
MANUAL D’APLICACIÓ DEL MODEL SISTEMATITZAT
D’ANÀLISI I GESTIÓ D’ÚS PÚBLIC

Catorze passos per gestionar
la sobrefreqüentació en gorgs



Què és el <<Model d’anàlisis i gestió de la sobrefreqüentació 
d’espais de bany de conques internes>>?

Natura i gorgs Sobrefreqüentació Anàlisi i gestió

Els espais com rius, gorgs, llacs o 
embassaments són ecosistemes 
molt rics, que es troben 
greument amenaçats per 
l’alteració antròpica, del mateix 
ecosistema aquàtic o dels 
ecosistemes adjacents.

L’excés de turistes en espais 
naturals protegits representa 
una amenaça per als 
ecosistemes, la convivència 
social i la satisfacció del visitant. 
A més, es preveu que el turisme 
de natura creixerà en els propers 
anys.

Aquest model1 és una eina per 
diagnosticar l’estat de l’espai 
natural i planificar-ne la gestió. 
Això és el que ens permetrà 
ordenar l’espai públic, 
sensibilitzar els visitants i, en 
darrer terme, conservar la 
natura. 

1 Casadevall, Ivette [et al.] Model sistematitzat d’anàlisi i gestió d’ús públic. Gestió de la sobre- freqüentació en espais de bany de conques internes de les 
Comarques Gironines.  Girona: Diputació de Girona, 2021.



Aquest model consta de diverses fases. En anar-les seguint, anirem conformant l’anàlisi per, finalment, planificar les 
accions amb l’objectiu de minimitzar les pressions en gorgs. Les fases són:

 Totes les fases del model estan marcades per espais de debat i participació entre les institucions, l’òrgan gestor i els 
propietaris i veïns dels municipis. El procés participatiu és imprescindible per generar consens amb el territori 
immediat a l’espai natural i per tenir en compte la realitat de les persones del territori més afectades.
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Procés participatiu: eix vertebrador

Quins actors en formen part?



Pas 1: recerca d’informació sobre l’espai Hi
participen
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Quina informació tenim sobre l’espai, el seu estat ecològic i les accions prèvies que s’hi han fet?

Estudis de medi natural, diagnosi o memòries: impactes, amenaces, espècies d’interès...

Amenaces i problemàtiques detectades

Cartografia de l’espai natural: localització dels espais amb sobrefreqüentació i la seva àrea

Serveis de l’espai: aparcament, punt d’informació, horari d’informació...

Titularitat i figures de protecció de l’espai: propietats de les zones i marc jurídic

Regulacions de l’espai: normativa vigent, normativa d’usos, ordenances...

Informes de senyalització: imatge gràfica de l’espai, senyalització actual...

Itineraris de l’espai: itineraris marcats, accessos i senders en els punts sobrefreqüentats

Es recomana 
una primera 

reunió 
exploratòria.

Informació que s’ha d’obtenir2

2 V. Fitxa de recopilació d’informació (Model, p. 40).

Òrgan gestor 
de l’espai 
natural

Consistori/s 
responsable/s 

de l’espai

Suport extern 
o experts / 
assessors



Estudis de medi natural, diagnosi o memòries: impactes, amenaces, espècies d’interès...

Amenaces i problemàtiques detectades

Cartografia de l’espai natural: localització dels espais amb sobrefreqüentació i la seva àrea

Serveis de l’espai: aparcament, punt d’informació, horari d’informació...

Titularitat i figures de protecció de l’espai: propietats de les zones i marc jurídic

Regulacions de l’espai: normativa vigent, normativa d’usos, ordenances...

Informes de senyalització: imatge gràfica de l’espai, senyalització actual...

Itineraris de l’espai: itineraris marcats, accessos i senders en els punts sobrefreqüentats

Pas 2: visites de camp

Pas 3: impactes ambientals
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Es visita l’espai natural per avaluar-ne l’estat ecològic a partir de 4 índexs diferents. Els resultats de l’avaluació, 
juntament amb la cartografia de l’espai, són necessaris per calcular la capacitat de càrrega: 

Amb la informació recopilada en els documents i visites es pot determinar quins impactes ambientals pateix l’espai 
natural10. La perspectiva ambiental s’haurà de tenir en compte en el disseny d’actuacions per minimitzar la 
sobrefreqüentació.

Índex ECELS3

Índex IHF4

Índex QBR5

Índex IBMWP6

7, 8 i 9 V. Etapa 2 de la diagnosi ambiental  (Model, p. 47).
10 V. Fitxa d’impactes ambientals  (Model, p. 51).

3, 4, 5 i 6 Pel que fa als protocols dels índexs, v. enllaç  (Model, p. 45).

Localització dels accessos, serveis i itineraris in situ

Mapa de pendents7

Mapa d’erosió8

Mapa de Wikiloc9



Anàlisi de la informació que troben els visitants en fonts oficials

Anàlisi de la informació que troben els visitants en fonts NO oficials

Pas 4: anàlisi de la informació que tenen els usuaris
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Es fa una diagnosi de la comunicació controlada i incontrolada11 de l’espai natural que els visitants tenen al seu abast 
abans d’accedir-hi.

L’espai, té web i xarxes socials oficials?

S’informa de bones pràctiques i normativa?

Si té figura de protecció, se’n parla?

Es parla dels valors naturals de l’espai?

11 V. Indicacions per a la diagnosi comunicativa  (Model, p. 53).

S’esmenta als Mitjans de Comunicació de Masses

Té ubicació a Google Maps i rutes a Wikiloc

S’esmenta en plataformes d’agents turístics

L’esmenten usuaris amb molta visibilitat

Posicionament web: és fàcil de trobar?

Anàlisi del web: té la informació adequada?

Anàlisi de xxss: el contingut i l’estructura de les
publicacions, són els adequats?
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Pas 5: pressions detectades
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Amb la informació recollida durant les dues diagnosis i la primera fase del procés participatiu, es fa un primer recull 
descriptiu de totes les pressions que afecten l’espai natural.

12 V. Definició de les pressions (Model, p. 18) i taula per a la detecció  (Model, p. 69).

Aparcaments saturats

Camins oberts

Manca de senyalització o 
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Sobreexposició a la xarxa

Manca d’informació oficial sobre 
l‘espai

Vandalisme

Intrusió en propietats privades

Intrusió en activitats econòmiques 
agrícoles i ramaderes

Residus

Aparcaments fora d’espais 
habilitats

Acampada en espais no autoritzats

Soroll

Encesa de fogueres

Animals domèstics deslligats

Activitats recreatives o esportives



12 V. Definició de les pressions (Model, p. 18) i taula per a la detecció  (Model, p. 69).

Pas 6: fase institucional del procés participatiu
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El procés participatiu consta de diverses sessions en format de reunió amb els participants. Aquesta primera sessió 
serveix per conèixer la percepció que tenen els òrgans gestors i institucions de la situació actual, recollir les seves 
necessitats i preocupacions i recopilar la informació disponible sobre l’espai natural.

      Què cal fer?              Hi participen
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Exposar les diagnosis comunicativa i ambiental i els primers 
resultats, així com les pressions detectades en aquest procés.

Revisar, ratificar i/o completar la taula de pressions 
detectades amb informació que puguin donar l’òrgan gestor 
i/o consistoris.

Recollir propostes de part dels òrgans gestors i/o consistoris 
com a possibles solucions per mitigar les pressions 
detectades.



Pas 7: sessió amb veïns i propietaris
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Sessió per conèixer la percepció que tenen els veïns i els propietaris afectats per la situació , on es pugui explicar en 
profunditat l’anàlisi dels espais i recollir les seves necessitats i preocupacions
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Revisar, ratificar i/o completar la taula de pressions 
detectades amb informació que puguin donar els veïns o 
propietaris afectats.

Recollir propostes de part dels veïns o propietaris afectats 
com a possibles solucions per mitigar les pressions 
detectades.
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Pas 8: sessió amb experts del territori
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Sessió per conèixer la percepció de l’estat actual de l’espai que tenen els experts que han treballat en la conservació. 
Poden explicar en profunditat l’anàlisi dels espais i recollir el seu punt de vista sobretot pel que fa a accions de 
conservació de l’espai.

      Què cal fer?              Hi participen
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Exposar les diagnosis comunicativa i ambiental i els primers 
resultats, així com les pressions detectades en aquest procés.

Revisar, ratificar i/o completar la taula de pressions 
detectades amb informació que puguin donar els experts del 
territori.

Recollir propostes de part dels experts del territori com a 
possibles solucions per mitigar les pressions detectades.

Entitats i 
experts del 

territori



Pas 9: informació pública del procés participatiu

DIAGNOSI
AMBIENTAL

DIAGNOSI
COMUNICATIVA

DETECCIÓ
DE PRESSIONS

PROCÉS
PARTICIPATIU

CAPACITAT
DE CÀRREGA

PLANIFICACIÓ
DE L’ESPAI

Sessió per donar a conèixer el projecte als habitants dels municipis del territori immediat de l’espai i presentar el 
procés participatiu, així com socialitzar l’enquesta13 per animar a la participació. L’enquesta permetrà recollir les 
percepcions de la població pel que fa a la sobrefreqüentació, les pressions que rep l’espai i les possibles solucions.

13 V. Model d’enquesta de participació ciutadana amb el factor social del càlcul  (Model, p. 104).

      Què cal fer?              Hi participen

Exposar les diagnosis comunicativa i ambiental i els primers 
resultats, així com les pressions detectades en aquest procés.

Presentar l’enquesta de participació, on es recollirà la 
percepció dels ciutadans dels municipis pel que fa a les 
pressions i propostes.
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Pas 10: càñcul de la capacitat de càrrega real de l’espai
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A partir de les dades obtingudes en les visites de camp, la bibliografia prèvia i el desenvolupament d’enquestes per 
a agents locals i visitants, s’estima el nombre de persones que l’espai natural pot acollir en un mateix dia sense 
malmetre’n els valors naturals, és a dir, la capacitat de càrrega.

Àrea de l’espai

Capacitat màxima d’aparcament

Nre. mitjà de vehicles aparcats

Nre. mitjà de vehicles mal aparcats

Figura de protecció de l’espai

Espècies d’interès comunitari

Enllaç per calcular la capacitat de càrrega: http://fundacioemys.org/ca/arees-i-projectes/comunicacio-i-us-public/capacitat-de-carrega/

14 V. Explicació dels factors necessaris per al càlcul (Model, p. 84).

Riquesa total d’espècies autòctones

Espècies amenaçades

Plànol de pendents

Erosió laminar

Nre. d’accessos estimat

Percepció de la freqüentació

Necessitat de gestió

Pressions significatives

Índexs de la diagnosi ambiental

Senyals d’eutrofització

Horari en què es visita

Elements per calcular els factors de la capacitat de càrrega:14



Pas 11: avaluació tècnica del procés participatiu
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Sessió per fer una avaluació tècnica dels resultats obtinguts a les fases anteriors pel que fa a la detecció de pressions 
i les possibles solucions. Es tindrà en compte la consistència jurídica, logística i la viabilitat logística i econòmica de 
les propostes per elaborar un pla de treball i un pla d’accions per implementar.

      Què cal fer?              Hi participen

Òrgan gestor 
de l’espai 
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Consistori/s 
responsable/s 

de l’espai
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Recopilar totes les propostes de les fases anteriors del procés 
participatiu i exposar-les als òrgans gestors i els consistoris.

Avaluar les propostes recollides segons: consistència jurídica, 
viabilitat logística i econòmica, ajust a la capacitat de càrrega 
i sostenibilitat ambiental i econòmica.



Regulació
d’usos

Gestió de 
l’espai
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Protecció del 
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Pas 12: planificació de les accions de gestió
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Arribats a aquest punt, comptem amb una llista de propostes que s’han considerat viables per minimitzar les 
pressions que pateix l’espai. Per planificar-les, primer es decideix a quin àmbit correspon cada una de les propostes 
i quina de les pressions es vol pal·liar.

Un cop classificades les actuacions, cal planificar cada un dels àmbits de gestió per dissenyar les accions concretes 
que se’n deriven a través d’una memòria executiva.

15 V. Descripció dels àmbits de gestió (Model, p. 26).
16 Les pressions per comportament del visitant s’han de classificar segons la clau dicotòmica per determinar-ne l’àmbit de gestió (Model, p. 30).
17 V. Taules d’exemple per a la planificació i altres recursos (Model, p. 95).

Àmbits de gestió:15

Resultats que cal obtenir en la memòria executiva:

Classificació dels comportaments dels visitants16

Àmbit de gestió de cada una de les pressions17

Descripció de les actuacions

Cronograma de les actuacions



Pas 13: retorn del procés participatiu als afectats
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Sessió de definició de l’estratègia, els objectius i la planificació de com s’implementaran les accions. Es defineixen de 
manera consensuada les accions estratègiques per gestionar la situació i finalment un pla de treball per 
implementar i comunicar les mesures adoptades.

      Què cal fer?              Hi participen

Òrgan gestor 
de l’espai 
natural

Consistori/s 
responsable/s 

de l’espai
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assessors

Retorn dels resultats de les sessions prèvies, les enquestes i els 
resultats obtinguts.

Exposar les pressions detectades i les possibles solucions 
detectades com a viables a la fase tècnica d’avaluació.

Validar i consensuar les actuacions determinades per a cada 
una de les pressions i els seus àmbits de gestió, així com la 
seva prioritat d’execució.

Veïns
directament 

afectats



Pas 14: retorn del procés participatiu a la societat
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Sessió oberta per  generar un retorn a la societat en general dels resultats del procés participatiu, així com de les 
mesures implementades o en procés d’implementació sorgides de la diagnosi de l’espai i d’aquest mateix procés.

      Què cal fer?              Hi participen

Donar a conèixer els resultats definitius del projecte 
d’ordenació i del procés participatiu.

Exposar les pressions detectades i les actuacions concretes 
planificades per minimitzar-les, així com la prioritat 
d’execució.

Resoldre dubtes dels participants sobre el projecte i recollir 
propostes per ajustar les accions en el procés 
d’implementació.
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L’estat de conservació de l’espai és canviant i els comportaments dels visitants fluctuen segons les actuacions que es 
tiren endavant. Per això aquest model es planteja a tres anys vista i inclou la revisió de les accions implementades i 
les diagnosis.

I després de l’aplicació del model?

1r any:
reducció de 

pressions

2n any:
sensibilització
i comunicació

3r any:
revisió de
mesures

1. Idear i implementar el model 
de gestió d’ús públic.
2. Si és possible, iniciar els 
seguiments periòdics de:
- Macroinvertebrats
- Presència de brossa
- Qualitat de l’aigua
- Flora invasora i ruderal
- Erosió
- Espècies clau

- Millora de la interpretació de 
l’espai
- Plans d’educació del visitant 
(visites guiades o activitats 
naturalistes)
- Percepció de la gestió i de 
l’experiència de la visita a través 
d’una enquesta

- Revisió d’indicadors de les 
accions de gestió 
- Anàlisi del possible traspàs de 
pressions a altres espais naturals
- Ajust del càlcul de la capacitat 
de càrrega
- Revisió del comportament del 
visitant
- Replanificació de les accions 
de gestió



Podreu trobar tots els recursos esmentats en el manual als enllaços següents:

1. CASADEVALL, Ivette [et al.]. Model sistematitzat d’anàlisi i gestió d’ús públic: Gestió de la 
sobrefreqüentació en gorgs de les comarques gironines. Girona: Diputació de Girona, 2021
<http:/ www.ddgi.cat/web/document/10796>

2. Índex ECELS
<https:/www.yumpu.com/es/document/read/13187220/index-ecels-generalitat-de-catalunya>

3. Índex IBMWP
<https:/www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/IBMWP-2013_24_05_2013_tcm30-175292.p
df>

4. Índex IHF
<http:/www.ub.edu/fem/docs/protocols/IHF_catala.pdf>

5. Índex QBR
<http:/www.ub.edu/fem/docs/protocols/Prot_QBR%20cat.pdf>

Recursos


