

També, s’analitza la distribució i acumulació dels següents valors del paisatge presents a la 

demarcació: naturals i ecològics, estètics, històrics, espirituals, simbòlics, socials, 

productius, i els paisatges d’atenció especial, mitjançant la cartografia proporcionada pel 

Catàlegs del Paisatge (2010). Aquesta informació és necessària per relacionar i 

complementar la proposta de connectors amb la idea de continuïtat paisatgística, però en 

tot cas com un valor addicional, afegit o emergent, no com a un objectiu de la connectivitat 

ecològica. Considerarem l’acumulació de valors, on cada element del paisatge té el mateix 

grau i nivell, independentment del valor que representi. 

Per últim, en aquest apartat es fa referència al planejament territorial, sectorial i urbanístic, 

amb èmfasi al planejament dels espais oberts(Plans Territorials Parcials) i l’avantprojecte 

del Pla Territorial Sectorial de Connectivitat Ecològica.  

4.1. Context territorial  

L’àrea d’estudi del present treball es correspon amb la demarcació de Tarragona que 

engloba els àmbits territorials del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, així com la 

comarca del Baix Penedès pertanyent a l’àmbit del Penedès. La demarcació es va crear 

l’any 1822. 

La demarcació de Tarragona va ser creada provisionalment l’any 1822 durant el Trienni 

liberal (1820-1823), i és des d’aleshores que compta amb la Diputació de Tarragona com a 

òrgan administratiu. Aquest àmbit territorial va ser ratificat posteriorment l’any 1833 pel 

Decret de Javier de Burgos, i fins a dia d’avui s’ha mantingut vigent. Com s’ha dit, la 

demarcació de Tarragona conté tres àmbit territorials definits a partir del desplegament de 

la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial, per una banda, i la Llei 30/2010, 

de 3 d’agost, de vegueries, per l’altra. 

De l’àmbit del Camp Tarragona en formen part les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, 

la Conca de Barberà, el Priorat, i el Tarragonès; de l’àmbit de les Terres de l’Ebre en 

formen part les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre, i la Terra Alta; el 

Baix Penedès forma part de l’àmbit del Penedès, juntament amb l’Alt Penedès, el Garraf i la 

meitat sud de la comarca de l’Anoia, situades fora de l’àmbit de la demarcació de 

Tarragona. 

Per tal d’abordar el present estudi centrat en la connectivitat ecològica es convenient 

conèixer els principals trets físics i humans que caracteritzen el territori. En aquest sentit, en 

aquest apartat primer s’analitzarà la situació geogràfica de l’àmbit d’estudi, per segui amb 

l’anàlisi del medi físic centrant-se en els aspectes geomorfològics. Amb l’anàlisi de les 

cobertes del sòl es tindrà una primera aproximació a les característiques i distribució dels 

principals usos del sòl que, conjuntament amb altres elements, son una peça bàsica per a 

la definició de la connectivitat ecològica. Seguidament, s’analitzarà la demografia de la 

demarcació centrant-se en la distribució de la població i la densitat, fet que permetrà una 

primera aproximació al coneixement d’aquelles àrees més antropitzades. Finalment, es farà 

una breu anàlisi del paisatge a partir del reconeixement de les unitats de paisatge 

identificades pels Catàlegs de paisatge del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, i 

de la relació d’aquestes unitats amb la geomorfologia i els usos del sòl predominants.  
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Situació 

 

La demarcació de Tarragona està situada al sud de 

Catalunya i fent frontera amb el País Valencià, al sud, i 

l’Aragó a l’oest. Ocupa una superfície de 630.638,1 

hectàrees (el 19,64% de Catalunya) i té una població de 

821.548 (el 10,6% de Catalunya). 

La demarcació està formada per 10 comarques (6 

corresponents a l’àmbit del Camp de Tarragona i 4 a 

l’àmbit de les Terres de l’Ebre) i 184 municipis i 6 

entitats municipals descentralitzades. 

Les principals aglomeracions urbanes es situen a l’àrea 

de Reus-Tarragona i al llarg del litoral entre Cambrils i el 

Baix Penedès. També hi ha assentaments important 

entorn de les capitals de comarca, especialment a 

Tortosa, Amposta i Valls. Les principals vies de 

comunicació, viàries i ferroviàries, són les que 

ressegueixen en paral·lel al litoral, entre el Montsià i el 

Baix Penedès, i que adopten una especial densitat a 

l’entorn dels assentaments residencials, industrials i 

turístics del centre del Camp de Tarragona. Hi ha altres 

eixos de comunicació importants com son l’eix de l’Ebre, 

entre Amposta i el nord de la Ribera d’Ebre, i l’eix del 

Francolí, entre Tarragona i la demarcació de Lleida, 

passant per Montblanc. El port de Tarragona, juntament 

amb el complex petroquímic, representen els 

assentaments amb major empremta territorial, tant per la 

seva extensió com per les vinculacions 

socioeconòmiques i ambientals. 

El Delta de l’Ebre és la principal singularitat geogràfica 

de la demarcació, representant un dels principals 

sistemes deltaics de la Mediterrània. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Mapa topogràfic 1:500.000 (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC, 2021). 
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Medi físic 

 

L’estructura física de la demarcació de Tarragona 

s’explica fonamentalment a partir de tres elements: la 

serralada Prelitoral, amb les seves ramificacions, que 

transcorre des de la Conca de Barberà i l’Alt Camp fins 

als Ports; la plana del Camp entre l’Hospitalet de l’Infant 

(Baix Camp) i el Pont d’Armentera (Alt Camp); i la vall 

del riu Ebre i el seu delta, des del nord de la Ribera 

d’Ebre fins la desembocadura. Entre les principals 

serres i blocs muntanyosos hi destaquen els Ports, el 

Montsant, i les Muntanyes de Prades, conjuntament 

amb serres menors com Pàndols-Cavalls, serra del 

Montsià, Cardó-Boix, Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, 

Llaberia-Colldejou, el Bloc del Gaià, o el Montmell. A 

més de la gran plana del Camp, també destaquen la 

plana del Baix Ebre-Montsià i la plana del Penedès. Als 

extrems nord i sud de l’interior de l’àmbit d’estudi s’hi 

identifiquen els altiplans de la Baixa Segarra i de la 

Terra Alta, respectivament. Diverses conques internes, 

com els Burgans, la Cubeta de Móra i Baix Priorat, o la 

Conca de Barberà, acaben de configurar el perfil físic de 

la demarcació. El front litoral de la demarcació és de 

308,2 quilòmetres que representen el 35,4% del litoral 

català. 

Només una mica més del 2% de la superfície de la 

demarcació es troba per sobre dels 1.000 metres 

d’altitud, amb el Caro (1.419 metres) i el Tossal de la 

Baltasana (1.202 metres) com a cims més destacats. 

Les terres baixes (<400 metres), ocupen més del 66% 

de la superfície (418.468,4 hectàrees). Tot i que les 

altituds màximes son més aviat modestes l’estructura 

física de la demarcació és complexa, especialment a les 

comarques interiors. Comarques com el Priorat tenen 

més del 86% de la superfície amb una pendent superior 

al 20%, mentre que el Baix Camp, la Conca de Barberà, 

el Baix Penedès o la Ribera d’Ebre, tenen 

aproximadament el 50% de la seva superfície amb més 

del 20% de pendent. 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Model Digital d’Elevacions (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC, 2021), i Caracterització de les masses d’aigua (Agència Catalana de l’Aigua, 2021). 
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Cobertes del sòl 

 

L’anàlisi de la distribució i localització de les cobertes 

del sòl presenta una clara correlació amb l’estructura del 

relleu. Més de la meitat de la superfície (55,7% i 

351.095,7 hectàrees) de l’àmbit d’estudi està recoberta 

per masses forestals, que principalment es distribueixen 

pels espais amb majors pendents definits per les serres 

i massissos muntanyosos del Camp de Tarragona i les 

Terres de l’Ebre. 

Els conreus es situen a les planes i replans (plana del 

Camp, Conca de Barberà, plana del Baix Penedès, 

Burgans-Cubeta de Móra—Baix Priorat, Terra Alta, 

plana del Baix Ebre-Montsià, i Delta de l’Ebre), i ocupen 

una superfície de 239.266,8 ha. que representen el 

37,9% de la superfície de l’àmbit d’estudi. 

Per la seva banda, els espais urbans i les 

infraestructures (sòl artificial) ocupen el 5,2% de la 

superfície amb 33.049,5 ha., i principalment es 

concentra a l’entorn de Reus i Tarragona i el front litoral 

del Camp i el Baix Penedès. Altres taques urbanes més 

important apareixen a l’entorn de les capitals comarcals 

i al llarg de les principals vies de comunicació (eix 

mediterrani, eix de l’Ebre, eix del Francolí). 

L’espai litoral conformat per les platges ocupa una 

superfície de 2.776,1 ha., que representa el 0,4% de 

l’àmbit d’estudi, mentre que les aigües continentals 

(llacunes, embassaments,...) ocupen 4.265,2 ha. que 

representen el 0,7% de la superfície. El sòl nu, de 

cingleres i espais sense vegetació natural, només 

ocupen 117,9 ha. i el 0,02% de la superfície. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Usos i cobertes del sòl 2017 v.1 (Grup de Recerca en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica, Grumets, CREAF-UAB, 2019). 
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Demografia 

 

L’àmbit d’estudi està habitat per 821.548 persones 

(2019), que representen el 10,6% de la població de 

Catalunya, i es distribueixen en un total de 10 

comarques (6 corresponents a l’àmbit del Camp de 

Tarragona i 4 a l’àmbit de les Terres de l’Ebre) i 184 

municipis i 6 entitats municipals descentralitzades. 

El 53,3% dels municipis tenen menys de 1.000 

habitants, i es situen sobretot a l’interior de la 

demarcació (Terra Alta, interior del Baix Ebre, Ribera 

d’Ebre, Priorat, interior del Baix Camp, Conca de 

Barberà, i nord de l’Alt Camp i el Tarragonès). I el 

conjunt de municipis amb menys de 5.000 habitants 

representen el 83,1% del total de municipis. 

Només hi ha dos municipis, Reus i Tarragona, que 

tinguin més de 50.000 habitants. Tot i això, hi ha 8 

municipis amb població per sobre dels 20.000 habitants, 

com son Tortosa, Amposta, Cambrils, Salou, Vila-seca, 

Valls, El Vendrell i Calafell. La resta de municipis amb 

població important (entre els 5.000 i 10.000 habitants) 

es situen al litoral i a l’eix del Francolí entre Reus-

Tarragona i Montblanc. 

Si s’analitzen les densitats s’observa clarament com 

l’espai amb major congestió demogràfica, i també 

urbana, és l’espai comprés entre Reus i Tarragona, i al 

litoral entre Cambrils i Cunit. El litoral del Baix Ebre i 

Montsià, l’eix del Francolí i la corona de municipis de 

l’entorn de Reus i Tarragona, també presenten densitats 

importants. Els municipis amb densitats de més baixes, 

per sota dels 50hab./km2 i que representen el 56,5% 

dels municipis, es troben a la segona línia del litoral i a 

l’interior de la demarcació. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Dades de població (IDESCAT, 2019), i Padró continu (INE, 2019). 
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Paisatge 

 

Els Catàlegs de paisatge del Camp de Tarragona i de 

les Terres de l’Ebre, que es van aprovar l’any 2010, van 

identificar un total de 44 unitats de paisatge per al 

conjunt de la demarcació de Tarragona, i representen la 

mostra de la varietat i riquesa paisatgística d’aquest 

àmbit territorial. D’aquestes unitats, n’hi ha 3 que estan 

compartides entre els dos àmbits territorials (Serra del 

Tormo i Baix Priorat, entre el Priorat i la Ribera d’Ebre, i 

Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, entre la Ribera d’Ebre i 

el Baix Camp. A més, les unitats de Costers de l’Ebre, 

Garrigues Altes, Garrigues Baixes i Vall del Corb, tenen 

continuïtat cap a l’àmbit de Ponent, mentre que l’Alt 

Gaià, el Montmell, la Plana del Penedès i Garraf, tenen 

continuïtat cap a l’àmbit del Penedès. 

De les Terres de l’Ebre, per la seva extensió, destaquen 

les unitats de Costers de l’Ebre (44.393,9 hectàrees), los 

Ports (40.191,9 ha.), la Plana del Baix Ebre-Montsià 

(36.619,6 ha.), el Delta de l’Ebre (30.309,9 ha.), l’Altiplà 

de la Terra Alta (29.653,8 ha.). Mentre que a l’àmbit del 

Camp de Tarragona, les unitats de paisatge més 

extenses són la Conca de Poblet (24.841,4 ha.), la 

Plana de l’Alt Camp (21.452,4 ha.), i l’Alt Gaià (20.582, 4 

ha.). 

Si s’observa la superposició de les unitats de paisatge 

sobre els usos del sòl i el relleu, es veu com en aquest 

nivell d’anàlisi del paisatge l’estructura del relleu, que a 

la vegada condiciona els usos del sòl, es determinant 

per a la identificació de les unitats de paisatge. En els 

entorns més urbanitzats, com el litoral, l’entorn de la 

conurbació de Reus i Tarragona, o el tram final de 

l’Ebre, les unitats de paisatge tendeixen a ser més 

petites donada la major fragmentació del paisatge. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Unitats de paisatge (Observatori del paisatge, 2021). 
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4.2. Espais naturals protegits  

La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) defineix una àrea protegida 

com “un espai geogràfic clarament definit, reconegut, dedicat i gestionat, mitjançant mitjans 

legals o altres tipus de mitjans eficaços per tal d’aconseguir la conservació a llarg termini de 

la natura i dels seus serveis ecosistèmics, i dels seus valors culturals associats” (UICN, 

2008). 

Segons la Llei 12/1985, de 14 de juny, d’espais naturals, el Sistema d’Espais Natural 

Protegits (SENP) de Catalunya té l’objectiu de definir, delimitar i protegir aquelles zones 

riques en biodiversitat, patrimoni natural i amb necessitat d’especial protecció per a la seva 

conservació. El SENP sorgeix de la suma de diferents espais amb distintes categories, 

equivalents a les establertes per la UICN, i s’estructura d’acord al planejament territorial 

sectorial corresponent, concretament el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat l’any 

1992.  

D’acord amb la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals (article 5), l’objecte del Pla 

d’Espais d’Interès Natural és "la delimitació i l'establiment de les determinacions 

necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals la conservació dels quals es 

considera necessari d'assegurar, d'acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, 

culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen". El PEIN és l’instrument fonamental 

de protecció de la natura i d'ordenació del territori,  incloent des del 2005 en aquesta 

delimitació la Zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i la Zona d’Espacial 

Conservació (ZEC), fruit de la proposta europea de la Xarxa Natura 2000. La Xarxa Natura 

2000 s’aplica esperant que sigui un instrument que doni la continuïtat entre espais, no 

només augmentant la superfície protegida sinó que millorant la connexió entre els espais 

per una major conservació i generació d’hàbitats. 

El SENP de Catalunya abasteix un total de 1.054.927ha de la superfície total, representant 

la protecció de gairebé el 33% del territori català. Un 93% de la superfície del SENP 

correspon a superfície terrestre mentre que el 7% restant és marina. El SENP inclou els 

Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE) i els Espais d’Interès Natural (EIN) (Figura 

4). 

El 71% dels espais protegits es regeix únicament per la figura d’Espai d’Interès Natural, és 

a dir, el 23% de tot el territori català mentre que el 10% restant d’espais protegits té una 

categoria de protecció superior. Tot i el seu pes important en el territori, aquesta figura és la 

que té un grau de protecció més baix i, per tant, més permissiva amb les activitats i usos 

permesos. S’engloba en aquesta categoria uns espais molt diversos i amb paisatges ben 

diferents, amb extensions que poden anar des de 4 ha fins a 80.000 ha. En els casos dels 

espais d’interès natural de grans extensions es tracta de parcs naturals amb les seves 

respectives zones de protecció, però la majoria dels espais (97%) es troben per sota de les 

20.000 ha, sobretot els més litorals, que tenen superfícies molt reduïdes. De totes maneres, 

es distribueix al llarg del territori català concordant i identificant-se clarament amb els grans 

sistemes físics de Catalunya, com la zona pirinenca o els sistemes prelitorals i litorals de 

Catalunya, especialment en les zones de major altitud.  

 

Figura 4.  Espais d’Interès Natural de Catalunya  

Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2008.  

 

A nivell metodològic i teòric, les àrees protegides són l’espai i l’objecte a connectar 

ecològicament, són les àrees nucli del disseny de connectors i la proposta es desplega per 

la resta del territori relligant aquests espais. Les propostes de connectivitat busquen evitar 

l’aïllament dels ecosistemes més importants, relligar-los i establir rutes incloent altres 

elements naturals de riquesa ecològica que es troben fora del Sistema d’Espais Protegits 

però amb molta importància per la biodiversitat i el funcionament de l’ecosistema, ja que 

actuen d’amortiment de les àrees nucli, com un hàbitat embornal, o perquè reforcen la 

matriu del connector.  
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Espais naturals protegits 

 

L’origen de la protecció dels espais naturals a l’àmbit 

d’estudi es remunten a l’any 1983 amb l’inici de la 

creació del Parc Natural del Delta de l’Ebre i de les 

Reserves naturals associades, i amb la declaració el 

1984 del Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet. 

Posteriorment, i per a tot l’àmbit català, l’any 1992 es va 

aprovar el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) que va 

protegir la major part dels espais naturals actualment 

presents a l’àmbit d’estudi. El 2001 es va crear el Parc 

Natural dels Ports (35.050 ha.) i la Reserva Natural 

Parcial de les Fagedes dels Ports, i el 2002 el Parc 

Natural de la Serra de Montsant (9.242,1 ha.). 

Posteriorment, l’any 2006 es va aprovar la Xarxa Natura 

2000 a Catalunya, fet que significà de facto l’ampliació 

dels espais d’interès naturals creats l’any 1992, així com 

la creació de nous. 

A l’àmbit d’estudi actualment hi ha 39 espais d’interès 

natural protegits pel PEIN que ocupen un total de 

207.371 hectàrees i representen el 32,9% de la 

superfície de la demarcació. Part d’aquests espais 

gaudeix d’algun tipus de figura de protecció especial, 

com el Paratge Natural d’Interès Nacional de la Vall del 

Monestir de Poblet (2.460,2 ha. i 0,4%), 3 Parcs naturals 

dels Ports, Serra de Montsant, i Delta de l’Ebre 

(47.182,0 ha. i 7,5%), 6 Reserves Naturals Parcials 

(4.350,8 ha. i 0,7%), i 8 Reserves Naturals de Fauna 

Salvatge (1.350,2 ha. i 0,2%). Els espais naturals de 

protecció especial ocupen en conjunt una superfície de 

55.343,13 hectàrees, que representen el 8,8% de la 

superfície de la demarcació. 
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Font: Elaboració pròpia a partir del Pla d'espais d'interès natural (Servei de Planificació de l'Entorn Natural, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat, 

2019), i Espais naturals de protecció especial (Unitat d'Informació i Coneixement, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, 2019). 
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4.3. Valors naturals 

En aquest apartat s’analitzen els elements naturals que es troben fora del Sistema d’Espais 

Protegits de Catalunya però que estan inventariats i reconeguts en d’altres categories o 

figures pel seu alt valor natural, ecològic i/o paisatgístic. Formaran part de la proposta de 

connectivitat, i com s’observa a les següents fitxes, s’hi assigna el grau d’aptitud per a la 

connectivitat de cada element, numerat de l’1 al 4 (menor a major aptitud), i es classifiquen 

com a components estructurals: ruta de connectivitat, hàbitat embornal, zona d’amortiment 

o matriu del connector. 

Aquests elements són: zones hídriques d’interès (zones humides, aqüífers protegits, 

reserves naturals fluvials i xarxa hídrica), àrees d’Interès faunístic i florístic, espais d'interès 

geològic, els habitats de Catalunya, els hàbitats d’Interès comunitari, les finques amb 

instruments d'ordenació forestal, I les iniciatives de custòdia del territori. A continuació, es 

descriuen els principals elements: 

 Zones Humides: que es defineix segons la llei 12/1985 d’espais naturals, com a 

“aquelles zones naturals de maresma, aiguamoll, torbera o aigües rases, 

permanents o temporals, d'aigües estancades o corrents, dolces, salabroses, 

salines, amb la inclusió de les zones d'aigües marines la profunditat de les quals no 

excedeix els sis metres” (Conveni de Ramsar, 1971). 

 Àrees d’Interès Faunístic i Florístic: actualització del qual va ser al 2015.  En aquest 

mapa es mostra en un únic color, de manera continuada i conjunta, la suma de les 

àrees més critiques de totes les especies de flora i fauna amenaçades de les quals 

hi ha informació més detallada.  L’objectiu d’aquest mapa és facilitar la consulta, que 

hauria de ser prèvia a la presentació i proposició de projectes i actuacions amb 

incidència al territori, per tal de veure les àrees amb poblacions 

 Espais d’Interès Geològic: el conjunt de recursos naturals no renovables de valor 

científic, cultural o educatiu que permeten reconèixer, estudiar i interpretar l'evolució 

de la història de la Terra i els processos que l'han modelada” (Dept. Territori i 

Sostenibilitat, 2017). Tipologia: Geòtop (aflorament singulars de dimensió reduïda) o 

geozona (una àrea amb un conjunt de geòtops pròxims o un espai d'extensió 

superior a 100 ha).   

 Hàbitats d’interès comunitari (HIC) aquells que compleixen una o més de les 

següents característiques: 1) estan amenaçats de desaparició en la seva àrea de 

distribució natural a la Unió Europea (HIC prioritaris), 2) tenen una àrea de 

distribució reduïda, 3) són exemples representatius d'una o diverses de les sis 

regions biogeogràfiques de la UE. 

 La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) és un altre projecte que des del 2003, 

moment en què es va constituir aquesta organització sense ànim de lucre, “pretenen 

implicar els propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i 

els recursos naturals, culturals i paisatgístics”.  

Per últim, esmentar que existeixen d’altres plans de protecció d’hàbitats específics, com:   

 Pla de recuperació de Gypaetus barbatus (trencalòs) a Catalunya, aprovada i 

descrita en el Decret 282/1994 de 29 de setembre, DOGC num. 1972- 14.11.1994. 

 Pla de conservació de la llúdriga. Delimitació de l'àmbit territorial definit al Pla de 

conservació de Lutra lutra (llúdriga) a Catalunya, aprovat i descrit en la Ordre 

MAB/138/2002, de 22 de març 

 Pla de recuperació de Larus audouinii (gavina corsa) a Catalunya, aprovat i descrit 

en el Decret 259/2004 de 13 d'abril.  

 Pla de recuperació de Aphanius iberus (fartet) a Catalunya, aprovat i descrit en el 

Decret 259/2004, de 13 d'abril 

 Pla de recuperació de Valencia hispanica (samaruc) a Catalunya, aprovat i descrit en 

el Decret 259/2004, de 13 d'abril. 

 Pla de recuperació del Botaurus stellaris (Bitó) a Catalunya, aprovat i descrit en el 

Decret 259/2004, de 13 d'abril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/medi_ambient_i_sostenibilitat/fauna-i-flora/#bloc6
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Zones hídriques d’interès 

 

En el present estudi es consideren amb valor natural 

tant el conjunt de la xarxa hídrica, com les zones 

humides incloses en l'Inventari de zones humides de 

Catalunya. En l’àmbit d’estudi, la xarxa hídrica es 

distribueix al llarg de 1.009,6 km., mentre que les zones 

humides ocupen un total de 7.304,7 ha. i es localitzen 

principalment al llarg del riu Ebre i del litoral 

(especialment al Delta de l’Ebre). 

Igualment, es considera que també tenen valor natural 

les reserves naturals fluvials delimitades a partir del 

Reglament de la planificació hidrològica (Reial decret 

907/2007), que són aquelles masses d'aigua amb 

escassa o nul·la intervenció humana. Es distribueixen al 

llarg de 19,9 km., sobretot en diferents trams del riu 

Ebre i la pràctica totalitat del riu Brugent. 

També es considera amb valor natural els aqüífers 

protegits de les conques internes litorals ja que, tot i ser 

un element subterrani, la seva dinàmica està 

relacionada amb les cobertes del sòl i amb el 

funcionament del sistema hídric en general (zones 

humides, cursos fluvials,...). Aquests aqüífers ocupen 

una superfície de 143.100 ha., i es localitzen al llarg i 

ample de la gran plana del Camp, el Baix Penedès, i la 

plana de Sant Jordi (Baix Ebre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Aptitud 
Component 
estructural 

Xarxa hídrica 4/4 Ruta 

Zones humides 4/4 Embornal 

Reserves naturals fluvials 4/4 Embornal 

Aqüífers protegits 1/4 Matriu 

Font: Elaboració pròpia a partir de Zones humides (Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 2011), Reserves naturals fluvials 

(Agència Catalana de l'Aigua, 2019), iAqüífers protegits (Agència Catalana de l’Aigua, 2015). 
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Àrees d’Interès faunístic i florístic 

 

Les Àrees d'Interès Faunístic i Florístic (AIFF) 

representen les àrees més crítiques de totes les 

espècies de fauna i flora amenaçades i protegides de 

les quals existeix una informació detallada i precisa, per 

tal de tenir-les en compte per qualsevol actuació o 

gestió que s'hagi de fer al territori. És una informació 

que la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 

Natural de la Generalitat de Catalunya va actualitzant 

periòdicament a mida que es van tenint noves dades. 

Les AIFF ocupen una superfície de 339.429,6ha. 

(53,8% de l’àrea d’estudi) i es distribueixen al llarg de tot 

l’àmbit, especialment als espais muntanyosos i al Delta 

de l’Ebre. També es consideren amb valor natural els 

espais inclosos en el Catàleg de flora amenaçada de 

Catalunya, i que identifiquen les zones més sensibles 

de la flora protegida i amenaçada de Catalunya per a la 

gestió diària i la prevenció de possibles impactes sobre 

les espècies. També és una cartografia que es va 

completant a mesura que es van coneixent i/o 

georeferenciant les poblacions encara desconegudes o 

amb localitats poc precises. A l’àmbit d’estudi els espais 

que contenen flora amenaçada ocupen una superfície 

de 13.478,8ha. (2,1%), i principalment es situen en 

l’àmbit del front litoral del Delta de l’Ebre, els espais 

muntanyosos (Ports, Montsant, Muntanyes de 

Prades,....), en algunes planes litorals no excessivament 

antropitzades (plana de Mont-roig del Camp-Hospitalet 

de l’Infant, plana de Sant Jordi), i alguns altres pocs 

punts del litoral.   

Finalment, es consideren els arbres monumentals 

catalogats a partir del Decret 214/1987 de declaració 

d'arbres monumentals i el Decret 47/1988 sobre la 

declaració d'arbres d’interès comarcal i local. Se n’han 

identificat un total de 47 (21,9% de Catalunya), amb una 

destacable acumulació als Ports. 

 

 

 

Element Aptitud Component estructural 

AIFF 3/4 Amortiment 

Flora amenaçada 4/4 Embornal 

Arbres monumentals 3/4 Matriu 

Font: Elaboració pròpia a partir d'Àrees d'Interès Faunístic i Florístic (Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2020), Àrees d'Interès Florístic (Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 

Natural, 2021), i Arbres monumentals (Direcció General del Medi Natural, 2009). 
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Zones protecció de l’avifauna 

 

A l’àmbit d’estudi la delimitació de les àrees prioritàries 

de reproducció, alimentació, dispersió i concentració 

local de les espècies d'aus amenaçades existents a 

Catalunya, establerta l’any 2010 pel Departament 

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural, diferencia entre les Àrees d’actuació dels plans 

de recuperació d’aus i de les zones més sensibles per a 

les aus, i les Àrees prioritàries de reproducció, 

alimentació, dispersió i concentració local d'espècies 

d'aus amenaçades existents a Catalunya. Les primeres 

es corresponen als àmbits inclosos al PEIN, i ocupen un 

total de 207.371 ha. (el 32,9% de l’àmbit d’estudi), 

mentre que les segones inclouen la pràctica totalitat de 

l’àmbit d’estudi situat fora dels espais naturals protegits, 

i ocupen un total de 365.313,2ha. (57,9%). 

Per altra banda, hi ha les Zones de protecció per a 

l'avifauna amb la finalitat de reduir els riscos 

d'electrocució, establertes pel mateix Departament de la 

Generalitat de Catalunya l’any 2009, que engloba tant 

els espais inclosos al PEIN, com la resta d’àrea que es 

correspon a les Àrees prioritàries de reproducció, 

alimentació, dispersió i concentració local d'espècies 

d'aus amenaçades existents a Catalunya que se situen 

fora d’aquell. Aquestes zones ocupen un total de 

583.947,3ha. (92,6% de tot l’àmbit d’estudi). 

Només resten fora de la protecció de l’avifauna el litoral 

del Camp de Tarragona, entre Mont-roig del Camp i 

Cunit, l’àrea de Reus-Tarragona, les vessants del nord 

de la Ribera d’Ebre i la part nord de la Conca de 

Barberà. 

 

 

 

 

Element Aptitud 
Component 
estructural 

Àrees prioritàries de 
protecció de l’avifauna 

2/4 Matriu 

Àrees d’actuació dels plans 
de recuperació de l’avifauna 

0/4 Nucli 

Font: Elaboració pròpia a partir de Delimitació de les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d'aus amenaçades (Departament d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural, 2010), i Zones de protecció per a l'avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d'electrocució (Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Departament d'Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 2009). 
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Espais d'interès geològic 

 

Es representen els espais inclosos en la delimitació dels 

espais d'interès geològic recollits a l'Inventari d'Espais 

d'Interès Geològic de Catalunya. Aquest inventariés una 

selecció d'afloraments i llocs d'interès geològic que en 

conjunt testimonien l'evolució geològica del territori 

català i que cal preservar com a patrimoni geològic. 

En l’inventari es diferencien dos tipus d’espais: els 

geòtops, que representen llocs amb interès geològic 

molt concrets i de dimensions molt reduïdes 

(diferenciant entre els que estan inclosos dins una 

geozona i els que no), i les geozones que representen 

àrees amb interès geològics de reduïdes dimensions. 

Totes dues es corresponen a la categoria anglosaxona 

de Geosite. 

A l’àrea d’estudi s’han identificat un total de 22 

geozones, 4 geòtops, i 6 geòtops inclosos en una 

geozona. El conjunt de geozones ocupen un total de 

50.263,1ha. (8% de l’àmbit d’estudi). El conjunt de 

geòtops, ja es situïn dins o fora de les geozones, 

ocupen un total de 267ha. (0,04%). La distribució 

principal dels espais d’interès geològic es concentra al 

llarg de les àrees de muntanya entre els Ports i les 

Muntanyes de Prades, així com al front litoral nord del 

Delta de l’Ebre. 

La categoria de Geoparc, que representaria grans àrees 

d’especial significa geològic, no està present a l’àmbit 

d’estudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Aptitud 
Component 

estructural 

Geòtop 2/4 Amortiment 

Geòtop inclòs en geozona 2/4 Amortiment 

Geozona 1/4 Amortiment 

Font: Elaboració pròpia a partir de Espais d'Interès Geològic (Servei de Planificació de l'Entorn Natural, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2019). 
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Hàbitats de Catalunya 

 

La cartografia dels hàbitats a Catalunya versió 2 de 

2018 elaborada pel Grup de Geobotànica i Cartografia 

de la Vegetació (Universitat de Barcelona) i el Servei de 

Planificació de l'Entorn Natural (Direcció General de 

Polítiques Ambientals i Medi Natural), inventaria els 

hàbitats a Catalunya per estudiar i gestionar el medi 

natural. La segona versió de la cartografia es basa en la 

interpretació i adaptació de la classificació d'hàbitats de 

la Unió Europea que proposa el document "CORINE 

Biotopes Manual", editat per la Comissió Europea el 

1991. 

En l’àmbit d’estudi es pot comprovar la gran diversitat 

d’hàbitats, tant naturals com de conreus, que existeixen. 

Destaquen els amplis recobriments d’hàbitats naturals 

als principals massissos muntanyencs, així com de les 

extenses zones de conreu de les principals planes de 

les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, o el gran 

camp d’arròs que és la major part del Delta de l’Ebre. 

També destaca la forta ocupació urbana del litoral, 

especialment a l’àmbit del Camp de Tarragona, així com 

el sistema urbà de Reus-Tarragona. 

En la valoració quantitativa (aptitud) i qualitativa 

(components estructurals) s’ha atorgat valors més alts 

als hàbitats naturals i més baixos als conreus. 

En la valoració dels hàbitats s’ha exclòs el sòl artificial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Aptitud Component estructural 

Alzinars 4/4 Amortiment 

Rouredes 4/4 Amortiment 

Altres planifolis 4/4 Amortiment 

Pi blanc 3/4 Amortiment 

Pi pinyer 3/4 Amortiment 

Pi roig 4/4 Amortiment 

Pinassa 4/4 Amortiment 

Altres pinedes 4/4 Amortiment 

Boscos mixtos 3/4 Amortiment 

Matollars 2/4 Amortiment 

Prats i herbassars 2/4 Amortiment 

Vegetació de ribera 4/4 Ruta 

Vegetació escassa o nul·la 1/4 Matriu 

Vegetació litoral 4/4 Embornal 

Arrossars 3/4 Amortiment 

Avellaners 1/4 Matriu 

Cítrics 1/4 Matriu 

Conreus herbacis 2/4 Matriu 

Horta 1/4 Matriu 

Vinyes 1/4 Matriu 

Altres conreus 1/4 Matriu 

Conreus abandonats 2/4 Matriu 

Cingles i penyals 2/4 Amortiment 

Espai litoral 4/4 Embornal 

Sòl urbà amb vegetació 1/4 Matriu 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Cartografia dels hàbitats a Catalunya, versió 2 (GEOVEG - Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació - Universitat de Barcelona, i Servei de Planificació de l'Entorn 

Natural, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2018). 
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Hàbitats d’interès comunitari 

 

La cartografia dels hàbitats d'interès comunitari reflecteix 

la llista d'hàbitats de l'Annex I de la Directiva de la Unió 

Europea 97/62/CE. A més de distingir el tipus d’hàbitat 

concret, també es distingeix entre aquells que son 

prioritaris i els que no. 

A l’àmbit d’estudi el conjunt d’hàbitats d’interès comunitari 

ocupen una superfície de 409.738,2ha. (el 65% de l’àmbit 

d’estudi) i es distribueixen principalment per les àrees 

muntanyoses, així com pel front litoral del Delta de l’Ebre. 

Entre el conjunt d’hàbitats prioritaris destaquen els 

matollars esclerofil·les i les pastures naturals i 

seminaturals.  

Del total d’hàbitats d’interès comunitari hi ha 62.545,3ha. 

(9,9% de l’àmbit d’estudi) que son considerats prioritaris, 

que principalment es situen en els principals massissos 

(Ports, serra del Montsià, Muntanyes de Tivissa-

Vandellòs, Serra de Llaberia, Montsant, Muntanyes de 

Prades, bloc del Gaià, Montmell), així com en el front 

litoral del Delta de l’Ebre i en algunes planes litorals i 

vessants interiors. Dels hàbitats prioritaris principalment 

destaquen els prats mediterranis anuals basòfils (Thero-

Brachypodietalia) del conjunt de serres i planes litorals, 

les pinedes submediterrànies de pinassa 

(Pinusnigrasubsp. salzmannii) del conjunt de serres 

interiors, i les llacunes litorals i les comunitats halòfiles 

del front litoral del Delta de l’Ebre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Aptitud 
Component 

estructural 

HIC Prioritari 3/4 Ruta 

HIC No Prioritari 2/4 Ruta 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Cartografia dels hàbitats d'interès comunitari (GEOVEG - Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació, Universitat de Barcelona; i Servei de Planificació de l'Entorn 

Natural, Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2018). 
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Instruments d'ordenació forestal 

 

El mapa d’instruments d’ordenació forestal representa 

els límits de les finques forestals privades que tenen 

algun instrument d'ordenació forestal, ja sigui aquest un 

Pla tècnic de gestió i millora forestal o un Pla simple de 

gestió forestal aprovat pel Centre de la Propietat 

Forestal de la Generalitat de Catalunya. 

En total hi ha inventariats un total de 172 instruments 

d’ordenació forestal que ocupen 22.285,4ha. (el 3,5% de 

l’àmbit d’estudi) que representen la gestió del 6,3% de la 

massa forestal de la demarcació. D’aquests instruments, 

127 es corresponen a plans tècnics de gestió i millora 

forestal (21,700,1ha.), mentre que 45 es corresponen a 

plans simples de gestió forestal (585,3ha.). 

Principalment es tracta de finques situades als Ports, 

Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, Serra de Llaberia, 

Montsant, Muntanyes de Prades, bloc del Gaià i 

Montmell. 

Més enllà de destacar més o menys pel valor natural 

intrínsec de cada finca, es considera que les finques 

amb instruments d’ordenació forestal aporten 

biodiversitat dins els entorns on estan situades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element Aptitud 
Component 

estructural 

Sòl amb instrument 

d’ordenació forestal 
1/4 Amortiment 

Font: Elaboració pròpia a partir de Instruments d'Ordenació Forestal (Sistemes d'Informació Geogràfica - Àrea TIC (Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 2015). 
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Custòdia del territori 

 

La custòdia del territori es basa en la filosofia de facilitar 

les iniciatives voluntàries de conservació de la natura, el 

paisatge i el patrimoni cultural en finques privades i 

públiques. Mitjançant acords, les entitats de custòdia 

assessoren els propietaris perquè adoptin una gestió del 

territori orientada a la conservació dels valors i els 

recursos de les finques en custòdia. 

A Catalunya la Xarxa per a la Conservació de la Natura 

s’encarrega d’estimular i inventariar les iniciatives de 

Custòdia del territori. A l’àmbit d’estudi s’han identificat 

un total de 141 acords de custòdia amb 16.779,5ha. i 

que representen el 2,7% de l’àmbit d’estudi. Destaquen 

les comarques del Baix Camp (19 iniciatives i 

4.489,11ha.), la Conca de Barberà (10 iniciatives, 

3.712,66ha.), el Tarragonès (41 iniciatives, 781,76ha.), 

l’Alt Camp (16 iniciatives, 726,68ha.), la Terra Alta (10 

iniciatives, 824,74ha.), o la Ribera d’Ebre (20 iniciatives, 

634,45ha.). 

En relació a la tipologia d’espais amb acords de custòdia 

destaquen els terrenys comunals amb 5.514,8ha. (el 

32,9% del total de la superfície amb acord de custòdia), 

o també els espais públics patrimonials (3.490,1ha., i 

20,8%), els espais en domini públic-marítimo-terrestre 

(3.236,3ha. i 19,3%), o les finques privades (2.945,1ha., 

i 17,5%).  

Igual que per al cas de les finques amb instruments 

d’ordenació forestal, les finques amb acord de custòdia 

més enllà del valor natural que puguin contindre 

intrínsecament, aporten un valor afegit relacionat amb la 

gestió de la biodiversitat i la valoració social. De cara a 

l’establiment de valors connectors només es tindran en 

compte les iniciatives de custòdia que es situen fora del 

PEIN (àrees nucli), i que representen un total de 

2.208,8ha. (el 0,3% de la superfície de l’àrea d’estudi). 

 

 

 

Element Aptitud Component estructural 

Custòdia fora del PEIN 2/4 Amortiment 

Custòdia dins del PEIN 0/4 Nucli 

Font: Elaboració pròpia a partir de Inventari de custòdia del territori a Catalunya 2019 (Xarxa per a la Conservació de la Natura). 
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Plans de recuperació i conservació de la fauna 

 

D’acord amb l'article 56 de la Ley 42/2007 del patrimonio 

natural y de la biodiversidad, es determina que la 

inclusió d'una espècie en el Catàleg espanyol d'espècies 

amenaçades en la categoria d'amenaça “En perill 

d'extinció” (és a dir, la supervivència a curt termini és 

poc probable) comporta l'adopció d'un pla de 

recuperació, mentre que la seva inclusió en la categoria 

d'amenaça “Vulnerable” (quan corre el risc de passar a 

la categoria “En perill d'extinció” o quan per la seva 

raresa s'enfronta a un risc de desaparició de la natura) 

comporta l'adopció d'un pla de conservació. 

A l’àmbit d’estudi hi ha quatre plans de recuperació i un 

pla de conservació, que en total sumen 7.555,4ha. 

(només superfície terrestre) que representen l’1,2% de 

l’àmbit d’estudi. El pla de recuperació Larus audouinii 

(gavina corsa), que ocupa 2.575,0ha. (0,4%) terrestres 

la punta de la Banya (reproducció actual) i 1.186,5ha. 

(0,2%) de la punta del Fangar (reproducció potencial) al 

Delta de l’Ebre, i que també inclou l’espai d’alimentació 

marítim. El pla de recuperació Valencia Hispanica 

(samaruc), que ocupa 102,3ha. (0,02%) d’algunes 

llacunes de la part sud interior del Delta de l’Ebre. El pla 

de recuperació Botaurus stellaris (bitó) que ocupa 

3.678,8ha. (0,6%)de les llacunes litorals del Delta de 

l’Ebre i del tram del riu Ebre al seu pas per Riba-roja i 

Flix. I el pla de recuperació de Aphanius iberus(fartet) 

que ocupa 2.158 ha. (0,3%) d’algunes llacunes litorals 

de tot l’àmbit d’estudi. 

Per la seva banda, el pla de conservació Lutra lutra 

(Llúdriga) comprèn 12,8ha.(0,002%) de les lleres dels 

rius Algars i Canaletes, a la Terra Alta. 

 

 

Element Aptitud 
Component 

estructural 

PR gavina corsa 4/4 Embornal 

PR samaruc 4/4 Embornal 

PR bitó 4/4 Embornal 

PR fartet 4/4 Embornal 

PC llúdriga 4/4 Embornal 

Font: Elaboració pròpia a partir de Plans de recuperació de Larus audouinii (gavina corsa),Valencia hispanica (samaruc),Pla de recuperació del Botaurus stellaris (bitó), i Aphanius iberus (fartet) (Direcció 

General del Medi Natural, 2006-2009), i Pla de conservació de Lutra lutra (llúdriga) (Direcció General del Medi Natural, 2007). 
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4.4. Valors del paisatge 

Per tal de reforçar la proposta de connectors ecològics es considera adient incorporar-hi els 

valors del paisatge, i així observar en quins espais de la proposta s’hi superposen elevats 

valors paisatgístics. 

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, i el del Decret 

343/2006, de 19 de setembre, del qual es regulen els estudis i informes d'impacte i 

integració paisatgística, són l’expressió del Conveni Europeu del Paisatge a Catalunya, 

esdevenint així el primer parlament i govern de tot Europa que signa i aplica legalment el 

conveni. Aquesta llei impulsa la plena integració del paisatge en el planejament i en les 

polítiques d’ordenació territorial i urbanístiques, i també en les altres polítiques sectorials 

que hi incideixen de manera directa o indirecta.  En aquest sentit, la llei de paisatge 

estableix la creació de l'Observatori del Paisatge (constituït l’any 2004), la realització dels 

Catàlegs de Paisatge, l'elaboració de les Directrius de paisatge i la creació de les Cartes de 

Paisatge. 

Per a l’obtenció dels valors del paisatge s’han consultat els dos catàlegs de paisatge que 

s’integren en l’àmbit d’estudi elaborats per l’Observatori del paisatge.  

Els catàlegs de paisatge, entre altres qüestions, identifiquen i descriuen el conjunt de valors 

paisatgístics de cada àmbit territorial. Els valors del paisatge poden ser: naturals i 

ecològics, estètics, històrics, religiosos-espirituals, simbòlics-identitaris, socials, i 

productius. Cada catàleg de paisatge elabora un mapa per a cada tipus de valor.  

A més, també s’han considerat com a valors del paisatge els Paisatges d’Atenció Especial 

(PAE) identificats pels mateixos catàlegs. 

El Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona es va aprovar definitivament per part de 

l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 19 de maig de 2010. Per la 

seva banda, el Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre es va aprovar definitivament per 

part del mateix Departament el 16 de juliol de 2010. 

Per a l’obtenció dels valors del paisatge s’han utilitzat les capes cartogràfiques de tots dos 

catàlegs que integren el conjunt de valors paisatgístics dels dos àmbits territorials, i s’ha 

filtrat només utilitzant els valors que estan representats en els espais oberts i que tenen 

relació amb el substrat natural del territori, descartant així els valors situats en espais 

urbans o altres valors antròpics dels espais obert. 

Per a cada valor s’ha generat un mapa amb la representació de les diferents categories 

d’elements que el composen, i també un mapa amb l’acumulació de cada tipologia de 

valors. Per al cas dels Paisatges d’Atenció Especial, no es realitza el mapa d’acumulació 

d’elements ja que els diferents PAE no es superposen.  

Cada valor del paisatge, i els PAE, es representa a continuació amb una fitxa que es 

complementa amb la descripció dels principals trets de cadascun. 
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Valors naturals i ecològics del paisatge 

 

Dels valors naturals i ecològics identificats en els 

Catàlegs de paisatge de les Terres de l’Ebre i del Camp 

de Tarragona s’han considerat totes les categories, ja 

que totes elles fan referència a elements o àrees 

situades en els espais oberts i que per sí mateix 

contenen valor natural. 

Destaquen el conjunt d’espais forestals situats al 

principals massissos muntanyencs (Ports, Pàndols-

Cavalls, Cardó, Tivissa-Vandellòs, Llaberia-Colldejou, 

Montsant, Muntanyes de Prades, bloc del Gaià, 

Montmell,...), així com també els espais d’interès 

agrícola situats al Delta de l’Ebre, la plana del Camp, o 

la Conca de Barberà. A nivell d’àmbits reduïts o 

elements puntuals del paisatge amb valor natural 

destaquen els situats al llarg del riu Ebre, així com els 

situats a costa del Baix Ebre i del Tarragonès. 

En relació a l’acumulació de valors naturals i ecològics 

del paisatge destaquen les àrees de muntanya de les 

Terres de l’Ebre (Serra del Montsià, Ports, Pàndols-

Cavalls, Cardó-Boix, Tivissa, Serra de Llaberia), així 

com el perímetre del Delta de l’Ebre. En aquests indrets 

s’hi acumulen un mínim de dos elements naturals amb 

valor paisatgístic. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona i Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre (Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Observatori del paisatge, 

2010). 
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Valors estètics del paisatge 

 

Per a la confecció del mapa de valors estètics del 

paisatge de l’àrea d’estudi s’han considerat els següents 

elements del mapa de valor estètic del Catàleg de 

paisatge del Camp de Tarragona: paisatges litorals; 

mosaic agroforestal; espais agrícoles: cereal, cereal i 

vinya, vinya,...; formació vegetal: boscos, bosc de ribera, 

màquies,...; formació geomorfològica, gradient 

topogràfic; ambients aquàtics; i harmonia visual de 

conjunt.  

Del mapa de patrons i elements configuradors amb valor 

estètic de les Terres de l’Ebre s’han utilitzat els següents 

elements: contrastos; mosaics agroforestals i agraris; 

monoconreus. I del mapa de singularitats amb valor 

estètic de les Terres de l’Ebre, les següents: arbre 

singular i monumental; geoforma singular; bosc singular; 

fileres d’arbres; barrancs; conjunts harmònics; conreus 

singulars. 

Totes les categories seleccionades s’han homogeneïtzat 

coherentment per generar un únic mapa. Destaquen el 

conjunt d’espais agrícoles situats a les planes i altiplans, 

els mosaics agroforestals del Camp de Tarragona, i el 

conjunt d’espais forestals de les Terres de l’Ebre. 

Igualment, destaquen el conjunt de perfils, cingles i 

formacions geològiques d’interès paisatgístic repartides 

arreu de les principals carenes muntanyoses de l’àmbit 

d’estudi. 

En relació a l’acumulació de valors paisatgístics 

destaquen les serres (Ports, Pàndols-Cavalls, Montsià, 

Cardó-Boix), l’entorn del riu Ebre, i les planes agrícoles 

del Delta de l’Ebre i la Cubeta de Móra. A l’àmbit del 

Camp de Tarragona destaquen l’acumulació de valors 

de l’àrea vitivinícola lligada a la DOQ Priorat. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona i Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre (Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Observatori del paisatge, 

2010). 
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Valors històrics del paisatge 

 

Per a l’elaboració del mapa de valors històrics, del 

Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona s’han 

considerat les categories corresponents a: Bosc de 

Poblet; i Espai agrícola. Mentre que del catàleg de les 

Terres de l’Ebre s’han considerat: Pastures d’Estiu; 

Pastures d’hivern; i Oliveres monumentals. 

La pràctica totalitat del mapa d’acumulació de valors 

històrics només representa un valor. Això es deu 

sobretot a que la majoria dels elements històrics 

identificats en els catàlegs de paisatge estan vinculats 

a elements construïts, i per tant amb un valor natural 

pràcticament inexistent.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona i Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre (Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Observatori del paisatge, 

2010). 
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Valors simbòlics i espirituals del paisatge 

 

Per a l’elaboració del mapa de valors simbòlics i 

espirituals s’han unit en un sòl mapa el conjunt de 

valors simbòlics i espirituals que en els catàlegs de 

paisatge estaven tractats per separat. Del mapa de 

valors simbòlics del Catàleg de paisatge del Camp de 

Tarragona s’han considerat les categories 

corresponents a: Espais agrícoles: trilogia mediterrània, 

mosaics agroforestals; Formacions geomorfològiques i 

perfils topogràfics: serres, moles,...; Formacions 

vegetals: boscos, bosc de ribera, màquies,...; Paisatges 

mironians; i Paisatges litorals. De l’àmbit de les Terres 

de l’Ebre s’han considerat els següents elements del 

mapa de valors simbòlics: Paisatges picassians;  

Formació vegetal; Perfil emblemàtic; Àmbit fluvial de 

l'Ebre; Conreus simbòlics; i Muntanyes emblemàtiques. 

Dels mapes de valors espirituals dels catàlegs de 

paisatge de les Terres de l’Ebre i del Camp de 

Tarragona, s’han seleccionat els espais amb elevada 

càrrega espiritual i la Ruta del Cister. 

Els espais agrícoles i les principals carenes i serres de 

l’àmbit d’estudi son els elements més destacats com a 

valor simbòlic. Entre els valors espirituals representants 

destaquen la Ruta del Cister i el Montsant, a l’àmbit del 

Camp de Tarragona, i els espais per on transcorren 

romeries, a l’àmbit de les Terres de l’Ebre. 

En relació a l’acumulació de valors destaquen algunes 

carenes i espais de romeria de la Terra Alta, alguns 

cingles de l’àmbit del Camp com els de la Mussara o 

els del Montsant, i l’espai vinculat a la Ruta del Cister, 

entre l’Alt Camp i la Conca de Barberà. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona i Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre (Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Observatori del paisatge, 

2010) 
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Valors socials del paisatge 

 

Per a l’elaboració del mapa de valors socials del 

paisatge s’han utilitzat les categories del mapa de 

valors socials del Catàleg de paisatge de les Terres de 

l’Ebre següents: Via d’escalada; Via ferrada; Refugi de 

muntanya; Àrea de lleure; Àrea d’interpretació de la 

natura; Barranquisme controlat; Platges i cales; Espai 

de cacera controlada; Principal àrea on es cullen 

bolets; Pesca controlada; Piragüisme; Itineraris a peu; 

Itineraris en bicicleta de muntanya. 

Del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, en no 

haver-hi cartografia específica se n’ha elaborat de 

pròpia a partir de la descripció dels valors socials. En 

aquest sentit s’han identificat els següents elements: 

Espais naturals d’interior; Espais naturals litorals; 

Platges. 

A l’àmbit d’estudi l’espai amb més acumulació de valors 

socials és el massís dels Ports. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona i Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre (Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Observatori del paisatge, 

2010). 
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Valors productius del paisatge 

 

Del Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre s’han 

considerat totes les categories identificades en el 

corresponent mapa de valors productius, i son els 

següents: Salines de la Trinitat; Conreus marins del 

Delta; DO Terra Alta; DO Montsant; DOP. Arròs del 

Delta de l’Ebre; DOP. Oli del Baix Ebre-Montsià; DOP. 

Oli Terra Alta; IGP Clementines de les Terres de l’Ebre; 

Cabra blanca de Rasquera; Tofoneres dels Ports; 

Turisme de natura.  

Del Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, i 

igualment que succeeix amb el cas dels valors socials, 

en no haver-hi mapa de valors productius s’han 

identificat els espais a partir de la descripció del 

catàleg. Els elements identificats son els següents: 

Platges; DO Priorat; DO Montsant; Mosaics 

agroforestals. 

Les categories dels dos catàlegs s’han homogeneïtzat 

per tal d’obtenir una llegenda coherent. 

Els espais de l’àmbit d’estudi amb més acumulació de 

valors productius son els paisatges vitivinícoles de 

l’altiplà de la Terra Alta i el Priorat, així com diferents 

àmbits dels Ports i el front litoral del Delta de l’Ebre. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona i Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre (Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Observatori del paisatge, 

2010). 
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Paisatges d’Atenció Especial 

 

En la valoració global dels valors del paisatge de 

l’àmbit d’estudi, s’han considerat també els Paisatges 

d’Atenció Especial (PAE) identificats en els Catàlegs de 

paisatge del Camp de Tarragona i de les Terres de 

l’Ebre. 

Segons l’Observatori del Paisatge, els Paisatges 

d’Atenció Especial son “sectors de paisatge amb una 

determinada heterogeneïtat, complexitat o singularitat 

des d'un punt de vista paisatgístic que requereix de 

directrius i criteris específics per poder ser protegit, 

gestionat i ordenat.” Generalment fan referència a 

espais oberts on els elements naturals hi poden tenir 

un paper més o menys destacat. 

El Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona 

identifica un tota de quatre PAE: Conreu de l’avellaner, 

Paisatge del garrofer, Perifèria de Tarragona, i Façana 

litoral Penedès-Tarragonès. Per la seva banda, el 

Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre ha 

identificat també quatre PAE: Batalla de l’Ebre, Pedra 

en sec, Oliveres, i Riu Ebre. 

Els PAE representats no presenten solapament ni 

acumulació de valors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona i Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre (Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Observatori del paisatge, 

2010). 



48 
 

4.5. Planejament territorial i urbanístic  

 

En l’anàlisi dels factors per a la connectivitat ecològica resulta fonamental la comprensió del 

planejament territorial i urbanístic, doncs esdevenen els instruments clau tant per a la 

delimitació i protecció normativa dels connectors ecològics com per la correcta gestió de les 

diferents dinàmiques que s’hi produeixin. 

Primerament, s’analitzarà el planejament urbanístic a partir de la localització de les tres 

principals classes de sòl: sòl urbà, sòl urbanitzable, i sòl no urbanitzable. Aquesta primera 

aproximació permet identificar les àrees del territori amb una major pressió urbanística que, 

d’entrada, presenten menys aptitud per a la connectivitat ecològica, tant per si mateix com 

per l’efecte barrera que poden generar. Igualment, permet identificar els sòls urbanitzables 

que potencialment puguin comprometre els valors connectors del territori. També resulta 

d’interès per a la connectivitat ecològica l’anàlisi del nivell de qualificació del sòl no 

urbanitzable. Generalment, el sòl no urbanitzable presenta tres nivells de qualificació 

segons el nivell de protecció: protecció especial, quan el planejament general recull les 

proteccions sectorials; protecció, quan el propi planejament general identifica i protegeix 

sòls per raó de diversos valors (naturals, agraris, arquitectònics,...); rústic, quan el 

planejament general no indica cap tipus de protecció i reserva aquests sòls per a hipotètics 

futurs creixements urbanístics. L’anàlisi del planejament urbanístic es realitzarà a partir de 

les bases facilitades pel Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC) ,que integra en un únic 

suport cartogràfic tot el planejament urbanístic general dels municipis.  

L’anàlisi del planejament urbanístic es complementa amb l’anàlisi dels diferents instruments 

de planejament territorials amb els que ha de seguir una jerarquia i concordança. És per 

això que resulta d’interès l’anàlisi tant del planejament territorial parcial com del 

planejament sectorial més directament vinculat amb la connectivitat ecològica. En aquest 

sentit, s’analitzen els Plans territorials Parcials (PTP) del Camp de Tarragona i de les 

Terres de l’Ebre, aprovats des del 2010. El PTP parcial del Penedès encara no està aprovat 

a dia d’avui, i l’àmbit del Baix Penedès es regeix per les normes de planejament territorial 

del Camp de Tarragona. De l’anàlisi dels PTP resulta d’interès localitzar les determinacions 

dels plans en la identificació dels sòls de protecció especial, els sòls d’interès agrari i/o 

paisatgístic, els sòls de potencial estratègic, els sòls de preservació de corredors 

d’infraestructures de comunicació, així com les previsions de noves infraestructures de 

comunicació. 

L’anàlisi del planejament sectorial es centra en aquest apartat en la identificació de les 

previsions de l’avantprojecte del Pla Territorial Sectorial de la Connectivitat Ecològica a 

Catalunya (PTSCE). El 2012 el Departament de Territori i Sostenibilitat tenia finalitzat 

l'avantprojecte de Pla Territorial Sectorial de Connectivitat Ecològica a Catalunya 

(PTSCEC), que donava continuïtat a un conjunt de documents i estratègies prèvies per 

garantir la connectivitat ecològica del territori. A dia d’avui aquest pla no està aprovat, tot i 

que des de 2019 son públiques les bases cartogràfiques així com el document Cartografia 

de la connectivitat ecològica de Catalunya. Guia per a la interpretació (DTEs, 2019), que 

permeten identificar i localitzar les propostes del pla i la seva justificació. Resulta d’interès 

l’anàlisi d’aquesta cartografia per poder comprendre les intencions del PTSCEC i 

comprovar-ne a posteriori el grau d’adequació de la proposta de connectivitat ecològica del 

present estudi. 
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Planejament urbanístic 

 

El Mapa urbanístic de Catalunya (MUC) és un mapa 

sobre el planejament general dels municipis que 

permet fer una lectura contínua de l'ordenació 

urbanística del país.  

Segons la classificació del sòl del MUC (2020) el sòl 

urbà de la demarcació de Tarragona ocupa un total de 

25.011,8 ha. (4% del total), mentre que el sòl 

urbanitzable ocupa 12.522,9 ha. (2%). La major part del 

sòl urbà i urbanitzables es situa a l’entorn dels nuclis de 

Reus i Tarragona, i el front litoral entre Cambrils i Cunit. 

També destaquen l’entorn de Tortosa i l’eix de la N-340 

a les Terres de l’Ebre, l’eix del Francolí entre Reus i la 

Conca de Barberà, i l’interior del Baix Penedès. Des del 

punt de vista de la connectivitat ecològica els espais 

altament urbanitzats condicionen i comprometen 

aquesta connectivitat, ja sigui per si mateix o per 

l’efecte barrera. 

La resta del territori està classificat com a sòl no 

urbanitzable, i ocupa una superfície de592.624,6 ha., 

que representen el94%.  

En l’anàlisi de la qualificació d’aquest sòl no 

urbanitzable s’observa com el 36,2% (228.362,8 ha.) 

està qualificat com a sòl rústic i no té cap tipus de 

protecció urbanística dels seus valors. El 27,4% 

(173.006,1 ha.) del sòl no urbanitzable de la 

demarcació de Tarragona està qualificat com de 

protecció especial, mentre que el 26%8% de la 

superfície (169.072,8 ha.) ho està com de protecció. 

Les activitats autoritzades en sòl no urbanitzable 

representen el 0,3% de la superfície (1.757,8 ha.). 

Des del punt de vista de la connectivitat ecològica, els 

sòls no urbanitzables qualificats com de protecció 

especial o de protecció haurien de permetre el 

sosteniment dels valors naturals aptes per a la 

connectivitat. Per la seva banda, la qualificació de sòl 

rústic no garanteix el manteniment dels valors naturals 

i/o connectors que pugui contindre, i per tant tampoc 

n’està garantida la connectivitat. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Mapa Urbanístic de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2020). 
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Sistema d’espais oberts del planejament territorial parcial 

 

L’any 2010 el Departament de Política Territorial i 

Obres Públiques va aprovar els Plans Territorials 

Parcials (PTP) del Camp de Tarragona i de les Terres 

de l’Ebre. Dels tres sistemes de planejament en que 

s’estructuren els PTP, el que té una relació més directa 

amb els sosteniment dels valors naturals i la funció 

connectora del territori, és el sistema d’espai oberts. 

El sistema d’espais oberts s’estructura a partir de tres 

nivells de planejament segons el grau de protecció que 

s’atorga a cada sector del territori. El sòl de protecció 

especial, engloba aquelles parts del territori amb valors 

naturals i amb funció connectora que han de ser 

preservats per tal de garantir la biodiversitat i vertebrar 

el conjunt d’espais oberts. A la demarcació aquest tipus 

de sòl ocupa 405.459,6 ha. (64,3%), i està format pels 

espais inclosos al PEIN (207.371 ha., 32,9%), el sòl de 

protecció especial 198.088,6 ha. (31,4%), i el sòl no 

urbanitzable costaner 8.276,2 ha. (1,3%) que està 

superposat en alguna de les dues categories anteriors. 

El sòl de protecció territorial inclou aquells espais amb 

valors, condicionants o circumstàncies que motiven una 

regulació restrictiva de la seva possible transformació 

urbanística. A l’àmbit d’estudi, aquest tipus de sòl 

ocupa 75.059,9 ha. (11,9%), i inclou els sòls d’interès 

agrari i/o paisatgístic 64.964,3 ha. (10,3%), el sòl de 

potencial interès estratègic 2.328,1 ha. (0,4%), el sòl de 

preservació de corredors d’infraestructures 5.662,8 ha. 

(0,9%), i el sòl de riscos i/o afectacions 2.104,6 ha. 

(0,3%). 

Finalment, els sòls de protecció preventiva inclou 

aquells sòls classificats com a no urbanitzables en el 

planejament urbanístic que no hagin estat considerats 

de protecció especial o de protecció territorial, i que, 

mitjançant els corresponents plans urbanístics es 

poden urbanitzar en un futur. A l’àmbit d’estudi aquest 

tipus de sòl ocupa 114.288,8 ha. (18,1%). 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona i Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre (Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2010). 
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Planejament territorial parcial i avantprojecte PTSCE 

 

La cartografia de la connectivitat ecològica de 

l’avantprojecte del Pla Territorial Sectorial de 

Connectivitat Ecològica a Catalunya (PTSCEC) està 

estructurada en set categories. Les àrees d’interès per 

a la connectivitat terrestre identifica àrees amb índex 

de connectivitat terrestre elevat, però que es situen en 

entorns sense espais protegits propers. Els connectors 

terrestres principals identifiquen els connectors 

estratègics que uneixen espais naturals protegits de 

més de 10.000 ha., i es representen amb franges 

indicatives de 4km d'amplada. Els connectors terrestres 

complementaris s'estableixen entre els espais naturals 

protegits que no estan connectats per connectors 

terrestres principals, i es representen amb franges 

longitudinals de 1,5km d'amplada. Els connectors 

fluvials principals s’estableixen a partir dels cursos de 

més de 100 km de longitud o bé d’aquells que 

presenten interès connector per criteris d'espais 

naturals i faunístics, i es representen amb buffers del 

curs fluvial de 2km (amplada total del connector 4km). 

Els connectors fluvials complementaris connecten 

espais naturals protegits i/o connectors fluvials 

principals, i es representen seguint els cursos fluvials. 

Els punts crítics per a la connectivitat ecològica 

identifica efectes negatius sobre els connectors 

terrestres i fluvials principals, especialment per la 

presència d'usos urbans o d'infraestructures, que 

poden limitar o impedir la funció connectora. Finalment, 

els punts d’interès per a connectivitat marítimo-

terrestre-fluvial identifiquen desembocadures de rius i 

rieres (punts d'interès per a la connectivitat marino-

fluvial) i zones humides litorals (punts d'interès per a la 

connectivitat marino-terrestre). 

Per la seva banda, els dos Pans Territorials Parcials 

(Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre) aprovats l’any 

2010, tenen incorporats en el sistema d’ordenació dels 

espais oberts les consideracions de les Bases per a les 

directrius de la Connectivitat Ecològica de Catalunya, 

mitjançant l’aplicació de diferents estudis i treballs 

realitzats en aquest sentit. Concretament, en la  
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definició dels espais que formen part de la categoria de 

sòl de protecció especial (que no sigui PEIN ni Sòl no 

urbanitzable costaner), es considera el valor connector. 

Si s’analitzen les bases cartogràfiques dels dos tipus 

de planejament (PTSCEC i PTP), s’observa un grau de 

coherència significatiu entre la proposta de connectors 

terrestres principals i la delimitació de sòls de protecció 

especial dels PTP. Tot i això, hi ha alguns connectors 

proposats pel PTSCEC que no queden suficientment 

delimitats pels PTP, com per exemple els espais 

compresos entre els espais d’interès natural de 

Pàndols-Cavalls i Riba-roja, els espais situats entre la 

Serra del Montsià i el Delta de l'Ebre, els situats entre 

Riu Siurana i planes del Priorat i el Pas de l'Ase, els 

situats entre el Sistema Prelitoral Central i Obagues del 

riu Corb, i els espais situats entre el Montmell-

Marmellar i Foix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona i Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2010), i Cartografia de connectivitat 

ecològica de Catalunya (Servei de Planificació de l'Entorn Natural (Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2019). 
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5. PROPOSTA DE CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

Com s’explica a l’apartat 2. Metodologia, la proposta de connectivitat és fruit de la suma de 

diversos passos i accions per al disseny de connectors ecològics. La proposta de connector 

ecològic resultant és un espai definit a partir de les cobertes i usos del sòl així com per la 

presència d’un estructura d’hàbitats i espais que afavoreixen el moviment de diverses 

espècies.  

Aquesta proposta, doncs, s’estructura en cinc passos: 

1. Identificació dels valors naturals segons el grau d’aptitud per a la proposta de 

connectivitat ecològica. S’analitzen i es representen els espais amb alt valor natural, 

ecològic i/o paisatgístic que es troben fora del Sistema d’Espais Protegits. Cada element 

natural es pondera en 1, 2, 3 i 4 valors, de més baixa a més alta aptitud per a la 

connectivitat (Figura 5). Aquests valor numèrics actuen com a multiplicadors, fent que 

cada polígon que constitueix el mapa va acumulant més valors en funció dels elements 

que representa. En total, els elements considerats presenten d’1 a 42 valors numèrics. 

El resultat d’aquesta fase és un mapa on es representen aquests elements tot seguint 

una graduació d’alta a baixa aptitud. S’exclou el sòl urbà artificial i els espais protegits, 

que es consideren no aptes com a espais de valor connector. 

2. Identificació dels components estructurals de la xarxa de connectivitat, segons el 

disseny de connectors que utilitza el Sistema Nacional d’Àrees de Conservació de 

Costa Rica, modificat de Bennett i Mulongoy (2006).  Per a la realització d’aquest mapa, 

cada element natural considerat en la fase 1 és classificat en els següents components 

estructurals:  rutes de connectivitat, hàbitats embornals, zones d’amortiment, o matriu 

del connector (Figura 6). Les àrees PEIN, l’objecte a connectar, són les àrees nucli de la 

xarxa de connectivitat. Cada component estructural respon a l’assignació de funcions 

específiques a diferents àrees, en funció del seu valor ecològic i del seu potencial de 

recursos naturals.  

3. Desenvolupament de la proposta de connectivitat, com a resultat de la integració 

dels dos mapes previs (aptitud valors naturals i components estructurals). Les àrees que 

conformen aquesta proposta els espais considerats com a rutes de connectivitat (xarxa 

hídrica, vegetació de ribera, i hàbitats d’interès comunitari) i els hàbitats embornals 

(zones humides, reserves naturals fluvials, aqüífers protegits, vegetació i espai litoral, 

flora amenaçada i àrees d’actuació dels plans de conservació i recuperació de fauna) 

íntegrament. De les capes generades de zones d’amortiment i matriu del connector, 

s’afegeixen a la proposta les àrees que tenen un valor igual o superior a 5. S’exclouran 

de la proposta aquells polígons o capes que es trobin aïllades i no superin una 

superfície de 12 ha. Tot plegat conforma la capa base d’espais naturals amb valor 

connectors. De manera excepcional i amb matisos exposats a la metodologia, s’hi 

afegirà a la capa base aquells polígons de dimensions més reduïdes o amb un valor 

natural més baix, però que intersectin o es trobin dins de l’espai amb valor connector.  

 

 

 

 

Figura 5. Valors naturals segons el grau d’aptitud per a la connectivitat ecològica. 

Font: Elaboració pròpia (2021). 
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4. Consideració del paisatge en la proposta de connectors ecològics. El connectors 

poden esdevenir un instrument estratègic per evitar o reduir la fragmentació del paisatge 

millorant, doncs, la configuració del paisatge. D’aquesta manera, entenem la continuïtat 

paisatgística com a finalitat secundària o indirecta dels connectors ecològics.  

Per a la integració dels valors paisatgístics (naturals i ecològics, estètics, històrics, 

religiosos-espirituals, simbòlics-identitaris, socials, i productius) presents a l’àrea 

d’estudi, s’ha elaborat un mapa d’acumulació de tots els valors considerant que cada 

valor té el mateix pes, i per tant sense establir cap tipus de ponderació. S’ha considerat 

afegir també els espais que els catàlegs de paisatge del Camp i l’Ebre consideren com 

a Paisatges d’Atenció Especial. Aquesta informació permet identificar els espais de la 

proposta de connectivitat amb major valor paisatgístic.  

5. Identificació d’àrees crítiques i propostes per garantir la funcionalitat dels 

connectors ecològics. La connectivitat ecològica té, entre les seves funcions, evitar els 

efectes de barrera i trobar solucions per repermeabilitzar la matriu territorial, com els 

ponts verds, els passos de fauna, i els punts crítics. Amb la finalitat d’identificar els 

punts i àrees que, segons el planejament vigent (executat o planificat), poden ocasionar 

dificultats per garantir la connectivitat. S’ha considerat oportú analitzar la situació de 

dels següents factors en relació a l’àrea proposta com a connector: el sòl urbanitzable, 

el sòl no urbanitzable rústic, el sòl de protecció especial, les infraestructures i els 

reserves de sòl, les activitats extractives, el risc alt i molt alt d’incendi, i l’energia eòlica i 

solar (existent i planificada).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Components estructurals dels connectors ecològics. 

Font: Elaboració pròpia (2021). 
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Aptitud dels valors naturals 

 

Per a la definició de la proposta de connectivitat ecològica de la demarcació de Tarragona es considera l’aptitud dels diferents espais a partir de la valoració de cadascuna de les categories de 

valors naturals establerta durant la fase d’anàlisi, i tal com consta a les fitxes descriptives de cada valor. 

Es considera una aptitud nul·la per aquells espais artificials formats per sòl urbà i infraestructures de comunicació (xarxa viària bàsica i xarxa ferroviària), degut a la seva poca permeabilitat 

ecològica. Aquests espais ocupen 32.532,1 hectàrees, que representen el 5,1% de la superfície de la demarcació de Tarragona. 

També queden exclosos de l’anàlisi d’aptitud, i també de la proposta de connectivitat ecològica, els espais que formen part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) ja que, justament l’objectiu 

principal de la proposta de connectivitat d’aquest estudi és establir una connexió entre els espais ja protegits per tal d’evitar el seu aïllament i, així, identificar uns espais per connectar-los entre 

ells. Per la qual cosa, els espais protegits son entesos com l’objecte a connectar però no com el connector en si mateix. Els espais d’interès natural protegits pel PEIN ocupen un total de 

207.371 hectàrees i representen el 32,9% de la superfície de la demarcació. 

La superfície sobre la que es calcula l’aptitud és de 390.735 hectàrees, que representen el 62% de la superfície de la demarcació. Els espais amb major aptitud es localitzen a l’entorn dels 

principals rius i rieres, el Delta de l’Ebre, la plana de Sant Jordi, els espais situats entre els Ports, Pàndols-Cavalls, Cardó-Boix i Tivissa-Vandellòs, sectors de la Terra Alta, la Ribera d’Ebre i el 

Priorat, la plana de Mont-roig del Camp i l’Hospitalet de l’Infant, l’entorn d’Escornalbou-Puigcerver-Coll d’Alforja, l’entorn de les Muntanyes de Prades, i l’entorn del bloc del Gaià. 
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Font: Elaboració pròpia (2021). 
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Components estructurals 

 

Tal com s’explica en l’apartat metodològic, per a la definició de la proposta de connectivitat ecològica de la demarcació de Tarragona es consideren els components estructurals definits a partir 

de la identificació dels cinc components que els composen: àrees nucli, hàbitats embornals, rutes de connectivitat, zona d’amortiment, i matriu. Les funcions de cada component s’han 

determinat en la fase d’anàlisi dels valors naturals (apartat 3.3.). 

D’entrada, es considera que no poden formar part de cap component estructural el conjunt de sòl artificial format per sòl urbà i infraestructures de comunicació (xarxa viària bàsica i xarxa 

ferroviària), degut a la seva poca permeabilitat ecològica, a excepció del sòl urbà amb presència de vegetació natural.  

El conjunt d’espais que formen part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) constitueixen les àrees nucli, ja que son els objectes a connectar. Les àrees nucli ocupen un total de 207.371 

hectàrees i representen el 32,9% de la superfície de la demarcació. 

Les rutes de connectivitat estan formades per la xarxa hídrica, vegetació de ribera, i hàbitats d’interès comunitari, i ocupen una superfície de 140.069,2 ha. (22,2% de l’àmbit d’estudi). 

Els hàbitats embornals estan formats per zones humides, reserves naturals fluvials, espai litoral, vegetació litoral, flora amenaça, i plans de recuperació i conservació de la fauna, ocupant una 

5.920,8 ha. (0’9%). 

Les zones d’amortiment les formen les àrees d’interès faunístic i florístic, geòtops i geozones, iniciatives de custòdia del territori, sòls amb instrument d’ordenació forestal, pinedes, planifolis, i 

conreus d’arròs, ocupant 124.729,7 ha. (19,8%). 

La resta de components analitzats i no inclosos en cap dels components estructurals, formen part de la matriu que ocupa 121.627,3 ha. (19,3%). 
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Font: Elaboració pròpia (2021). 
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Proposta per a la connectivitat ecològica 

 

Un cop integrada l’aptitud i els components estructurals, i realitzats els càlculs descrits en l’apartat metodològic, en resulta la proposta per a la connectivitat ecològica de la demarcació de 

Tarragona. Com s’ha dit, les àrees nuclis queden excloses de la proposta de connectivitat ecològica donat que son els espais objecte de connexió. Aquesta categoria ocupa una superfície de 

207.371 hectàrees que representa el 32,9% del total de l’àmbit d’estudi. 

A l’altre extrem, i per la seva pràcticament nul·la aptitud per a la connectivitat ecològica, hi ha el sòl artificial format per sòl urbà i infraestructures de comunicació (xarxa viària bàsica i xarxa 

ferroviària), que tampoc s’inclou en la proposta. Aquests espais ocupen un total de 35.745,7 ha. (5,7%).  

Dins els sòl artificial s’ha considerat adient diferenciar el sòl urbà amb alta presència de vegetació natural, incloent aquesta categoria dins la proposta de connectivitat ecològica, per bé que 

diferenciant-la de la mateixa donades les seves limitades funcions connectores. Aquest tipus d’espais ocupen una superfície de 3.584,8 ha.(0,6%), i es localitzen sobretot en àrees del litoral 

del Camp, punts de la costa de les Terres de l’Ebre i al Delta de l’Ebre. 

El conjunt d’espais que configuren la proposta de connectivitat ecològica de la demarcació de Tarragona ocupen una superfície de 293.240,6 ha., que representen el 46,5% de la superfície de 

l’àmbit d’estudi. Les àrees amb una connectivitat ecològica més homogènia correspon a l’àmbit del Delta de l’Ebre i dels principals massissos muntanyosos del Camp i de les Terres de l’Ebre, 

principalment perquè en aquests entorns hi ha una alta concentració de cobertes i valors naturals. Les propostes de connectivitat amb àrees més reduïdes o fragmentades es corresponent als 

espais més altament urbanitzats com el sector central del Camp, especialment al nord de Tarragona, i a la plana del Baix Penedès. En aquests sectors la xarxa hidrogràfica té un paper 

fonamental en la connectivitat ecològica ja que molts cops esdevenen els únics espais amb aquesta funció. 
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Font: Elaboració pròpia (2021). 
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6. LA CONSIDERACIÓ DEL PAISATGE EN LA PROPOSTA DE CONNECTIVITAT ECOLÒGICA 

 

Tal com s’ha explicat a l’apartat 3.4. del present estudi, un cop definida la proposta de 

connectivitat paisatgística per a l’àmbit d’estudi, es considera adient incorporar-hi els valors 

del paisatge. D’aquesta manera es poden identificar aquells espais de la proposta de 

connectivitat on s’hi superposen elevats valors paisatgístics. 

Els diferents tipus de valor paisatgístic dels elements del territori han estat obtinguts dels 

catàlegs de paisatge del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre aprovats el 2010. Els 

diferents tipus de valors paisatgístics (naturals i ecològics, estètics, històrics, religiosos-

espirituals, simbòlics-identitaris, socials, i productius) han estat agrupats en mapes 

d’acumulació de cada valor. Un cop obtinguts els mapes d’acumulació de cada tipus de 

valor paisatgístic, s’han agrupat en un sol mapa que reflecteix la distribució d’aquests 

calors. Aquest mapa d’acumulació s’ha filtrat per la proposta de connectivitat ecològica, 

obtenint finalment el mapa de relació dels valors paisatgístics amb la proposta de 

connectivitat (Figura 7).  

La informació resultant és útil perquè permet observar quins espais de la proposta de 

connectivitat ecològica presenten més acumulació de valors paisatgístics. A aquests indrets 

caldrà prestar-hi una major atenció i establir-hi unes propostes concretes encaminades a 

garantir la funció connectora i, a la vegada, la preservació dels valors paisatgístics que 

contenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. La consideració del paisatge en la proposta de connectivitat ecològica. 

Font: Elaboració pròpia (2021) 
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Acumulació de valors del paisatge 

 

El mapa d’acumulació de valors paisatgístics és fruit de 

la suma de cadascun dels mapes de valors del 

paisatge descrits anteriorment (apartat 4.4.). Cada 

element de cada mapa es considerat com un valor per 

si mateix, sense cap mena de ponderació. 

A l’àmbit d’estudi les àrees amb major acumulació de 

valors del paisatge es correspon al riu Ebre, el massís 

dels Ports, les serres de Cardó-Boix, la Cubeta de 

Móra i sectors de Barrufemes, la Plana de Sant Jordi, 

les muntanyes de Tivissa, la Serra de Llaberia, el 

sector Escornalbou-Puigcerver, la plana de Mont-roig i 

l’Hospitalet de l’Infant, el Montsant, i les muntanyes de 

Prades. També destaquen altres espais com l’altiplà de 

la Terra Alta, la plana del Baix Ebre-Montsià, el Delta 

del d’Ebre, la serra del Montsià, la Mussara, la Conca 

de Barberà, el nord de la plana de l’Alt Camp, així com 

altres sectors més reduïts de la plana del Camp de 

Tarragona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona i Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre (Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Observatori del paisatge, 

2010). 
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Acumulació de valors del paisatge en relació a la proposta de connectivitat ecològica 

 

Un cop confeccionat el mapa d’acumulació de valors 

paisatgístics per al total de l’àrea d’estudi, s’ha retallat 

per la proposta de connectivitat ecològica. D’aquesta 

manera es pot observar en detall quines son les àrees 

proposades com a connectors ecològics sobre les 

quals s’hi acumulen més valors paisatgístics. 

Aquestes àrees són principalment les que es situen a 

l’entorn del Montsant, l’espai d’Escornalbou-Puigcerver 

situat entre Llaberia-Colldejou i les Muntanyes de 

Prades, l’entorn de les Muntanyes de Tivissa-

Vandellòs, la Plana de Sant Jordi, el sud de les Serres 

de Cardó-Boix, el sector sud de la Cubeta de Móra i 

Barrufemes, i la serra dels Pessells i les riberes de 

l’Algars entre Arnes i Horta de Sant Joan. Altres 

propostes de connectors amb elevats valors 

paisatgístics son els que situen a les faldes meridionals 

dels Ports, la plana arrossaire del Delta de l’Ebre, el 

sector nord-oriental de la Terra Alta, el sector 

meridional de les Muntanyes de Prades, el sector nord 

de la Plana de l’Alt Camp, sectors de la Conca de 

Barberà, i la Baixa Segarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona i Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre (Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Observatori del paisatge, 

2010). 
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7. IDENTIFICACIÓ D’ÀREES CRÍTIQUES I PROPOSTES PER GARANTIR LA FUNCIONALITAT DELS CONNECTORS ECOLÒGICS 

En els estudis de connectivitat ecològica es defineixen com a punts o àrees crítiques 

aquells indrets situats dins d’un connector ecològic on es produeixen efectes negatius, 

especialment per la presència d’usos urbans o d’infraestructures, fins al punt de limitar o 

impedir en gran mesura la funció connectora. Es tracta de punts on caldria establir una 

sèrie d’actuacions per a permeabilitzar les barreres que obstaculitzen els fluxos biològics, 

restaurar els hàbitats per restablir la continuïtat entre determinats ecosistemes o afavorir 

una determinada gestió del territori que reforci la funció connectora. En alguns casos, 

davant l’existència d’elevats valors naturals les propostes també poden anar encaminades 

a la creació de noves àrees nuclis, ja sigui a través de l’ampliació dels d’espais naturals 

protegits existents o creant-ne de nous. 

Per a la identificació de les àrees crítiques s’han analitzat un seguit d’elements que es 

considera que poden esdevenir negatius per a garantir les funcions de la connectivitat 

ecològica. Un cop superposats aquests elements sobre la proposta de connectivitat 

ecològica es poden identificar quins elements i en quines localitzacions hi ha àrees 

crítiques. Aquest procediment s’ha realitzat de forma individual per a cadascun dels 

elements considerats, i finalment s’han agrupat totes les àrees crítiques en un sol mapa. 

Els elements analitzats per a la identificació d’àrees crítiques son els següents: sòl 

urbanitzable, sòl no urbanitzable rústic, sòl de protecció especial dels Plans Territorials 

Parcials (PTP), avantprojecte de Pla Territorial Sectorial de Connectivitat Ecològica, 

infraestructures i reserves de sòl dels PTP, risc d’incendi alt i molt alt, activitats extractives, i 

energies renovables. 

La consolidació urbana dels sòl urbanitzables situats dins la proposta de connectivitat 

ecològica poden incrementar encara més l’efecte barrera que generen els actuals espais 

urbans, o bé es situarien directament sobre espais amb un alt valor connector per si mateix. 

El sòls no urbanitzables rústics situats sobre espais connectors es considerarà una àrea 

crítica donat que aquesta qualificació del sòl no garanteix la conservació de les funcions 

connectores. Per la seva banda, la identificació dels espais amb valor connector que no 

estiguin considerats per la proposta de sòls de protecció especial pels PTP, es 

consideraran àrees crítiques ja que situar-se fora d’aquest nivell de protecció no garantiria 

la funcionalitat connectora. 

La proposta de connectivitat ecològica es confrontarà amb les propostes de connectivitat de 

l’avantprojecte del Pla Territorial Sectorial de Connectivitat Ecològica, per tal de comprovar 

el grau d’adequació entre una i altra proposta. 

En l’anàlisi de les propostes d’infraestructures de comunicació i de les reserves de sòl de 

potencial estratègic que fan els PTP es comprovaran en quins indrets aquestes previsions 

dels planejament territorial es confronten amb la proposta de connectors ecològics. En 

aquells casos que hi hagi coincidència es considerarà que existeix una àrea crítica. 

El risc d’incendi alt i molt alt en indrets proposats com a connectors ecològics també servirà 

per identificar l’existència de punts crítics per aquest risc en connectors ecològics, 

especialment en aquells indrets que la proposta de connector sigui especialment estreta o 

es situï en espais localitzats enmig de dos espais naturals protegits. 

Les activitats extractives, per l’afectació directa al medi com per les molèsties que causen a 

l’entorn immediat, son crítiques per a la connectivitat ecològica, especialment les que se 

situen sobre domini públic-hidràulic. 

També es consideraran els emplaçaments de projectes i propostes d’energies renovables 

en relació a la proposta de connectivitat ecològica, per identificar els indrets on se 

superposen i establir-los com a àrees crítiques.  

Finalment, es confecciona un mapa d’àrees crítiques elaborat a partir de la selecció de 

totes les àrees identificades com a tals en l’anàlisi de cada element, i es fa una relació de 

les principals propostes que caldria implementar per tal de garantir la funcionalitat de la 

proposta e connectors ecològics. 
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Sòl urbanitzable en relació a la proposta de connectivitat ecològica 

 

El sòl urbanitzable en l’àmbit de la demarcació de 

Tarragona ocupa 12.522,9 ha., que representa el 2% 

de la superfície de tot l’àmbit d’estudi. La major part 

d’aquesta classe de sòl es situa a l’entorn dels nuclis 

de Reus i Tarragona, i el front litoral entre Cambrils i 

Cunit. També destaquen l’entorn de Tortosa i l’eix de la 

N-340 a les Terres de l’Ebre, l’eix del Francolí entre 

Reus i la Conca de Barberà, i l’interior del Baix 

Penedès.  

Des del punt de vista de la connectivitat ecològica els 

espais altament urbanitzats condicionen i comprometen 

aquesta connectivitat, ja sigui per si mateix o per 

l’efecte barrera. Els sòls urbanitzables poden 

incrementar encara més l’efecte barrera o situar-se 

directament sobre espais amb un alt valor connector 

per si mateix, raó per la qual convé veure i contrastar 

com interactuen aquests sòls amb la proposta de 

connectivitat paisatgística. Per aquest motiu es 

consideraran àrees crítiques aquells sòls urbanitzables 

que se situen dins la proposta de connectivitat 

ecològica que fa el present estudi. 

Del total del sòl urbanitzable de la demarcació de 

Tarragona, el 42,3% es situa dins la proposta de 

connectivitat ecològica, mentre que el 57,7% restant es 

situa fora de la proposta. 

Les principals peces de sòl urbanitzables situades dins 

de la proposta de connectivitat se situen al sud del coll 

de l’Alba (Baix Ebre), les urbanitzacions de Sant Jordi i 

Tres Cales a l’Ametlla de Mar, el sector nord del nucli 

urbà de Tarragona, l’entorn de Montblanc, i l’entorn del 

Vendrell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Mapa Urbanístic de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2020). 



67 
 

Sòl no urbanitzable rústic en relació a la proposta de connectivitat ecològica 

 

El sòl no urbanitzable qualificat com a rústic en l’àmbit 

de la demarcació de Tarragona ocupa 228.362,8 ha., 

que representa el 36,2% de la superfície de tot l’àmbit 

d’estudi. Aquesta qualificació del sòl no estableix cap 

tipus de protecció dels valors que pugui contindre 

l’espai i, de fet, és l’espai no urbanitzable que “es 

reserva” per a hipotètics futurs creixements urbans. 

Des del punt de vista de la connectivitat ecològica els 

espais no urbanitzables rústics poden contindre 

diferents tipus de valors que els poden fer més o 

menys aptes. Es convenient, doncs, superposar la 

qualificació dels sòls rústics amb la proposta de 

connectivitat ecològica del present estudi, per tal de 

comprovar en quins casos es situen dins de la mateixa. 

En aquests casos es considerarà una àrea crítica. 

Del total del sòl no urbanitzable qualificat com a rústic 

de la demarcació de Tarragona, el 59,8% es situa dins 

la proposta de connectivitat ecològica, mentre que el 

40,2% restant es situa fora de la proposta. 

Les principals àrees crítiques des d’aquest punt de 

vista es situen a la Plana del Baix-Ebre-Montsià, la 

Terra Alta, l’entorn de l’estret de Barrufemes, l’entorn 

de les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, diversos 

sectors del Priorat i de l’interior del Baix Camp, el 

sector situat entre el Gaià i el massís de Bonastre, la 

Plana de l’Alt Camp, la Serra de Miramar, i diversos 

sectors de la Conca de Barberà i la Baixa Segarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Mapa Urbanístic de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2020). 
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Sòl de protecció especial (PTP) en relació a la proposta de connectivitat ecològica 

 

El sòl de protecció especial que determinen els Plans 

Territorials Parcials (PTP) el Camp de Tarragona i de 

les Terres de l’Ebre ocupen 198.088,7 ha., que 

representen el 31,4% de l’àmbit d’estudi. Aquesta 

determinació dels PTP inclou un conjunt d’espais 

oberts que no estan inclosos al Pla d’Espais d’Interès 

Natural ni tampoc preservats pel Pla Director Urbanístic 

del Sistema Costaner (PDUSC), però que des de 

l’òptica dels PTP es considera que són fonamentals per 

a la preservació d’espais naturals i de la connectivitat 

entre ells. 

Es convenient, doncs, superposar les determinacions 

de sòl de protecció especial dels PTP amb la proposta 

de connectivitat ecològica del present estudi, per tal 

d’identificar els espais amb valor connector que no 

estan considerats de protecció especial pels PTP. En 

aquests casos es considerarà una àrea crítica. 

Del total de la superfície de la proposta de connectivitat 

ecològica que fa el present estudi (293.240,6 ha.), el 

41,2% (120.764,3 ha.) queda fora dels espais definits 

pels PTP com a protecció especial.  

Tot i que en general la proposta de protecció especial 

dels PTP s’ajusta bastant a la proposta de connectivitat 

del present estudi, aquesta va més enllà en molts dels 

connectors identificats pels PTP. Això és sobretot així 

en els casos del Delta de l’Ebre, de la Plana del Baix 

Ebre-Montsià, de Barrufemes, als vessants del nord de 

la Ribera d’Ebre, la Plana de Sant Jordi, al nord i al sud 

de la Plana de l’Alt Camp, i a la Baixa Segarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona i Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2010). 
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Avantprojecte de PTS de Connectivitat Ecològica en relació a la proposta de connectivitat ecològica 

 

La publicació l’any 2019 de les bases cartogràfiques de 

l’avantprojecte de Pla Territorial Sectorial de 

connectivitat ecològica de Catalunya, permet contrastar 

el grau d’adequació de la proposta de connectivitat 

ecològica del present estudi a aquells plantejaments. 

Un cop superposades les dues bases cartogràfiques és 

pot comprovar el gairebé complert grau d’adequació de 

la proposta de connectivitat ecològica. Tots els 

connectors terrestres i fluvials principals, així com gran 

part dels connectors terrestres i fluvials queden coberts 

per la proposta de connectivitat ecològica, donant per 

feta la connectivitat entre tots els espais naturals 

protegits (Àrees nucli). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Cartografia de connectivitat ecològica de Catalunya (Servei de Planificació de l'Entorn Natural (Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, 2019) 
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Infraestructures i reserves de sòl dels PTP en relació a la proposta de connectivitat ecològica 

 

Un dels tres sistemes de planejament dels PTP és el 

d’infraestructures de mobilitat, el qual reconeix la xarxa 

de comunicacions existents en el moment de redactar 

el pla i hi projecta les diferents infraestructures que, 

segons la visió del pla, serien necessàries de 

desenvolupar en un futur. En aquest sentit, és d’interès 

la localització dels indrets on es produeix una 

coincidència de la proposta de connectivitat ecològica 

tant amb la xarxa viària i ferroviària d’alta capacitat 

existent, com amb les propostes de nova xarxa viària i 

ferroviària dels PTP. Del total d’11.285,1 ha. de xarxa 

viària i ferroviària d’alta capacitat, incloent l’àrea 

d’influència, el 87,5% (9.878,5 ha.) confronten amb la 

proposta de connectivitat ecològica. Dels 693 km 

lineals de noves infraestructures de comunicació 

previstes en els PTP, el 45,6% (316 km.) travessen per 

espais inclosos en la proposta de connectivitat 

ecològica. Totes aquestes superfícies i traçats poden 

ser considerades àrees crítiques. 

Els PTP també preveuen en el sistema d’espais oberts 

reserves de sòl per a corredors d’infraestructures, així 

com reserves de sòl de potencial estratègic sovint 

relacionat amb grans eixos viaris. Aquests tipus de sòl 

també es contrasten amb la proposta per tal de 

determinar els espais on hi ha coincidència. Del total 

de 2.328,1 ha. de sòl de potencial estratègic, el 51,6% 

(1.201,5 ha.) està dins la proposta de connectivitat 

ecològica. Del total de 5.662,8 ha. de sòl de 

preservació de corredors d’infraestructures, el 26,45 

(1.495,1 ha.). Tots aquests espais es poden considerar 

àrees crítiques. 

Cal tenir en compte que l’Inventari d’estructures de 

connectivitat a la xarxa viària catalana del Departament 

de Territori i Sostenibiltiat, té identificats 225 passos de 

fauna a la demarcació de Tarragona, dels quals 58 

intersecten amb la proposta. També, el Ministerio para 

la transición ecológica y el reto demográfico identifica 

19 passos potencials de fauna en vies d’alta capacitat, 

dels quals la meitat es troben a la proposta. 

 

 

 

Font: Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona i Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2010) 
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Risc d’incendi alt i molt alt en relació a la proposta de connectivitat ecològica 

 

La major part de la proposta de connectivitat ecològica 

correspon a masses forestals, que per les 

característiques climàtiques i de l’estat en què es troben 

presenten un elevat risc d’incendi forestal. 

Del total de 293.240,58 ha. de la proposta de 

connectivitat ecològica, el 40,9% (119.921,16 ha.) 

presenten un risc alt o molt alt d’incendi forestal segons 

el Mapa de perill bàsic d'incendi forestal de la 

Generalitat de Catalunya. Aquestes àrees sobretot es 

localitzen al sector central i nord de la demarcació de 

Tarragona coincidint amb les masses forestals més 

denses i contínues. 

Dins aquestes àrees amb risc alt o molt alt d’incendi, 

s’han detectat unes àrees especialment crítiques per a 

la connectivitat ecològica en cas de patir un incendi 

forestal, es tracta d’espais on la proposta de connector 

és especialment estreta, per una banda, o espais que 

estan situats enmig de dos espais naturals protegits. 

Aquestes àrees especialment crítiques tenen una 

superfície de 54.087, 4 ha. i representen el 18,4% del 

total de la proposta de connectivitat ecològica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Mapa de perill bàsic d'incendi forestal (Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat, 2013) 
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Activitats extractives en relació a la proposta de connectivitat ecològica 

 

Les activitats extractives a la demarcació de Tarragona 

sumen un total de 3.278,1 ha. comptant les activitats en 

actiu i les abandonades, a més de 36 activitats 

extractives en domini públic-hidràulic, això és a la llera 

de rieres i barrancs. 

Les activitats extractives, per l’afectació directa al medi 

com per les molèsties que causen a l’entorn immediat, 

son crítiques per a la connectivitat ecològica, 

especialment les que se situen sobre domini públic-

hidràulica. 

Del total d’activitats extractives (en actiu o 

abandonades), el 83,8% (2.745,9 ha.) es troben 

situades dins la proposta de connectivitat ecològica, 

igual que 34 de les 36 activitats extractives en domini 

públic-hidràulic. 

En general, les activitats extractives ocupen una 

superfície més aviat reduïda, excepte en els casos d’una 

activitat al sud-est de la Serra del Montsià, una altra 

situada al Puig Marí (Baix Camp), i la que es troba a 

Alcover. En relació a les activitats extractives en domini 

públic-hidràulic la majoria es situen a les rieres del Baix 

Camp, tot i que el tram final del riu Siurana o el tram 

mitjà del riu Glorieta també presenten una alta 

concentració. 

Les activitats extractives situades a les rieres del Baix 

Camp son especialment crítiques per a la connectivitat 

ecològica, donat que se situen en espais on la proposta 

és estreta, i son gairebé els únics connectors entre la 

muntanya i el litoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Activitats extractives, Activitats extractives abandonades i Activitats extractives mineres en zona de domini públic hidràulic(Direcció General de Qualitat Ambiental, Departament de Territori i 

Sostenibilitat,2014) 
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Energies renovables en relació a la proposta de connectivitat ecològica 

 

Les energies renovables poden esdevenir elements que 

comprometin la connectivitat ecològica, especialment en 

el cas de les aus rapinyaires en relació l’energia eòlica, i 

els mamífers terrestres en relació a les centrals solars 

(pel vallat perimetral de les instal·lacions). 

En l’àmbit d’estudi actualment hi ha en funcionament 

521 aerogeneradors, dels quals el 39,7% (207 

aerogeneradors) estan situats dins la proposta de 

connectivitat ecològica. D’acord amb el Decret 

174/2002, d'11 de juny, regulador de la implantació de 

l'energia eòlica a Catalunya, actualment hi ha 91 

aerogeneradors autoritzats, el 56% dels quals (51 

aerogeneradors) es situarien dins la proposta de 

connectivitat ecològica. D’acord amb el Decret Llei 

16/2019 de mesures urgents per a l'emergència 

climàtica i l'impuls a les energies renovables, actualment 

s’han declarat viables un total de 614 aerogeneradors 

dels que el 87,3% (536 aerogeneradors) es situarien 

dins la proposta de connectivitat ecològica. 

La major part dels projectes eòlics, actuals i previstos, 

estan en connectors ecològics de la Terra Alta, 

Barrufemes, Plana del Burgar, oest de les Muntanyes de 

Tivissa-Vandellòs i la Baixa Segarra. 

En relació a l’energia fotovoltaica, d’acord amb el Decret 

Llei 16/2019 s’han declarat viables 300 emplaçaments 

dels que 218 (72,7%) es situen dins la proposta de 

connectivitat ecològica. També hi ha 3 projectes de 

centrals fotovoltaiques que han sol·licitat la tramitació 

administrativa, dels que un està situat dins la proposta 

de connectivitat ecològica. La major part de projectes 

fotovoltaics es situen en connectors de la plana del 

Burgar, de sector situat entre els espais naturals 

protegits de Pàndols-Cavall i Pas de l’Ase, i al nord de la 

Plana de l’Alt Camp. 

 

 

 

 

 

Font: Parcs eòlics de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2019), i Punts dels parcs eòlics i parcs solars registrats segons DL 16/2019 (Departament de Territori i Sostenibilitat, 2021) 
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Àrees crítiques i propostes per garantir la funcionalitat dels connectors ecològics 

 

A partir de l’anàlisi del conjunt d’elements i dinàmiques que poden representar àrees crítiques per a la connectivitat ecològica, aquestes es representen cartogràficament de forma conjunta per 

tenir-ne així una visió global i unitària. 

Es tracta d’àrees on caldria actuar, ja sigui preventivament o mitjançant actuacions d’ordenació i gestió, per a garantir la funcionalitat dels connectors ecològics. Algunes de les accions que 

caldria implementar son: 

 Ampliar el parc natural de la Serra de Montsant cap al sector oest. 

 Creació de nous espais d’interès natural: Escornalbou-Puigcerver, plana de Sant Jordi, Barrufemes. 

 Ampliar diversos espais d’interès natural: Muntanyes de Prades pel sector sud, Tivissa-Vandellòs pel sector Gavadà-coll d’Aumet, Serra de Llaberia pel sector de Cabrafiga, serres de 

Cardó-Boix pel sector sud i sud-est, Riberes de l’Algars. 

 Desclassificar i relocalitzar el màxim de sòl urbanitzable situat dins la proposta de connectivitat, especialment en el cas de sòls situats propers a la línia de costa i/o que presenten 

extensions importants. 

 Incrementar, mitjançant la modificació del planejament urbanístic, el nivell de protecció del sòl rústic que es situa dins la proposta de connectivitat. 

 Incorporar als sòls de protecció especial dels Plans Territorials Parcials (PTP) els espais de la proposta de connectivitat ecològica que resten fora d’aquella categoria. 

 Perrmeabilitzar les infraestructures de comunicació d’alta capacitat que confronten amb la proposta de connectivitat. 

 Integrar conceptualment la connectivitat ecològica en els futurs projectes d’infraestructures de comunicació, de tal manera que es vagi més enllà de les actuacions puntuals. 

 Relocalitzar fora dels àmbit de connectivitat ecològica les 1.201,5 ha. de sòl de potencial estratègic definides pels PTP. 

 Implementar mesures de prevenció d’incendis de forma prioritària i urgent en les àrees identificades com especialment vulnerables davant el risc d’incendi forestal. 

 Eliminar o reduir el nombre d’activitats extractives en domini públlic-hidràulic, especialment en els indrets amb una alta acumulació d’activitats. 

 Limitar l’extensió de les activitats extractives sobre la proposta de connectivitat. 

 No autoritzar projectes de centrals eòliques ni de centrals solars en espais que formen part de la proposta de connectivitat ecològica. 
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Font: Elaboració pròpia (2021). 
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8. CONCLUSIONS 

El projecte ha identificat i cartografiat els connectors ecològics que relliguen muntanya, 

plana i litoral del conjunt de la demarcació de Tarragona, així com altres connectors que 

relliguen espais de muntanya i de l’interior de la demarcació. S’han identificat i cartografiat 

les principals àrees crítiques per a la connectivitat ecològica, i s’han formulat propostes per 

garantir-ne la seva funcionalitat en el marc de l'ordenació del territori. 

Amb la proposta de connectivitat ecològica que planteja el present projecte d’investigació 

es permet relligar els espais naturals protegits de la demarcació de Tarragona i, de portar-

se a al pràctica, es podria passar d’una xarxa de protecció d’espais naturals simple i aïllada 

a una estructura territorial complexa definida sobre la pròpia matriu territorial. L’establiment 

i consolidació d’una connectivitat ecològica entre els espais naturals protegits permetria una 

relació i connexió dels espais naturals protegits amb el seu entorn formant part del paisatge 

del territori on es troben. 

Tot i que la connectivitat ecològica és un tema d’estudi i de recerca tractat des de poques 

disciplines, entre elles la geografia, i encara recent a la nostra societat, abunden les 

aportacions teòriques però amb escassa plasmació pràctica. El present estudi ha 

sistematitzat i adaptat diferents metodologies per al disseny i el planejament d’una proposta 

de connectivitat ecològica, posant especial èmfasi en la Guía práctica para el diseño, 

oficialización y consolidación de corredores biológico (Sistema Nacional d’Àrees de 

Conservació (SINAC) de Costa Rica, 2008). 

L’anàlisi de factors per a la connectivitat ecològica ha permès identificar, cartografiar, 

descriure i valorar el conjunt d’elements sobre els que s’ha determinat la proposta de 

connectivitat ecològica. Així doncs, s’han analitzat en primer lloc els espais naturals 

protegits que son els objectes a connectar, per continuar amb l’anàlisi del conjunt dels 

valors naturals representats en diferents àmbits de la demarcació. Aquesta anàlisi dels 

valors naturals s’ha completat amb una anàlisi dels valors paisatgístics i dels diferents 

instruments de planejament territorial i urbanístic, que permeten complementar i 

contextualitzar la proposta de connectivitat ecològica. Per si sol el conjunt de factors 

analitzats ja representa un resultat del projecte ja que permet disposar, d’una manera clara 

i sintètica, d’una informació rellevant no tant sols per a l’objectiu d’aquest estudi. 

Per la seva banda, la determinació de l’aptitud dels valors naturals permet disposar 

sintèticament d’una informació de la distribució d’aquests valors per a l’àmbit de la 

demarcació de Tarragona, i per si sol també esdevé un resultat del present estudi que es 

pot utilitzar per altres qüestions amb incidència territorial. 

El conjunt d’espais que configuren la proposta de connectivitat ecològica de la demarcació 

de Tarragona ocupen una superfície de 293.240,6 ha., que representen el 46,5% de la 

superfície de l’àmbit d’estudi. Conjuntament amb les àrees nucli (espais naturals inclosos al 

PEIN), amb 207.371 hectàrees i el 32,9% del total de l’àmbit d’estudi, sumen una superfície 

de 500.611,6 hectàrees 79,4%, que se situen lleugerament per sobre de la superfície dels 

sòls de protecció especial definits en els Plans Territorials Parcials del Camp i de les Terres 

de l’Ebre, que se situen en 405.459,6 ha. i el 64,3% de la superfície. 

Finalment, l’estudi identificat les possibles afectacions territorials i/o urbanístiques sobre els 

connectors ecològics a partir de l’anàlisi de les àrees crítiques. En total s’han analitzat set 

conjunts de categories que es considera que poden comprometre la connectivitat ecològica, 

i se n’han identificat, i localitzat en un mapa sintètic, les àrees crítiques concretes. De 

l’anàlisi de les àrees crítiques, així com altres consideracions com la valoració del paisatge, 

s’han elaborat un total de tretze propostes d’actuació que, ja sigui preventivament o 

mitjançant actuacions d’ordenació i gestió, haurien de garantir la funcionalitat dels 

connectors ecològics. 

L’estudi es presenta en un document final que inclou cartografia acompanyada de la 

corresponent descripció per a la seva correcta interpretació i comprensió. Amb aquest 

estudi es pretén dotar d'un coneixement dels connectors ecològics i de la seva importància 

tant a les administracions públiques com a la societat en general. A nivell d'administracions 

públiques s’espera que sigui un coneixement que s’implementi tant a nivell del planejament 

territorial com urbanístic, per tal d'integrar els connectors ecològics en el procés d'ordenació 

del territori. A nivell municipal es disposarà d'un coneixement dels connectors ecològics que 

es podrà integrar en diverses polítiques públiques d'àmbit local, ja sigui incorporant els 

connectors en el planejament urbanístic o com a recurs turístic i/o element de millora de la 

qualitat de vida dels ciutadans. 

Amb el present estudi s’assoleixen els tres principals objectius marcats. Per una banda, 

s’han cartografiat els connectors ecològics de la demarcació de Tarragona. Per altra banda, 

aquests connectors han estat avaluats en relació a la presència d’àrees crítiques o 

analitzant el seu encaix en el planejament territorial i urbanístic. Finalment, s’ha elaborat un 

llistat de propostes per garantir la funcionalitat dels connectors ecològics identificats. 

Una de les fites rellevants d’aquest estudi és que, en absència de Pla Territorial Sectorial 

de Connectivitat Ecològica de Catalunya, la demarcació de Tarragona a partir d’ara 

disposarà d’una cartografia de detall que identifica i localitza els connectors ecològics per 

aquest àmbit territorial. És una cartografia que és més precisa, i per tant més apta per ser 

integrada en el planejament territorial i urbanístic, que la cartografia de l’Avantprojecte de 

Pla Territorial Sectorial de Connectivitat Ecològica de Catalunya. 

Amb aquesta investigació, doncs, es disposa per primer cop d'un mapa de connectors 

ecològics de detall a la demarcació de Tarragona i en concret d'aquells que relliguen les 

muntanyes, les planes i el litoral. També es disposa per primer cop d'una identificació i 

cartografia conjunta de les àrees crítiques de connectivitat ecològica. Igualment, es disposa 

d'unes orientacions per a l'adequat tractament dels connectors ecològics que podran ser 

utilitzades pel conjunt d’administracions i agents implicats. 

Des del punt de vista de la difusió dels continguts del present estudi seria interessant que el 

promotor del mateix presenti públicament els resultats, amb l’objectiu de fer arribar aquest 

coneixement al màxim d’administracions i agents implicats possible. 
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