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NATURA 2000
NATURA 2000 es una xarxa ecològica europea i té com a objecte
contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents
d'acord amb la directiva hàbitats i la directiva aus, tenint en compte les
exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

OBJECTIU

NATURA 2000
NATURA 2000 pretén aportar un nou enfocament de conservació,
integrant i reconeixent les activitats humanes presents en els espais, origen
en molts casos del propi valor ambiental de les zones. La Xarxa Natura
2000 es converteix així també en un factor de desenvolupament sostenible
per als ciutadans que l'habiten.

La Xarxa Natura es desenvolupa
en 27 països, amb més de
26.000 llocs i representa el 18%
de la superfície de la UE.
Les Illes Balears es situen en la
Biorregió mediterrània.

Directives Europees
Les Directives europees estableixen els objectius que han d'aconseguir els Estats membres
Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres

Directiva 2009/147/CE del Parlament europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la
conservació de les aus silvestres.
La Directiva Aus pretén la conservació a llarg termini de totes les espècies d'aus silvestres de la UE. Estableix un règim general per a la protecció i la gestió d'aquestes
espècies, així com normes per a la seva explotació, obligant que s'adoptin totes les mesures necessàries per a preservar, mantenir o restablir una diversitat i una
superfície suficients d'hàbitats per a totes elles. S'aplica tant a les aus com als seus ous i els seus nius. La Directiva identifica 200 espècies i subespècies amenaçades que
necessiten una especial atenció.
Els Estats membres de la UE han de designar zones de protecció especial per a elles. La protecció dels hàbitats és un element crucial de la Directiva Aus. Els Estats
membres han d'adoptar les mesures necessàries per a conservar, mantenir o restablir una diversitat i una superfície suficient d'hàbitats per a les aus silvestres. En
l'annex I de la Directiva figura una llista de les espècies que precisen mesures de protecció especials. Els territoris més apropiats, en nombre i grandària, han de ser
designats Zones d‟Especial Protecció per les Aus (ZEPA) per a aquestes espècies i per a les espècies migratòries. L'annex II recull una llista de les espècies que poden ser
objecte de caça. Algunes d'elles, que són comercializables, també figuren en l'annex III. En l'annex IV es relacionen mètodes de captura i mort i maneres de transport
per a la caça que estan prohibits. Finalment, en l'annex V figura una llista amb els temes d'investigació als quals haurien de prestar especial atenció els Estats membres.

Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i
de la fauna i flora silvestres
La Directiva Hàbitat té com finalitat la protecció de la resta de les espècies silvestres i els seus hàbitats. El seu objectiu és contribuir a conservar la biodiversitat europea,
mitjançant l'establiment d'una xarxa ecològica i un règim jurídic de protecció de les espècies silvestres. Identifica al voltant de 200 tipus d'hàbitats, unes 300 espècies
animals i gairebé 600 espècies vegetals com d'interès comunitari, i estableix la necessitat de protegir-los, per a això obliga que s'adoptin mesures per a mantenir-los o
restaurar-los en un estat favorable de conservació. Correspon als Estats membres de la UE determinar les seves zones especials de conservació i establir, si escau, plans
de gestió que combinin la seva conservació a llarg termini amb les activitats econòmiques i socials.
La Directiva crea una xarxa ecològica coherent de zones especials de conservació amb el nom de Natura 2000, que també inclou les zones de protecció especial
designades d'acord amb la Directiva Aus. La xarxa estarà formada per zones que alberguin tipus d'hàbitats naturals relacionats en l'annex I i espècies de plantes i
d'animals incloses en l'annex II de la Directiva. Els criteris científics per a determinar les zones que s'inclouran en la xarxa figuren en l'annex III. La Directiva insta a
designar àrees de conservació, establir vincles funcionals amb la matriu territorial que les envolta i mantenir la coherència ecològica de la Xarxa.
A més, estableix un sistema de protecció global de les espècies silvestres. En l'annex IV de la Directiva es relacionen les espècies d'animals i plantes d'interès comunitari
que requereixen una protecció estricta fins i tot fora de la xarxa Natura 2000. Igual que la Directiva Aus, la Directiva Hàbitat regula l'explotació de les espècies: en
l'annex V figuren les espècies d'interès comunitari la captura de les quals en la naturalesa i explotació poden veure's sotmeses a mesures de gestió. En l'annex VI figura
una llista dels mètodes i mitjans de captura i sacrifici i les maneres de transport prohibits per a la caça. El valor d'aquesta Directiva per a la conservació de la
biodiversitat estreba bàsicament en dos aspectes. D'una banda, considera als ecosistemes i als hàbitats de determinades espècies com elements clau per al
manteniment de la diversitat biològica de la UE, i els converteix en l'objecte central de la política comunitària de conservació de la naturalesa, superant l'estratègia
tradicional d'actuació sobre espècies aïllades. I, per un altre, introdueix un concepte nou d'importància cabdal: els valors ecològics del territori comunitari constituïxen
un factor primordial que cal tenir en compte en la planificació i la instrumentació d'altres polítiques sectorials

Transposició de les Directives:
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
CAPÍTOL III
Espais protegits xarxa Natura 2000
Article 41. Xarxa Natura 2000.
Article 42. Llocs d'Importància Comunitària i Zones Especials de Conservació.
Article 43. Zones d'Especial Protecció per a les Aus. Declaració de les Zones Especials de Conservació i les Zones d'Especial
Protecció per a les Aus.
Inclou els Annexes de la Directiva Habitats/Aus

Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).
Títol IV De la Xarxa ecològica europea “NATURA 2000”
Mesures de conservació a la Xarxa Natura 2000
Correspon al Govern de les Illes Balears fixar les mesures necessàries per a la seva conservació i per evitar el deteriorament dels hàbitats
naturals, dels hàbitats de les espècies així com de les espècies que han motivat la seva designació.
* Regula el procediment i la planificació

Constitueixen els espais de rellevància
ambiental de les Illes Balears els espais naturals
protegits i els llocs de la xarxa ecològica europea
'Natura 2000'

FIGURES NATURA 2000
ZEPA. Les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les
aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 2009/147/CE relativa a
la conservació de les aus silvestres, s'inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats
naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.
A les Illes Balears hi ha declarades un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.591,46 ha

LIC. Els Llocs d'Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies
representatives de la regió biogeogràfica on s'inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els
hàbitats i les espècies que s'inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats
membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades
per Decisió de la Comissió Europea.
A les Illes Balears hi ha declarades un total de 138 LIC amb una superfície total de 202.748 ha.

ZEC. Els LICs, passaran a declarar-se Zones d'Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les
mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d'interès
comunitari.

NATURA 2000
ILLES BALEARS
Superfície terrestre:

115.000 Ha.

Superfície marina:

106.000 Ha.

Total NATURA 2000:

221.000 Ha.

LIC (NATURA2000)
ZEPA (NATURA2000)
LIC & ZEPA (NATURA2000)

BALEARS 23% TERRITORI ES NATURA 2000

HÀBITATS
XARXA NATURA 2000 A LES ILLES
12 Prioritaris
1120 Praderies de posidònia
1150 Llacunes costaneres
1510 Estepes salines mediterrànies (Limonietalia)
2190 Depressions intradunals humides
2250 Dunes litorals amb Juniperus spp
2270 Dunes amb boscos de Pinus pinea i/o Pinus pinaster
3170 Basses i Estanys temporals mediterranis
5230 Brolles arborescents amb Laurus nobilis
6110 Prats calcaris o basòfils d'Alysso-Sedion albi
6220 Zones subestèpiques de gramínies i anuals de Thero-Brachypodietea
7210 Molleres calcàries de Cladium mariscus i amb espècies de Caricion davallianae
7220 Deus petrificants amb formació de tuf (Cratoneurion)

37 No prioritaris
1110
1170
1210
1240
1310
1410
1420
1430
2110
2120
2210
2230
2240
2260
3140
3150
3280
4030
4090
5110
5210
5320
5330
5430
6420
6430
8210
8220
8310
8330
91B0
9240
92A0
92D0
9320
9340
9540

Bancs d'arena coberts de manera permanent d'aigua marina, poc profunda
Esculls
Vegetació anual sobre acumulació de restes marines
Penya-segats amb vegetació de les costes mediterrànies amb Limonium spp endèmics
Vegetació anual pionera amb Salicornia i altres espècies de zones fangoses o arenoses
Prats salins mediterranis (Juncetalia maritimae)
Brolles halòfiles mediterrànies i termoatlàntiques (Sarcocornetea fruticosi)
Brolles halonitròfiles (Pegano-Salsoletea)
Dunes mòbils embrionàries
Dunes mòbils de litoral amb Ammophila arenaria (dunes blanques)
Dunes fixes de litoral de Crucianellion maritimae
Dunes amb gespes de Malcomietalia
Dunes amb gespes de Brachypodietalia i de plantes anuals
Dunes amb vegetació esclerofil·la de Cisto-Lavanduletalia
Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bentònica
Llacs eutròfics naturals amb vegetació Magnopotamion o Hydrocharition
Rius mediterranis de cabdal permanent de Paspalo-Agrostidion amb cortines vegetals de ribera
Bruguerars secs europeus
Bruguerars oromediterranis endèmics amb argelaga
Formacions estables xerotermòfiles de Buxus sempervirens en pendents rocosos (Berberidion p.p.)
Brolles arborescents de Juniperus spp
Formacions baixes d'euphorbia pròximes a penya-segats (inclou el 5430)
Brolles termomediterrànies i preestèpiques
Matollars espinosos de tipus frigànic endèmic d‟Euphorbio-Verbascion (vegeu el 5320)
Prats humits mediterranis d'herbes altes de Molinion-Holoschoenion
Megafòrbics eutròfics higròfils de les orles de plana i dels estatges montans a alpins
Pendents rocallosos calcícoles amb vegetació casmofítica
Pendents rocallosos silicis amb vegetació casmofítica
Coves no explotades pel turisme
Coves marines submergides o semisubmergides
Freixenedes termòfiles de Fraxinus angustifolia
Rouredes ibèriques de Quercus faginea i Quercus canariensis
Boscos de galeria de Salix alga i Populus alba
Galeries i matollars de ribera termomediterranis (Nerio-Tamaricetea i Securinegion Tinctoriae)
Boscos d'Olea i Ceratonia
Boscos de Quercus ilex i Quercus rotundifolia
Pinars mediterranis de pins mesogeans endèmics

HÀBITATS
MÉS REPRESENTATIUS DE XARXA NATURA 2000 A LES ILLES

HÀBITATS TERRESTRES:
- Vegetació de penya-segats mediterranis
- Estepes salines
- Savinars i sistemes dunars
- Brolles culminals de muntanya
- Boixedes baleàriques
- Ullastrar
- Alzinars de muntanya
- Basses Temporals

Vegetació de penya-segats mediterranis
Es Vedrà - Vedranell

Penya-segats mediterranis
Sa Trapa - Dragonera

Brolles culminals de muntanya
Serra de Tramuntana

Sistemes dunars
Serra de Llevant (Artà)

Estanys
S‟Albufera de Mallorca

Basses Temporals
Sa Bassa Verda - Menorca

HÀBITATS
MÉS REPRESENTATIUS DE XARXA NATURA 2000 A LES ILLES

HÀBITATS MARINS:
- Praderes de posidònia

ESPÈCIES
Annex II: Espècies d'Interès Comunitari – Fauna & Flora

Annex IV: Espècies animals i vegetals d'interès comunitari que requereixen una protecció estricta –
Fauna & Flora

Annex V: Espècies animals i vegetals d'interès comunitari la recollida de les quals en la naturalesa així
com la seva explotació pot ser objecte de mesures de gestió - Fauna & Flora

ESPÈCIES
MÉS REPRESENTATIUS DE XARXA NATURA 2000 A LES ILLES

ESPÈCIES ANIMALS:
- Ratapinyada de cova
- Ratapinyada grossa
- Voltor negre
- Falcó marí
- Gavina corsa
-Virot Gros
-Virot Petit
- Busqueret coallarg
- Sargantana balear
- Sargantana Pitiüsa
- Ferreret

Voltor negre

Virot petit
Puffinus mauretanicus

ESPÈCIES
MÉS REPRESENTATIUS DE XARXA NATURA 2000 A LES ILLES

ESPÈCIES VEGETALS:
- Api d‟en Bermejo (Apium bermejoi)
- Dafne menorquí (Daphne rodriguezii)
- Socarrell gros (Anthyllis hystrix)
- Palònia (Paeonia cambessedesii)
- Diplotaxis ibicensis
- Euphorbia margalidiana
- Socarrell bord (Femeniasia balearica)
- Naufraga balearica

PLA DE GESTIÓ NATURA 2000 (LECO)
Article 38
Mesures de conservació a la xarxa 'Natura 2000„

El Govern de les Illes Balears fixarà les mesures de conservació necessàries que implicaran,
si n„és el cas, plans de gestió adequats, específics o integrats en altres instruments de
planificació, i les apropiades mesures reglamentàries, executives o contractuals, que
responguin a les exigències ecològiques dels tipus d'hàbitats i de les especies d'interès
comunitari presents a les zones que formin part de la xarxa ecològica europea 'Natura
2000'.
El Consell de Govern de 2 d‟agost de 2013 va acordar iniciar el procediment per declarar
ZEC i aprovar el Plans de Gestió de la xarxa Natura 2000 en una primera Fase.
La Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic és la
competent per a l'elaboració i tramitació d‟aquests plans.

PLA DE GESTIÓ NATURA 2000
El Pla de Gestió és un document que conté la prescripcions i les mesures de gestió necessàries
per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i de les espècies
d‟interès comunitari presents al lloc. És l‟instrument de gestió necessari per declarar un LIC com
a ZEC
CONTINGUT

1.Àmbit territorial.
2.Inventari i estat de conservació.
3.Estat de conservació.
4.Objectius de conservació.
5.Zonificació (si procedeix).
6.Mesures i Accions.
7. Seguiment i avaluació.
8.Avaluació econòmica i prioritats.
9.Annex

NATURA 2000
Què hem de protegir al lloc?
Elements clau i valors de conservació.

HÁBITATS

ESPÈCIES

NATURA 2000
DOCUMENT DE DIAGNOSIS
En quina situació es troben els elements
clau que volem conservar
OBJECTIU
Quin és l'estat en el que volem que es
mantinguin o que volem assolir
Estat de conservació favorable: Quan tots els hàbitats i espècies clau per a l'espai es
troben per sobre d'un valor de referència favorable predeterminat, fixat pels objectius de
conservació específics de cadascuna de les ZEPA i LIC / ZEC, expressats aquests mitjançant
paràmetres poblacionals (grandària de població o un altre índex poblacional), extensió o
qualitat de l'hàbitat.

NATURA 2000
Què hem de fer per assolir els objectius de
gestió?
ANÀLISIS DE LES ACTIVITATS I USOS SOBRE ELS
HABITATS I MESURES DE GESTIÓ

NATURA 2000
Un Pla de Gestió té avantatges per a les persones que viuen o operen en
els espais?
• Dóna seguretat jurídica
• Permet que es destinin més fons al lloc (hi ha fons lligats a l'existència d'un pla)
• Permet ajudes a les activitats imprescindibles per mantenir un estat de
conservació favorable
• Facilita reduir tràmits administratius (per exemple la no avaluació ambiental de
plans, projectes o activitats que en el Pla de Gestió es consideren no perjudicials
per a l'espai)

Rompre mites
• Natura2000 no limita l'activitat econòmica si aquesta no amenaça la conservació
d'hàbitats i espècies.
• Natura2000 no limita el desenvolupament local ni pretén tractar el medi com un
museu natural.
• En llocs Natura2000 no està prohibit vendre-la terra.

• No està prohibida l'activitat econòmica.
• Natura2000 obre l'oportunitat d'accedir a nous fons.
• Natura2000 fa possible la coexistència entre desenvolupament econòmic i conservació
de la naturalesa.

ESTAT DELS PLANS DE GESTIÓ NATURA 2000
FASES

ESTAT DELS PLANS DE GESTIÓ NATURA 2000
FASE 1
Actualment s‟estan elaborant 11 Plans
de Gestió:
1 – Coves
2 - Basses temporals
3 - Serra de Tramuntana
4- Sa Dragonera
5- Albuferes de Mallorca
6- Mondragó
7- Muntanyes d‟Artà
8 - Arxipèlag de Cabrera
9- Es Trenc-Salobrar de Campos
10- Costa Oest d‟Eivissa
11- Ses Salines d‟Eivissa i Formentera

PARTICIPACIÓ
PLANS DE GESTIÓ NATURA 2000
CARACTERISTIQUES DELS PLANS DE GESTIÓ
Un PG pot abastar diversos espais de la xarxa (LIC), bé per similitud
dels tipus d‟hàbitats, bé per similituds de les seves espècies principals o
bé per un altre tipus de criteris que facilitin la gestió dels mateixos.

Els ZEC o ZEPA que coincideixin amb l‟àmbit territorial dels espais
naturals protegits es gestionaran de manera conjunta.
Aquests Plans de Gestió s‟aproven mitjançant Decret de Govern de les
Illes Balears.

Els esborranys són sotmesos a participació pública per a que els
diferents sectors puguin contribuir en la proposta d‟objectius, mesures,
zonificació i qualsevol altre aspecte.

PARTICIPACIÓ
PLANS DE GESTIÓ NATURA 2000
PER QUÈ ENS AFECTA A TOTS?
I ... PER QUÈ ÉS IMPORTANT IMPLICAR-NOS EN LA SEVA CONSERVACIÓ?

Ens afecta a tots perquè com bé diu el seu nom és una "xarxa". Aus,
hàbitats i persones conviuen i interactuen en una xarxa que ha de ser
protegida i cuidada per l'ésser humà perquè tant les presents com les
futures generacions puguin gaudir d'un medi més sa i saludable. Si es
deteriora o es trenca un sol "fil" de la xarxa, aquesta es veu afectada,
i poc a poc es va desfent fins que desapareix.
Ens interessa molt les vostres aportacions en l'anàlisi de les pressions
i amenaces que poden sofrir els hàbitats i/o les espècies i també les
vostres propostes de mesures de minimització de aquests impactes.

Retorn i com seran tractades les aportacions:
Les propostes i aportacions formulades seran considerades per els/les tècnics de la Conselleria, i es
realitzarà la contestació motivada de cadascuna d‟elles. A partir del 17 de març de 2014 estarà disponible
aquesta informació a la web i a les oficines dels espais naturals protegits.

PARTICIPACIÓ
PLANS DE GESTIÓ NATURA 2000
INFORMACIÓ:
• Pàgina web amb tota la informació disponible
http://www.xarxanatura.es/
• Serà remesa informació vía mailing als agents implicats.
• Guia de la participació.
• Documents divulgatius dels 11 Plans de Gestió (disponibles a web).
• Vídeo introductori.
• Adreça electrònica: participacio@xarxanatura.es
CONSULTA:
• Enquesta de percepció (disponible a web).
• Qualsevol agent social que així ho desitgi podrà fer arribar les seves aportacions via web.

MES INFORMACIÓ
xarxanatura.es

GRACIES

