PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL LÍMIT DE L’ÀMBIT
DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR

Relació de criteris a considerar per a l’ampliació d'espais inclosos al PEIN
1. Criteris particulars del PEIN per a l’ampliació de l'espai. Són els criteris que el document del PEIN
estableix per la possible ampliació dels espais inclosos i que en cada cas es recullen a
l'apartat C2 de la fitxa de l'espai corresponent.
2. Diversitat. L’abundància d’espècies d'una comunitat, d'un ecosistema, d'un espai natural, etc.,
mesurada en funció del nombre d’espècies i de Ilur riquesa relativa.
Valoració:
a. nombre d’espècies de fauna i flora
b. nombre d'hàbitats
3. Representativitat. Tots els elements diferenciables a qualsevol nivell (especies, comunitats,
conjunts de paisatge...) del patrimoni natural del pals han d'estar forçosament representats en
el PEIN. Aquest requisit pretén recollir aquelles àrees que contenen les mostres mes
representatives de les diferents comunitats naturals que es localitzen en el nostre territori
Valoració:
a. grau de representació aportat al conjunt del PEIN per especies de fauna i flora
b. grau de representació aportat al conjunt del PEIN per tipologies d'habitats
c. exemplaritat en relació als diferents paisatges de Catalunya
d. exemplaritat de la gea en relació a la història geològica de Catalunya
4. Singularitat. Presencia de valors naturals diferenciats o únics, de caràcter rar o excepcional.
Valoració: presencia d'elements dels següents tipus:
a. ecosistemes que desenvolupen serveis ambientals rellevants
b. elements geològics singulars
c. especies rares o endèmiques
d. habitats d'extensió reduïda
e. elements que aporten informació fonamental en relació a alguna disciplina científica
f. indrets o elements de particular valor paisatgístic o estètic
g. sistemes de gestió singulars i tradicionals del medi natural
h. formes d'ocupació humana modeladores de paisatges tradicionals, elements singulars del
patrimoni històric, arquitectònic i cultural o indrets d'alt valor simbòlic i social
5. Fragilitat. Aquest criteri ha de permetre aportar àrees que per les seves característiques d'alta
vulnerabilitat no són susceptibles de recuperació fàcil enfront de la degradació a que es
poden veure exposades durant determinades actuacions, fet que les pot fer perillar i fins i tot
desaparèixer.
Valoració:
a. àmbits afectats per dinàmiques pertorbadores dels sistemes naturals:
1. espais d’àmbits metropolitans
2. espais del litoral
3. espais amb dinàmiques de transformació agrària o forestal
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b. presencia d'ecosistemes d'alta fragilitat: zones humides...
c. presencia d’espècies de fauna i flora amenaçada
6. Criteris definits pel PEIN com a altres requisits. Es defineixen en el document del PEIN com a
requisits que s'han d'integrar o interrelacionar amb els criteris per la selecció i delimitació
d'àmbits inclosos. Tret de situacions molt particulars, aquests criteris bàsicament s'utilitzaran
com a recolzament per la delimitació d’àmbits o per l’elecció d'aquests quan n'existeixin d'altres
de característiques similars.
a.
b.
c.
d.

Estat climàcic
Integritat
Valor i ús educatiu
Potencial socioeconòmic agrícola, turístic, ramader, silvícola, etc.

7. Aportacions en relació a l'espai actual dels nous àmbits a incorporar:
a. Representativitat dels nous àmbits en relació a l'espai actual:
1. grau de representació aportat a l'espai actual per especies de flora i fauna
2. grau de representació aportat a l'espai actual per tipologies d'habitat
3. exemplaritat en relació als paisatges propis de l'espai actual
4. exemplaritat de la gea en relació als valors geològics de l'espai actual
b. Disminució de la vulnerabilitat:
1. incorporació d'espais d’interès connector
2. incorporació d'espais i elements per la millora de la funcionalitat ecològica
c. Millora estructural del perímetre de delimitació:
1. utilització d'elements per la delimitació que facilitin al màxim la interpretació
territorial, que no trenquin unitats prèviament definides i que evitin la fragmentació:
sistemes lineals sobre el terreny com la xarxa viaria o els cursos d'aigua, els límits
administratius o les delimitacions de la planificació territorial i el planejament
urbanístic
2. minimització de les irregularitats del perímetre i de la diversificació dels elements de
delimitació
d. Incorporació d'elements singulars a nivell local. Únicament serà un criteri complementari
que bàsicament s’utilitzarà com a recolzament per la delimitació d’àmbits o per l'elecció
d'aquests quan n'existeixin d'altres de característiques similars.
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