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 “La Caixa”, tant a través del seu negoci financer com de l’Obra Social, 

ha intentat sempre conèixer i donar resposta a les principals inquietuds 

i necessitats financeres i socials de les persones, les empreses i les entitats 

dels territoris on desenvolupa la seva activitat. Des de fa més d’un segle, 

l’entitat ha donat suport al desenvolupament de dues de les vessants de la 

sostenibilitat: l’econòmica i la social. En les darreres dècades, ha ampliat les 

seves actuacions a la tercera d’aquestes vessants, l’ambiental.

Des de fa anys, l’entitat contribueix a la conservació dels espais naturals 

protegits, tot afavorint la reinserció social i laboral de col·lectius en risc 

d’exclusió social i potenciant el teixit econòmic i laboral dels municipis que 

integren aquests espais.

Amb el present informe, elaborat per l’Institut Cerdà, l’Obra Social “la Caixa” 

pretén contribuir al debat sobre el present i el futur dels espais naturals 

protegits. A partir d’una anàlisi de l’activitat econòmica i social que generen 

aquests espais, com la que aporta l’estudi, es disposarà de dades útils per a 

la gestió i la planificació del sistema d’espais naturals protegits de Catalunya; 

així com per a l’impuls d’estratègies de reactivació i millora econòmica del 

territori vinculades a la protecció del patrimoni natural. 

Juliol de 2015
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La protecció d’un espai natural té com a objectiu conservar els seus valors (ecològics, 
paisatgístics, socioculturals, etc.) a través de la regulació dels usos que s’hi poden desen-
volupar.

En ocasions, aquesta regulació d’usos (urbanístics, agraris, ramaders, piscícoles, infraes-
tructurals, etc.) és percebuda per part de la població de la zona com una limitació per al 
desenvolupament econòmic actual i futur, aspecte que pot acabar derivant en conflictivitat 
social expressada en forma de protestes, manifestos, aprovació de mocions per part dels 
ens locals, etc.

Per contra, des de diferents sectors que inclouen, entre d’altres, tant entitats dedicades a 
la conservació de la natura com activitats econòmiques del sector serveis; la declaració 
d’un espai natural com a protegit és percebuda, per una banda, com una garantia del 
manteniment dels valors i béns que aquests espais proporcionen, i per una altra, com una 
oportunitat de caràcter econòmic, associada a la major afluència de visitants a la zona com 
a conseqüència de la protecció atorgada.

Aquest impacte positiu no ha arribat a avaluar-se de forma generalitzada (a nivell d’un 
conjunt ampli d’espais naturals de Catalunya). Per aquest motiu, el present estudi té per 
objectiu valorar l’aportació econòmica i social que diferents tipologies d’espais naturals 
protegits aporten a l’economia de les zones on s’ubiquen, a través de l’anàlisi de setze dels 
espais naturals protegits existents a Catalunya.

D’entre els espais naturals protegits estudiats en el marc del present projecte, 14 disposen 
d’òrgan gestor en virtut de la Llei d’espais naturals, i un, l’espai PEIN (Pla d’Espais d’Interès 
Natural) de les Gavarres, disposa d’un òrgan gestor creat gràcies a les aportacions de 19 
dels 20 municipis que conformen l’espai, dels consells comarcals del Baix Empordà i del 
Gironès, de la Diputació de Girona i del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. En el cas de l’espai natural restant, l’espai PEIN de la Serra del 
Montsec, no disposa actualment d’òrgan gestor, tot i que sí que havia existit aquesta figura 
en el passat. Tanmateix, va desaparèixer per restriccions pressupostàries.
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Codi Espai natural
Òrgan gestor 
creat a iniciativa 
de la Llei 12/1985

Òrgan gestor creat 
a iniciativa dels ens 
locals

Sense 
òrgan gestor

01 Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa

02 Parc Natural del Cadí-Moixeró

03 Parc Natural del Delta de l’Ebre

04 Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà

05 Parc Natural del Montseny

06 Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i la Serra de l’Obac

07 Parc Natural del Cap de Creus

08 Parc Natural dels Ports

09 Parc Natural de la Serra de Montsant

10 Parc Natural de l’Alt Pirineu

11 Parc Natural del Montgrí, les Illes 
Medes i el Baix Ter

12 Parc Natural de Collserola

13 Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici

14 Paratge Natural d’Interès Nacional 
de l’Albera

15 Espai Natural Protegit de les Gavarres

16 Espai Natural Protegit de la Serra de 
Montsec

Taula 1. Espais naturals protegits 
objecte d’estudi 
 

 Òrgan gestor creat a iniciativa  
    de la Llei 12/1985) 
 

 Òrgan gestor creat a iniciativa 
dels ens locals 
 
l  Sense òrgan gestor
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1

Els recursos econòmics i humans disponibles pels diferents òrgans gestors varien en cada 
cas. En aquest context, s’ha de destacar que els dos espais amb un millor finançament 
coincideixen a ser dos espais en la gestió dels quals està implicada de forma activa la Dipu-
tació de Barcelona. Si no es consideren aquests dos espais, la norma general és que la figu-
ra del Parc Nacional disposa de més recursos que els parcs naturals, i aquests, al seu torn, 
més que els paratges naturals d’interès nacional (tot i que l’Albera disposa de més recursos 
que el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, s’ha de considerar que aquest 
darrer és de recent creació i no ha assolit encara tot el seu potencial de finançament). 
En darrer lloc quant a dotació pressupostària es troben la resta d’espais del PEIN, estant 
millor dotats aquells que disposen d’òrgan gestor. La major dotació econòmica acostuma 
a traduir-se en uns majors recursos humans destinats a la gestió.

En aquest context, s’ha de destacar que les diferències a nivell pressupostari tenen una 
afectació directa en el volum i tipus d’activitats desenvolupades a cada espai natural, tant 
pel que fa a aquelles activitats pròpies de conservació de l’espai, com a altres tipus de 
mesures de suport al desenvolupament del teixit socioeconòmic dels municipis de l’espai 
natural i la seva àrea d’influència. Així, en línies generals, en aquells espais en què es dis-
posa de menys recursos, la quantitat i magnitud de les actuacions desenvolupades també 
és menor.

Els següents capítols recullen una aproximació al paper que tenen els diferents espais 
naturals protegits en la generació d’economia productiva, de serveis, del coneixement i 
social en els territoris on s’ubiquen. Així mateix, als capítols finals es realitza una estimació 
de l’impacte econòmic (en forma de VAB, Valor Afegit Brut) i social (en forma de llocs de 
treball) dels espais naturals avaluats.
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Figura 1. Espais naturals avaluats en 
el marc de l’estudi 
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La declaració d’un espai natural com a protegit suposa una regulació dels usos i aprofita-
ments de manera que les activitats autoritzades han de permetre un aprofitament soste-
nible dels recursos naturals. 

Aquesta regulació es troba més desenvolupada, de forma general, en els espais naturals de 
protecció especial que a la resta d’espais que conformen la xarxa d’espais protegits. I això 
es tradueix, en el cas de les activitats productives, en què les activitats agràries, ramaderes, 
silvícoles i pesqueres que són permeses en aquests espais coincideixen amb aquelles de 
caràcter més tradicional, existint una major limitació de les altres pràctiques de caràcter 
més intensiu i que poden tenir un major impacte sobre l’espai natural protegit.

Tanmateix, aquesta limitació de les activitats productives no ha suposat que desapareguin. 
De fet, atesa la incidència de les activitats agrícoles i ramaderes tradicionals sobre la gestió 
i conservació de la biodiversitat d’aquests espais, des dels òrgans gestors (en aquells casos 
en què existeixen) s’ha impulsat el manteniment i desenvolupament d’aquestes activitats, 
ja sigui a través d’ajudes econòmiques directes, o bé a través d’actuacions de manteniment 
de les infraestructures agrícoles i ramaderes, dutes a termes per les brigades de manteni-
ment dels diferents espais naturals. S’ha de destacar també que les activitats del sector 
primari desenvolupades en espais naturals protegits tenen accés a ajudes en el marc de 
la política agrària comunitària, ajudes a les quals no poden accedir activitats ubicades en 
altres indrets.

Així mateix, els productes generats a partir de la transformació de les matèries obtingudes 
en el sector primari dels espais naturals estudiats es beneficien de l’afluència de visitants 
a aquests espais, que en molts casos són els principals consumidors d’aquests productes. 
Aquesta tipologia d’activitats de producció també es veu impulsada en molts casos pels 
ens gestors dels espais naturals, a través, principalment, de la concessió d’ajuts per a la 
posada en marxa d’aquestes iniciatives, o del desenvolupament de diferents activitats com 
fires o catàlegs per a la seva promoció.

Catàlegs de productors dels Parcs Naturals de la 
Serra de Montsant i el Cadí-Moixeró

Els Catàlegs de productors tenen per objectiu el desenvolupament social i 
econòmic vinculat a la conservació del Parcs Naturals i del seu entorn, entenent 
que la conservació de l’espai natural no va en detriment de les pràctiques 
agràries ni ramaderes del mateix. Amb aquests catàlegs es pretén dinamitzar 
els productors agrorurals del Parc amb el sector turístic de les comarques on 
s’ubiquen. 

Els productes que es presenten en el catàleg pretenen valoritzar l’extens i ric 
patrimoni agroalimentari dels municipis dels espais naturals i apropar-los, 
mitjançant el comerç de proximitat i l’oferta gastronòmica, al consumidor 
habitual de productes ecològics i de qualitat, així com al consumidor 
ocasional que visita el territori interessat en els seus valors naturals i culturals. 
 

Generació 
d’activitat 
econòmica 
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primari en els 
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Programa gastronòmic “Parc a taula” als Parcs 
Naturals del Montseny i de Sant Llorenç del Munt 

i la Serra de l’Obac

“Parc a taula”, pensat com un programa transversal de la Xarxa de Parcs 
de la Diputació de Barcelona, va néixer dins el marc del programa cultural 
“Viu el Parc”. Es tracta d’una aposta innovadora que cerca la dinamització 
socioeconòmica, la gestió del patrimoni natural i cultural i la instrumentalització 
de l’ús públic i pedagògic del territori. 

El programa assumeix el repte de reunir en una iniciativa comuna el sector 
primari d’una àrea protegida, en sentit ampli: els productors i transformadors 
dels productes naturals, els restauradors, el teixit social local i els òrgans de 
gestió de l’espai. 

Per tal de donar difusió al programa, anualment s’edita una guia que 
pretén posar en comú i donar a conèixer tots aquells agents que, des de fa 
anys, potencien i difonen els productes alimentaris locals de qualitat per 
afavorir el desenvolupament econòmic sostenible, la biodiversitat i el reforç 
de la identitat local. D’aquesta manera, els restaurants de les poblacions 
vinculades als espais naturals protegits proposen degustar diferents plats, 
elaborats específicament amb productes naturals i cuinats per mans expertes. 
Als restauradors, s’hi afegeixen els productors i artesans alimentaris del 
territori, que aporten la matèria primera de qualitat que exigeix la millor 
cuina. Finalment, a la guia s’inclouen allotjaments propers als parcs, que 
ofereixen el millor servei per tal de gaudir d’una estada relaxant i confortable. 

Fira de productes del Parc Natural de l’Alt Pirineu 
i l’ovella aranesa

Des de l’any 2012 es realitza anualment la Fira de productes del Parc Natural 
de l’Alt Pirineu i de l’ovella aranesa a Arròs de Cardós, organitzada per 
l’Ajuntament d’Esterri de Cardós i el Parc Natural, amb la col·laboració de 
nombroses institucions i persones de la Vall. Aquesta fira té com a finalitat 
principal promocionar la comercialització dels productes artesanals i alimentaris 
que s’elaboren als 15 municipis del Parc, en el marc de la línia de treball del 
Parc per a la dinamització socioeconòmica de les iniciatives que contribueixen 
a mantenir el seu territori. Alhora, la fira vol destacar la importància de l’ovella 
aranesa, una raça poc coneguda que és la més habitual de les valls de l’Alt Pallars. 

En aquest context, s’ha de destacar que en els darrers anys s’ha produït una certa diversificació 
dels productes elaborats en els espais naturals objecte d’estudi. Han aparegut nous productes 
que reforcen la seva marca amb la imatge de l’espai natural, o s’han recuperat productes 
que s’elaboraven en el passat però que s’havien abandonat. Així mateix, en alguns casos 
s’observen formes de comercialització més innovadores, orientades a disposar de canals de 
distribució més extensos i diversificats, de manera que els consumidors finals dels mateixos 
no siguin únicament els habitants de la zona d’influència dels espais i els seus visitants, sinó 
també altres tipologies de consumidors no relacionats directament amb l’espai natural.
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Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici: Promoció dels productes obtinguts de la 

llana d’ovella xisqueta

El sector oví a Catalunya es troba enmig d’una devaluació creixent dels 
productes que produeix, com és el cas de la llana i la carn. En aquest context, 
l’associació sense ànim de lucre Obrador Xisqueta va iniciar l’any 2008 un 
projecte consistent en la compra de llana d’ovella xisqueta (raça pròpia del 
Pallars i l’Alta Ribagorça que fins fa poc era considerada en perill d’extinció) i la 
producció i comercialització d’objectes artesans fabricats a partir de la mateixa. 
A més, aquesta activitat es completa amb mesures de formació professional 
d’artesans, tallers educatius i mesures orientades a la valorització de l’ofici de 
pastor.

La iniciativa ha comptat des de l’any 2011 amb el suport del Parc Nacional 
d’Aigüestortes que ha subvencionat diferents mesures desenvolupades per 
l’associació:

• Campanya de difusió i comercialització de la llana d’ovella xisqueta: 
subvenció concedida per part del Parc Nacional de 3.452,87 €.

• Roulotte caravana Xisqueta, campanya de divulgació del projecte: subvenció 
concedida per part del Parc Nacional de 22.834,13 €. 
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Generació 
d’activitat 

econòmica de 
serveis en els 

espais naturals 
protegits

Els valors naturals, culturals i paisatgístics, entre d’altres, que han justificat la declaració 
de diferents espais a Catalunya com a protegits són, al seu torn, un factor d’atracció de 
visitants.

El potencial d’atracció és més elevat en els espais naturals de protecció especial que a 
la resta d’espais de la xarxa d’espais naturals protegits. Un dels aspectes que influeixen 
en la major afluència de visitants als espais naturals de protecció especial és l’existència 
d’òrgans gestors.  Aquests realitzen, a més de les activitats pròpies de conservació de l’espai, 
actuacions orientades a la difusió dels valors naturals dels mateixos, així com a la creació, 
d’una forma més o menys planificada, de tot un seguit de productes turístics relacionats 
amb el gaudiment dels valors naturals dels espais, tot garantint-ne la conservació: rutes 
senderistes, rutes ciclistes, rutes naturalistes, centres d’interpretació, ecomuseus, etc.

Espai natural Visitants (any 2012)

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 600.000

Parc Natural del Cadí-Moixeró. 430.000

Parc Natural del Delta de l’Ebre. 355.100

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 225.849

Parc Natural del Montseny. 1.057.0901

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac. 148.235

Parc Natural del Cap de Creus. 500.000

Parc Natural dels Ports. 256.000

Parc Natural de la Serra de Montsant. 72.000

Parc Natural de l’Alt Pirineu. 211.640

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. 205.000

Parc Natural de Collserola. 2.500.000

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 299.658

Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera. 53.000

Espai Natural Protegit de les Gavarres. 30.8002

Espai Natural Protegit de la Serra de Montsec. 50.0793

Taula 2. Estimació del nombre 
de visitants dels diferents espais 

naturals objecte d’estudi (any 2012) 
 

Fonts:1Estimació a partir de les 
dades de visitants atesos i les 

estimacions realitzades pel propi 
parc l’any 2008. 2Estimació pròpia. 
3Visiants al Congost de Montrebei. 

Resta de dades: propis espais i/o 

DAAM.



19 

Im
p

a
c

te
 e

c
o

n
ò

m
ic

 i
 s

o
c

ia
l 

d
e

ls
 e

s
p

a
is

 n
a

tu
ra

ls
 p

ro
te

g
it

s
 d

e
 c

a
ta

lu
n

y
a

Des dels òrgans gestors dels diferents espais naturals s’està realitzant una 
aposta per adequar l’oferta turística a una proposta de qualitat. Aquesta 
aposta s’està vehiculant principalment a través de dues iniciatives: la Carta 
Europea del Turisme Sostenible i el Sistema Q de qualitat per a espais naturals 
desenvolupat per la Secretaria General de Turisme del Ministeri d’Economia. 
 
Per altra banda, en els darrers anys, des dels òrgans gestors dels diferents 
espais naturals estudiats s’ha apostat per la diversificació dels continguts 
turístics que es donen en els seus territoris. Aquesta diversificació s’ha 
traduït en l’aparició de noves rutes i espais d’interpretació amb un major 
caràcter històric i sociocultural, i en la generació de nous productes turístics 
orientats a un públic més específic, com és per exemple el turisme ornitològic. 
 

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici: Subvenció del festival de teatre Esbaiola’t

Esbaiola’t és un festival de teatre al carrer per a tots els públics organitzat per 
la Companyia de Comediants la Baldufa i l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu, que es 
realitza anualment en aquesta població el quart cap de setmana de juliol. L’any 
2014 es va realitzar la sisena edició del mateix, consolidant-se com un factor 
d’atracció turística més de la zona.

Des de l’any 2009 l’ens gestor ha subvencionat la realització per part de 
l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu d’aquest festival. En aquest sentit, en el període 
2009-2012 l’import d’aquestes subvencions va ser de 115.959 €. 

 

Parc Natural de l’Alt Pirineu: Projecte Boscos  
de Ferro

A mitjans de l’any 2008, diferents entitats i institucions del territori, encapçalades 
pel Parc Natural de l’Alt Pirineu van impulsar i començar a elaborar el guió inicial 
del projecte Boscos de Ferro. Aquest projecte va néixer amb l’objectiu principal de 
contribuir al desenvolupament social i econòmic de la Vall Ferrera, a partir de la 
valorització turística del seus elements més característics: el patrimoni natural i el 
paisatge, amb especial incidència en el patrimoni forestal d’espais com el Bosc de 
Virós, i el patrimoni cultural, identificat amb l’antiga tradició siderúrgica que es 
desenvolupà en tota aquesta vall des de l’antiguitat.

A través d’aquest projecte s’han creat diferents productes culturals, entre els que 
s’inclouen rutes de senderisme interpretatiu al voltant de l’explotació històrica del 
ferro, l’edició d’una guia divulgativa, l’elaboració d’una exposició itinerant, o la 
realització amb periodicitat anual d’una Fira del Ferro Pirinenc, amb demostracions 
de treballs amb forja i un mercat de productes artesanals relacionats amb el ferro. 
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De forma addicional a la creació de nous elements d’atracció turística, en alguns dels espais 
naturals estudiats s’observen diferents iniciatives dutes a terme pels seus òrgans gestors 
amb l’objectiu de desestacionalizar, en la mesura del possible, l’afluència de visitants. 

Programa Queda’t a la Garrotxa

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb l’objectiu d’allargar 
l’estada dels visitants a la comarca, va crear el programa “Queda’t a la 
Garrotxa”. Es tracta d’un programa anual de propostes de cap de setmana 
al Parc Natural, que inclou allotjament en serveis turístics de qualitat i 
activitats vivencials que promouen la descoberta de l’entorn natural a partir 
d’experiències úniques. Ofereix dotze propostes pensades per dos dies i 
dues nits, emmarcades en dotze caps de setmana concrets, que s’allunyen 
de les dates en què tradicionalment la Garrotxa ja atreu per sí sola turisme. 

Per últim, s’ha de destacar també el treball de difusió dels valors naturals de l’espai i 
dels seus atractius turístics que des dels òrgans gestors dels diferents espais es realitza. 
Aquesta tasca es desenvolupa a través de la realització i participació en diferents tipus de 
fires i esdeveniments, ja sigui en solitari o en col·laboració amb altres actors del territori on 
s’ubiquen, com ajuntaments, consells comarcals o diputacions. 
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La utilització del coneixement en forma d’informació per a la creació d’un major valor 
afegit en els productes i serveis que es desenvolupen en els espais naturals protegits, 
inclou aspectes com l’educació, la investigació i el desenvolupament i una major utilització 
de la informàtica i les telecomunicacions en els processos de producció i comercialització.

Des dels òrgans gestors dels diferents espais naturals es dóna suport a la modernització 
dels processos productius en els municipis inclosos als espais i a aquelles activitats 
formatives que poden ajudar tant al desenvolupament de nova activitat econòmica com a 
la millora de l’existent.

Parc Natural de l’Alt Pirineu: Suport a 
l’emprenedoria relacionada amb el sector primari

La col·laboració del Parc amb el Centre de Desenvolupament Rural Integrat de 
Catalunya (CEDRICAT) va permetre que l’any 2012 es portessin a terme dues 
iniciatives de suport a l’emprenedoria destinades a assessorar a empreses del 
món rural relacionades amb el patrimoni natural:

• Una és l’aplicació del “Model de negoci de natura”, que forma part d’un 
projecte interregional liderat per la fundació Andalusa Andanatura i que va 
permetre organitzar una formació personalitzada amb 16 empreses locals, 
després d’un taller de capacitació que va tenir lloc a Llavorsí.

• L’altra va ser la realització d’una sessió a Sort a càrrec d’un coach en temes 
d’emprenedoria rural, amb la participació de més de 70 assistents. Fruit 
d’aquesta sessió, 8 emprenedors de les comarques del Parc es van apuntar al 
programa FITA de suport a la creació i desenvolupament d’empreses innovadores 
en entorns rurals, en el marc del qual han rebut assessorament durant un any. 

 

Així mateix, els òrgans gestors dels diferents espais naturals són promotors del 
desenvolupament de l’economia del coneixement, a través del finançament de diferents 
tipologies d’estudis relacionats amb els propis espais: estudis de fauna, botànics, d’ecologia, 
etnogràfics, arqueològics, d’impacte econòmic, d’impacte ambiental, de capacitat de 
càrrega vers diferents usos, de desenvolupament de metodologies innovadores, de 
seguiment de la biodiversitat, etc. Els beneficiaris d’aquest impuls són tant les diferents 
universitats catalanes com diferents consultores de caràcter més o menys especialitzat.

Impuls de 
l’economia del 

coneixement 
en els espais 

naturals 
protegits
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 Impuls 
de l’economia 

social en els 
espais naturals 

protegits

L’economia social generada en els diferents espais naturals objecte d’estudi està associada, 
principalment, a les pròpies activitats de gestió dels mateixos, especialment en aquells 
casos en què aquestes iniciatives són finançades per l’Obra Social “la Caixa”.

En aquest sentit, el següent requadre recull aquelles tipologies d’activitats en les quals, 
durant el període 2007-2013, hi van treballar ocasionalment persones en risc d’exclusió 
social. 

 
 

Tipologia d’actuacions de gestió en les quals 
en ocasions s’habiliten llocs de treball per a 

persones en risc d’exclusió social 

• Restauració de boscos afectats per incendis forestals.

• Treballs de prevenció d’incendis forestals.

• Treballs de conservació, millora i recuperació d’hàbitats i espais d’interès 
(recs, forests, meandres, prats de dall, vegetació de ribera, sistema dunar,  
hàbitats aquàtics, etc.)

• Recuperació d’antigues pastures, així com varietats i pràctiques de cultiu 
tradicionals.

• Actuacions de millora per incrementar la biodiversitat dels hàbitats.

• Treballs d’eliminació de flora invasora.

• Actuacions per lluitar contra els efectes adversos del canvi climàtic.

• Treballs de creació, recuperació o millora de senders i itineraris dins l’àmbit 
de l’espai natural protegit, amb una correcta senyalització dels mateixos.

• Adequació dels accessos al públic, així com millora dels equipaments de 
l’espai natural.

• Garantia de l’accés a l’espai natural per a persones amb mobilitat reduïda.

• Recuperació de camins pel seu valor historicocultural. 

• Rehabilitació d’elements del patrimoni etnològic (murs de pedra, 
barraques, etc.)

• Restauració del patrimoni cultural arquitectònic.
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A continuació s’indiquen alguns dels projectes més representatius que els diferents espais han 
desenvolupat en els darrers anys mitjançant el treball de persones en risc d’exclusió social.

 
Adaptació de diferents trams del projecte 

Camins Vius (Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici)

Camins Vius és un itinerari a peu que dóna la volta al Parc Nacional i que 
discorre pels antics camins que unien els pobles de la zona d’influència del 
Parc. Amb aquest projecte, desenvolupat amb el suport de l’Obra Social 
“la Caixa”, s’ha pretès recuperar parts d’aquests camins que es trobaven 
en mal estat i adequar alguns trams per a persones amb mobilitat reduïda 
i discapacitats visuals, així com per a la gent gran de les poblacions 
properes, com a infraestructura de lleure i amb finalitat medicoesportiva. 

 

 
Lluita contra les conseqüències del canvi 

climàtic a les rouredes de l’Albera (Paratge 
Natural d’Interès Nacional de l’Albera)

A finals de l’any 2010, gràcies a la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, es 
van dur a terme una sèrie de treballs amb l’objectiu de controlar la població 
d’heures que afectaven les espècies arbòries de l’Albera, bàsicament roures i 
aurons, i que posaven en perill la seva persistència i estabilitat.

L’heura és una planta llenyosa enfiladissa que ha augmentat la seva població 
de forma considerable en els darrers anys afavorida pel canvi climàtic. Aquesta 
espècie posava en perill la persistència i l’estabilitat dels boscos de roures i aurons 
de les finques de Baussitges i Requesens, que són, juntament amb la fageda, els 
boscos de caducifolis més orientals de la península Ibèrica. En total, es va actuar 
sobre una superfície de l’ordre de 290 hectàrees (150 hectàrees de Requesens 
i 140 hectàrees de Baussitges). A la finca de Baussitges es van respectar les 
27,45 hectàrees en què es troba una Reserva Forestal constituïda l’any 2008. 

 
 

 
Treballs de conservació dels ecosistemes del Parc 

Natural del Delta de l’Ebre

Amb els objectius de contribuir a la conservació i protecció del Delta de 
l’Ebre i d’afavorir la reinserció social i laboral de col·lectius en risc d’exclusió, 
l’Obra Social “la Caixa” i el Parc Natural del Delta de l’Ebre van executar 
l’any 2010 diverses actuacions en diferents espais del Parc. Aquestes 
actuacions es van agrupar en tres grans blocs temàtics: restauració de 
zones degradades, manteniment de repoblacions i neteja de zones litorals. 
El conjunt d’actuacions, que es van executar entre el juliol i el desembre 
de 2010 mitjançant la Fundació Pere Mata, va comportar la contractació 
temporal de 10 persones amb malalties mentals o discapacitat intel·lectual. 
La inversió realitzada per l’Obra Social “la Caixa” va ser de 120.000€. 
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Reconstrucció de la borda de Bringué de Llosaus 
(Parc Natural de l’Alt Pirineu)

Durant el període 2011-2012 i gràcies al patrocini de l’Obra Social “la Caixa”, 
el Parc Natural va iniciar les obres de reconstrucció de la Borda de Bringué de 
Llosaus, propietat de la Generalitat de Catalunya.

L’actuació va consistir en la reconstrucció dels murs caiguts i la recuperació 
de la coberta vegetal amb palla de “sèguel”. La reconstrucció de la coberta 
mitjançant aquesta tècnica respon a una tècnica constructiva utilitzada 
antigament al territori del Parc, però que es trobava desapareguda (la darrera 
borda amb aquest tipus de coberta es va enfonsar a finals dels anys 80 del 
segle XX). Amb la recuperació d’aquesta tècnica constructiva s’ha volgut donar 
a conèixer als visitants del Parc un element del patrimoni cultural arquitectònic 
vinculat a l’ús ramader del territori.



 Aportació 
socioeconòmica 

dels espais 
naturals
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El principal objectiu del present estudi ha estat avaluar l’aportació econòmica i social 
associada a diferents tipologies d’espais naturals protegits. Per això, addicionalment a 
l’anàlisi de caràcter més qualitatiu realitzat en els capítols anteriors, s’ha estimat quin és el 
valor afegit brut i el nombre de llocs de treball generats en l’agricultura, en el sector serveis 
associat a l’existència de l’espai protegit i en la pròpia gestió de l’espai protegit. En canvi, 
no ha estat objecte d’estudi l’estimació del valor del conjunt de béns i serveis ecosistèmics 
que proporcionen aquests espais.

6.1.Resum de la metodologia desenvolupada

L’anàlisi realitzada ha tingut en compte tant l’impacte socioeconòmic generat de forma 
directa per les activitats avaluades com els impactes generats de forma indirecta i induïda 
per part de les mateixes.

 
 

Tipologia d’impactes econòmics avaluats

• Impacte directe: correspon a la generació d’ocupació i ingressos de forma 
directa per l’activitat.

• Impacte indirecte: correspon a la generació d’ingressos i ocupació produïda 
en les empreses relacionades (bàsicament a través de la provisió de béns i 
serveis) amb aquelles activitats generadores d’efectes directes.

• Impacte induït: valor econòmic i llocs de treball generats com a conseqüència 
de la despesa i el consum dels empleats de les activitats directament i 
indirectament relacionades amb el sector avaluat.

 Aportació 
socioeconòmica 

dels espais 
naturals

Figura 2. Activitats associades a 
l’existència d’un espai natural 

protegit per a les quals s’ha avaluat 
la seva aportació en forma de valor 

afegit brut i llocs de treball
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6.1.1. Estimació dels impactes directes

El càlcul del valor afegit brut i dels llocs de treball generats de forma directa s’ha realitzat 
en base a l’estimació dels ingressos generats per cadascuna de les activitats econòmiques 
analitzades.

L’estimació dels ingressos de les activitats agrícoles dels diferents espais naturals avaluats 
s’ha dut a terme a partir de la producció agrícola a nivell municipal, aproximant la 
part d’aquesta producció associada a cada espai a través del percentatge de superfície 
municipal de cada ús agrícola que es troba dins de l’espai natural.

L’estimació dels ingressos associats a les diferents activitats de serveis per a cadascun dels 
espais avaluats s’ha realitzat a partir de l’afluència de visitants als diferents espais i de 
la despesa efectuada pels mateixos. El nombre de visitants s’ha extret tant de les dades 
publicades pels diferents espais en les seves memòries, com d’aquelles publicades per la 
Generalitat de Catalunya (veure taula 2). L’estimació de la despesa per visitant relativa als 
diferents conceptes s’ha realitzat mitjançant una enquesta presencial a 5.898 persones.

L’estimació dels ingressos generats per la pròpia gestió dels diferents espais naturals 
protegits ha partit de la despesa anual de cadascun dels mateixos.

A partir dels ingressos obtinguts tant en l’activitat agrícola com en el sector serveis i en 
la pròpia gestió dels espais naturals, s’ha calculat el VAB generat de forma directa per 
les diferents activitats. La relació entre els ingressos i el VAB s’ha obtingut gràcies a la 
informació de base publicada a les taules input-output de Catalunya (TIOC 2005).

L’estimació del nombre de llocs de treball generats de forma directa també s’ha basat en la 
determinació dels ingressos relatius a cadascuna de les tipologies d’activitats econòmiques 
analitzades, excepte en el cas dels treballadors dels òrgans gestors dels espais naturals que 
s’han definit a partir de les memòries dels propis espais. 

Figura 3. Despesa total dels 
diferents espais naturals objecte 
d’estudi (€/visitant/dia)
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A través de les taules input-output de Catalunya es coneixen els costos per branques de 
les activitats considerades, la qual cosa ha permès identificar la despesa en sous (bruts) de 
cadascuna de les mateixes.

A partir de la despesa en salaris, i coneixent també el salari mitjà de cadascuna de les 
activitats analitzades, s’ha obtingut el nombre de treballadors associat a cada activitat, 
aplicant la fórmula següent.

6.1.2. Estimació dels impactes indirectes

El VAB generat de forma indirecta per part de les diferents activitats econòmiques avaluades 
s’ha calculat a partir dels factors multiplicadors per a les diferents branques d’activitat 
publicats en el marc de les taules input-output de Catalunya. Aquests multiplicadors 
mesuren l’efecte d’un increment d’una unitat final en un sector concret sobre la producció 
de tots els sectors d’activitat econòmica.

D’aquesta manera, en multiplicar els ingressos directes estimats pels diferents factors 
multiplicadors s’obté un número relatiu al valor afegit brut, que inclou tant l’impacte 
directe com indirecte de les activitats considerades. Per obtenir l’impacte indirecte, s’ha 
restat al número obtingut, el VAB directe calculat amb anterioritat.

De forma anàloga al que succeeix en el cas del VAB, en el marc de les taules input-output 
de Catalunya també s’han publicat factors multiplicadors relatius a la generació de llocs 
de treball. De manera que la metodologia utilitzada per a l’estimació del nombre de llocs 
de treball generats de forma indirecta per les diferents activitats és similar a la utilitzada 
en el cas del VAB.

6.1.3. Estimació dels impactes induïts

Per calcular l’efecte induït de cada activitat, s’ha traslladat la massa salarial total estimada 
a partir dels impactes directes i indirectes a renda bruta disponible. A aquesta quantitat se 
li han restat posteriorment els impostos per calcular d’aquesta manera la massa salarial 
neta que reben els treballadors. Descomptant les quantitats que es destinen a estalvi, 
s’ha obtingut la despesa realitzada en les diferents branques de l’economia per part dels 
treballadors.

Aquesta despesa suposa uns ingressos per a diferents activitats econòmiques. Per a la 
transformació dels mateixos en valor afegit brut i llocs de treball, s’han utilitzat diferents 
factors multiplicadors obtinguts a partir de les taules input-output de Catalunya.

Figura 4. Fórmula aplicada per a 
l’estimació del nombre de llocs de 

treball directes 
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6.2. Aportació econòmica i de llocs de treball total dels 
espais naturals objecte d’estudi

Atenent a l’indicat en els capítols anteriors, l’existència dels espais naturals avaluats 
suposa una generació de 192,4 milions d’euros en forma de valor afegit brut associat a 
les activitats de serveis, agrícoles i de pròpia gestió de l’espai, el que equival a un 0,1% 
del valor afegit brut generat anualment a Catalunya. D’aquests 192,4 milions d’euros, 159 
corresponen a les activitats del sector serveis, 18,4 a les activitats de gestió dels propis 
espais i 14,9 a les activitats agrícoles.

Bona part d’aquest valor afegit generat es pot considerar com a economia verda, 
entenent com a tal aquella que millora el benestar humà i l’equitat social, mentre redueix 
significativament els riscos ambientals i les escassetats ecològiques1.

Espai natural
Activitats del 
sector serveis

Pròpia gestió 
de l’espai

Activitats 
agrícoles

VAB total

Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa

21.349.404 844.129 1.126.624 23.320.157

Parc Natural del Cadí-Moixeró 14.628.107 468.291 129.605 15.226.002

Parc Natural del Delta de l’Ebre 16.703.093 1.684.607 284.213 18.671.912

Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà

11.147.912 629.036 5.226.123 17.003.070

Parc Natural del Montseny 16.277.584 4.267.213 499.619 21.044.416

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
la Serra de l’Obac

811.840 1.370.942 110.714 2.293.496

Parc Natural del Cap de Creus 26.491.223 567.081 8.195 27.066.498

Parc Natural dels Ports 7.245.349 347.051 424.357 8.016.757

Parc Natural de la Serra de Montsant 2.959.752 626.464 66.544 3.652.760

Parc Natural de l’Alt Pirineu 7.792.361 995.950 134.351 8.922.663

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes 
i el Baix Ter

11.932.547 127.616 2.737.891 14.798.054

Parc Natural de Collserola 2.289.129 3.931.556 414.464 6.635.149

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici

14.552.372 2.115.010 486 16.667.868

Paratge Natural d’Interès Nacional de 
l’Albera

1.769.987 105.151 2.319 1.877.457

Espai Natural Protegit de les Gavarres 1.186.441 356.148 2.386.198 3.928.787

Espai Natural Protegit de la Serra de 
Montsec

1.856.676 n.d. 1.392.449 3.249.125

TOTAL 158.993.776 18.436.243 14.944.153 192.374.172

Figura 5. Càlcul de l’impacte 
econòmic induït (ingressos) 

Taula 3. VAB total generat en els 
espais naturals objecte d’estudi  
(en euros) 
 
Nota: s’ombregen en verd els tres 
resultats més elevats de cadascun 
dels paràmetres avaluats.

1Green Economy Report. 
Programa de les Nacions Unides per 
al Medi Ambient, 2011.
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En aquest context, cal destacar que per cada euro que s’inverteix en la gestió d’aquests 
espais naturals, es generen 8,8 euros en forma de valor afegit brut en les activitats 
econòmiques associades als mateixos. A més, aquesta xifra no engloba la totalitat de 
béns i serveis aportats per aquests espais, ja que alguns d’ells són de difícil quantificació.

Tanmateix, l’aportació de cada espai avaluat a l’economia de les comarques on s’ubiquen 
varia en cada cas concret, tal i com es pot veure a la taula següent. Així, la major aportació 
al conjunt de l’economia comarcal coincideix amb espais ubicats en comarques de 
muntanya on no existeixen actius turístics de costa i que es troben relativament allunyats 
de la ciutat de Barcelona (Parc Natural de la Serra de Montsant, Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i Parc 
Natural de l’Alt Pirineu).

Figura 6. VAB total generat en els 
espais naturals objecte d’estudi 

 
 Activitats agrícoles   

     
 Pròpia gestió de l’espai  

 
l Activitats del sector serveis 
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Espai natural
Percentatge que suposa el VAB associat 

a l’espai natural sobre el VAB 
de les comarques on s’ubiquen

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 1,7%

Parc Natural del Cadí-Moixeró 0,8%

Parc Natural del Delta de l’Ebre 0,7%

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 0,6%

Parc Natural del Montseny 0,1%

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac 0,0%

Parc Natural del Cap de Creus 0,9%

Parc Natural dels Ports 0,3%

Parc Natural de la Serra de Montsant 2,7%

Parc Natural de l’Alt Pirineu 1,4%

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 0,3%

Parc Natural de Collserola 0,0%

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 1,7%

Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera 0,1%

Espai Natural Protegit de les Gavarres 0,1%

Espai Natural Protegit de la Serra de Montsec 0,3%

TOTAL 0,1%

Taula 4. Percentatge que suposa el 
VAB generat respecte al VAB de les 
comarques on s’ubica l’espai 
 
Nota: s’ombregen en verd els 
tres resultats més elevats dels 
paràmetres avaluats.
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La generació d’aquest VAB suposa l’existència de 5.110 llocs de treball associats a les 
activitats avaluades. Aquesta és una xifra important ja que a tota Catalunya únicament 
existeixen 17 empreses que comptin amb més de 5.000 treballadors directes. Del nombre 
total de llocs de treball generats, 3.909 corresponen al sector serveis, 727 a la pròpia gestió 
dels espais i 473 a les activitats agrícoles que es desenvolupen en els mateixos.

Bona part d’aquests llocs de treball es poden considerar com a ocupació verda, entenent 
aquesta com la generada en l’agricultura, la indústria, la recerca i el desenvolupament, 
les activitats administratives i de serveis que contribueixen substancialment a preservar o 
restaurar la qualitat ambiental2.

Espai natural
Activitats del 
sector serveis

Pròpia gestió 
de l’espai

Activitats 
agrícoles

Ocupació 
total

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 522 34 36 592

Parc Natural del Cadí-Moixeró 362 25 4 391

Parc Natural del Delta de l’Ebre 406 78 9 493

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 284 32 166 481

Parc Natural del Montseny 416 148 16 580

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra 
de l’Obac

20 58 4 82

Parc Natural del Cap de Creus 643 20 0 663

Parc Natural dels Ports 184 15 13 213

Parc Natural de la Serra de Montsant 76 22 2 100

Parc Natural de l’Alt Pirineu 190 32 4 226

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix 
Ter

291 5 87 383

Parc Natural de Collserola 53 164 13 230

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici

348 67 0 415

Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera 44 10 0 54

Espai Natural Protegit de les Gavarres 28 17 76 121

Espai Natural Protegit de la Serra de Montsec 44 n.d. 44 88

TOTAL 3.909 727 473 5.110

Taula 5. Llocs de treball generats en 
els espais naturals objecte d’estudi 

 
Nota: s’ombregen en verd els tres 
resultats més elevats de cadascun 

dels paràmetres avaluats.

2 Green Jobs: Towards Decent Work 
in Sustainable, Low Carbon World. 

PNUMA/OIT/IOE/ITUC, Setembre de 
2008.
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Per últim, la següent taula recull l’aportació de cadascun dels espais avaluats al mercat de 
treball de les comarques on s’ubiquen.

0 200 400 600 800 1000 1200

ENP de la Serra de Montsec

ENP de les Gavarres

PNIN de l’Albera

Parc Nac. d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
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PN del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

PN de l’Alt Pirineu

PN de la Serra de Montsant

PN dels Ports

PN del Cap de Creus

PN de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac

PN del Montseny

PN dels Aiguamolls de l’Empordà

PN del Delta de l’Ebre

PN del Cadí-Moixeró

PN de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Espai natural
Percentatge que suposen els llocs de treball 

generats respecte als llocs de treball existents 
a les comarques on s’ubica l’espai natural

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 3,8%

Parc Natural del Cadí-Moixeró 2,7%

Parc Natural del Delta de l’Ebre 1,9%

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà 1,8%

Parc Natural del Montseny 0,4%

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac 0,0%

Parc Natural del Cap de Creus 2,4%

Parc Natural dels Ports 0,8%

Parc Natural de la Serra de Montsant 8,9%

Parc Natural de l’Alt Pirineu 4,6%

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 0,7%

Parc Natural de Collserola 0,0%

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 5,0%

Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera 0,2%

Espai Natural Protegit de les Gavarres 0,1%

Espai Natural Protegit de la Serra de Montsec 1,0%

TOTAL 0,2%

Taula 6. Llocs de treball generats en 
els espais naturals objecte d’estudi 
respecte a l’ocupació de la comarca 
on s’ubiquen aquests espais 
 
Nota: s’ombregen en verd els 
tres resultats més elevats dels 
paràmetres avaluats.

Figura 7. Llocs de treball totals 
generats en els espais naturals 
objecte d’estudi 
 
 

 Activitats agrícoles 
 

 Pròpia gestió de l’espai 
 
l  Actvitats del sector serveis
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Conclusions Els espais naturals analitzats generen 192 milions d’euros anuals en forma de valor afegit 
brut associat a:

a. Activitats del sector serveis (un 83%)

b. Gestió dels propis espais (un 9%)

c. Activitats agrícoles (un 8%)

Pel que fa a l’ocupació, el conjunt d’espais naturals generen 5.110 llocs de treball associats 
a les activitats avaluades (3.909 empleats al sector serveis, 727 empleats en la gestió dels 
espais i 473 empleats a les activitats agrícoles)

En aquest context, cal destacar que la gestió dels espais naturals és un factor clau per 
mesurar els efectes socioeconòmics que produeix cada espai. De fet, per cada euro que 
s’inverteix en gestió, es generen 8,8 euros en forma de valor afegit brut en les diverses 
activitats econòmiques. 

El nivell de recursos econòmics i humans disponibles pels diferents òrgans gestors varia 
en cada cas. S’ha de subratllar que els dos espais amb millor finançament són els dos 
parcs que compten amb la intervenció activa de la Diputació de Barcelona. Si es deixen 
de banda aquests espais, la norma general és que la figura del Parc Nacional compta amb 
més recursos que els parcs naturals, i aquests, al seu torn, amb més que la resta d’espais 
protegits. 

Respecte a l’aportació de cada espai a l’economia de la comarca que l’acull, aquesta 
varia segons les condicions socioeconòmiques del territori. Els espais naturals ubicats 
en comarques de muntanya on no hi ha fonts econòmiques alternatives o on l’activitat 
econòmica està poc diversificada contribueixen més a l’economia comarcal. A continuació 
es desglossen les principals conclusions de l’informe per àmbit d’activitat.

a. Generació d’activitat econòmica de serveis en els espais naturals protegits

Els valors naturals, paisatgístics i culturals representen un factor decisiu per atraure 
visitants. L’existència d’òrgans gestors fa que el potencial d’atracció sigui més elevat 
en els espais naturals de protecció especial, ja que els ens gestors impulsen una 
sèrie de productes turístics com rutes, espais d’interpretació, fires i esdeveniments, 
tant en solitari com en col·laboració amb altres actors del territori. A més, en els 
darrers anys s’ha apostat per la diversificació dels continguts turístics i la generació 
de nous productes orientats a una demanda més especialitzada amb l’objectiu de 
desestacionalitzar l’afluència de visitants. Els ingressos del sector serveis arriben als 
181’5 milions d’euros anuals.

b. Generació d’activitat econòmica associada a la pròpia gestió dels espais 
naturals protegits

Activitats com la restauració de boscos afectats per incendis o treballs de 
recuperació d’hàbitats compten amb el suport econòmic de l’Obra Social “la Caixa” 
i donen oportunitats laborals a persones en risc d’exclusió social. Aquestes activitats 
suposen una part important de l’economia generada al voltant de la gestió dels 
espais naturals.
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c. Generació d’activitat econòmica del sector primari en els espais naturals 
protegits

Des dels òrgans gestors (en els casos en què existeixen) s’ha impulsat el 
manteniment de l’activitat productiva a través d’ajudes econòmiques directes o a 
través d’actuacions de manteniment de les infraestructures agrícoles o ramaderes 
dutes a terme per les brigades de manteniment dels espais naturals. A més, els 
espais protegits tenen accés a ajudes en el marc de la política agrària comunitària. 
Respecte als productes obtinguts a partir de les primeres matèries dels parcs 
estudiats, aquests es beneficien de poder utilitzar una marca vinculada a aquell 
espai natural i, per tant, associada a la idea de qualitat.
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