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Patrimoni

2 1 m. [LC] [DR] [ECT] Conjunt de béns, de valors i de crèdits que
posseeix una persona o una institució.
Patrimoni reial. Patrimoni de l’Estat.
(Diccionari de la Llengua Catalana, IEC).

Patrimoni natural
Patrimoni geològic

&

&

Patrimoni cultural

Patrimoni biològic

Conjunt de recursos naturals no renovables de valor científic, cultural o educatiu (ja siguin
formacions i estructures geològiques, formes del relleu, jaciments mineralògics o paleontològics) que
permeten reconèixer, estudiar i interpretar l'evolució de la història geològica de la Terra i els processos
que l'han modelat.
Patrimoni geològic cada un dels elements que conformen el substrat rocós i el registre fòssil que
caracteritza la seva edat, dóna informació sobre els paràmetres ambientals durant el seu dipòsit i sobre
els processos que es van esdevenir des de llavors fins a l'actualitat.
Font: DTES

Sistema d’Espais Naturals Protegits. SENP
Espais Naturals de
Protecció Especial (ENPE’s)

Pla d’Espais d’Interès Natural de
Catalunya (PEIN)

Xarxa Natura 2000

Llei 12/1985.

Decret 328/1992.

Directiva Hàbitats i
Directiva Aus

Parc Nacional
Paratge Natural d’Interès
Nacional
Reserva Natural
Parc Natural

Pla Territorial Sectorial.
Deriva de la Llei 12/1983 de Política
Territorial. Instrument de
desplegament del Pla Territorial
General de Catalunya (1995).
Les seves determinacions tenen
caràcter vinculant per a tots els altres
instruments de planificació del
territori.
Estableix un règim de protecció
bàsic.
Plans Especials de Protecció del
Medi Natural i del Paisatge

Xarxa europea d’espais
naturals que té com a
objectiu fer compatible la
protecció de les espècies i
els hàbitats naturals i
seminaturals amb
l’activitat humana que s’hi
desenvolupa, fent que es
mantingui un bon estat de
conservació dels hàbitats
i espècies i evitar-ne el
seu deteriorament.

Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya
Projecte iniciat el 1999.
Conveni entre el DMAH i la UAB.
La sumen dels espais inclosos en l’IEIGC representen 143.481 ha de superfície.

A part de l’Inventari d’espais d’interès geològic i haver declarat el Geoparc de
Catalunya Central, no existeixen figures legals de protecció específiques.

Dins els espais naturals protegits, la tendència dominant pel que fa als canvis en els
elements geològics clau, des de la declaració de protecció fins a l’any 2001 (darreres
dades disponibles), era l’estabilitat. Així, dels 35 espais dels quals es tenen dades, en
més de la meitat (el 63%) no hi va haver canvis apreciables dels elements geològics clau,
mentre que en onze casos (31%) hi va haver algun empitjorament de l’estat de
conservació, i només en dos espais es van constatar canvis positius en aquest sentit
(ICHN, 2008).

L'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat. DTES, 2018.
Pla estratègic que defineix el full de ruta de les polítiques de conservació de la natura a
Catalunya fins el 2030.

El referents d’aquest document són:
• El Conveni de diversitat biològica (CDB) de Nacions Unides (1992).
• El Pla Estratègic 2011-2020 que el desplega.
• Fites d’Aichí
• L’Agenda Global 2030 de les Nacions Unides (ODS)
• L’Estratègia 2020 sobre biodiversitat de la UE.
Sis principis rectors.
Objectius estratègics fins a 2030.
Primera fase d’accions prevista pel període 2019-2022.
Objectiu operatiu 2.2.4
Inventariar i protegir els elements del patrimoni geològic.
Línia d’actuació (25).
Revisar l’Inventari dels espais d’interès geològic de Catalunya i aprovar un decret de

conservació del patrimoni geològic.

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

DESCRIPCIÓ
Reserva Natural de Fauna Salvatge
Paratge Natural d'Interès Nacional
Reserva Natural Parcial
Parc Nacional
Parc Natural
Reserva Natural Integral
Zona de Protecció

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Llei 2/1982, de 3 de març, de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa
Preàmbul
“La zona volcànica de la Garrotxa forma part del conjunt geològic que hom defineix com a regió
volcànica del NE. de Catalunya, i que d’ençà que fou descoberta pel científic olotí Francesc Xavier de
Bolòs, que l’any 1820 publicà el treball Notícia de los extinguidos volcanes de la villa de Olot y de sus

ha estat constantment objecte d’investigació pels
estudiosos del vulcanisme d’arreu del món.

inmediaciones,

La importància i el valor científic d’aquesta zona, la qual
constitueix el paisatge volcànic més ben conservat de la península Ibèrica, són més valorats
encara per la situació estratègica que li confereix el fet de
ser situada molt a prop dels centres universitaris de les
terres de llengua catalana. Per aquests motius ha constituït i constitueix una
àrea de recerca única de la qual a Europa ja no trobem equivalent fins a Alvèrnia a la
regió d’Eifel”.

Francesc Xavier de Bolòs (1820)

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Llei 2/1982 de protecció de la Zona
Volcànica de la Garrotxa.

La superfície protegida està
repartida en onze municipis.

Una superfície de 15.309 ha.

Un territori molt humanitzat (a
l’interior del Parc Natural hi viuen
40.000 persones).

Uns quaranta volcans i prop d’una
vintena de colades de lava.
Vint-i-vuit reserves naturals (la
majoria dels edificis volcànics).
1.180,4 ha.
El text normatiu de referència és el
Pla Especial de la ZVG, aprovat per
Acord de Govern.

El 96% de la superfície és de
titularitat privada.
Elevada fragmentació de la
propietat, més de 2.000 propietaris.

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Grederes del volcà del Croscat (Santa Pau).
Autor: Rafael Henares.

Abocador d’escombraries del volcà del Croscat (Santa Pau).

Cinglera de Castellfollit de la Roca (1915).
Autora: Carme Gotarde.

Cinglera de Castellfollit de la Roca . 29/9/2016.
Autor: Emili Bassols.

Què ens fa falta per ampliar el coneixement del nostre patrimoni natural?

Voluntat institucional

Saber difondre la seva
importancia

Recursos econòmics

Resultats

Recursos humans

Planificació i programació

Objectiu general de la recerca:
- Millorar el coneixement del patrimoni geològic de la zona volcànica
de la Garrotxa.
Objectiu general de la

gestió:

- Conservar els valors geològics i paisatgístics.
Objectiu general de la divulgació:

- Educar a la població (local i visitant) dels valors geològics del Parc
Natural i informar de les novetats pel que fa al seu coneixement i
conservació.

Evolució de les hores de dedicació a les diferents tasques
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Objectius operatius (Estratègia de vulcanisme, 1999)
Elaborar una base de
volcànica de la Garrotxa

dades per facilitar l’accés al coneixement geològic de la zona

Planificar un protocol per integrar a la base de dades general les dades que
s’obtinguin a partir de les noves investigacions, estudis, afloraments, sondejos, obres, etc.
Promoure col·laboracions amb universitats o centres d’investigació per

completar les

datacions dels edificis i les colades més significatives (Reserves Naturals i
afloraments d’interès).
Promoure formes

de integració dels estudis de risc volcànic i risc

sísmic que es vagin generant.
Definir les prioritats de la investigació en els treballs que poden realitzar-se en
els àmbits de la petrologia, geoquímica, paleoclimatologia i marc tectònic estructural.
Col·laborar amb les cartografies geològiques a escala 1:25.000 de
litologia, tectònica, morfologia, vulcanologia i hidrologia del Parc Natural.

Recerca bàsica

Recerca aplicada
Visitants
Científica

SIG Vulcà

Recerca

Divulgació

Monitoreig
Estratègia vulcanisme

Pedagògica
Població local

Informació efímera

Gestió
Normativa

Plans

Programes

Catàlegs

Informes preceptius

Itineraris

Equipaments

Projectes restauració

Risc

Recerca

ESTRATÈGIA PER A LA GESTIÓ DEL VULCANISME AL
PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA
GARROTXA

Estratègia vulcanisme
Redactat : juny de 1999
Presentat a la Junta de Protecció : 27 de setembre de 1999
Darrera actualització : 10 de març de 2000

Diagnosi
Objectius
Dolors Ferrés i Llorenç Planagumà (2000)

Planificació

Bolós, X. (2014). Geological and structural controls on La Garrotxa monogenetic Volcanic Field (NE Iberia) and structural controls on La
Garrotxa monogenetic Volcanic Field (NE Iberia). Universitat de Bardelona.
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Aporta recomanacions per a la gestió

Recerca
Estratègia vulcanisme
Es mou dins un
àmbit més teòric
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Recerca aplicada

Base de dades de vulcanisme

SIG Vulcà

Recerca
Monitoreig
Estratègia vulcanisme
Informació efímera

Cartografia vulcanològica

Carta Vulcanològica de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 1:25.000. ICGC, 2007

Estratègia vulcanisme

Gestió
Normativa

Plans

Programes

Article 1. Objecte específic del Pla especial.
Aprofundir en la protecció i la valorització del patrimoni geològic, amb especial atenció al
vulcanisme quaternari del qual el Parc constitueix el millor exponent a la península Ibèrica (...).

PEIN

Pla especial ZVG

Pla rector d’ús i
gestió

- Programació quadriennal

- Ordenació permanent.

de la gestió del Parc

- Caràcter estratègic.

- Definició d’actuacions i
normes temporals

- Marc de referència.

- Vigència indefinida.

Plans, programes i
projectes específics
- Ordenacions sectorials i
d’àmbits específics.

Pla Territorial de les comarques gironines

Planejament urbanístic municipal

Volcà de Fontpobra

Volcà de la Tuta de Colltort

Volcà de can Tià

986,2 Ha.

SUPERFÍCIE TOTAL

1.041, 6 Ha.

Afloraments d’interès geològic del PNZVG

Convenis amb els propietaris

Adequació i manteniment

Senyalització

Afloraments d’interès geològic (AIF)
ACORD GOV/161/2010, de 14 de setembre, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de la Zona
Volcànica de la Garrotxa (DOGC núm . 5735, del 15 d’octubre de 2010).
Capítol 5. Disposicions generals de protecció dels sistemes naturals i del paisatge
Article 25. Protecció del patrimoni geològic i dels sòls.
5. Afloraments d’interès geològic.
A l’interior i a l’entorn immediat dels espais relacionats a l’annex 1 d’aquestes Normes, grafiats en els plànols
d’ordenació de les unitats visuals corresponents i en el plànol d’ordenació núm. 3 i identificats amb les sigles AIG,
regirà el regim següent:
a) No es permetrà cap actuació susceptible d’originar la degradació i el deteriorament dels valors protegits o de
dificultar-ne la contemplació i l’estudi. En concret, resten prohibides en aquests indrets les excavacions o
altres moviments de terra, excepte quan tinguin per objecte recondicionar-los i millorar-los per raons científiques
o didàctiques, amb l’aprovació prèvia de l’equip de gestió.
b) Les esplanades producte de l’excavació adjacents als afloraments es mantindran lliures d’edificació i d’altres
instal·lacions que en limitin el camp visual.

c) Els òrgans del Parc prioritzaran la gestió activa d’aquells afloraments qualificats d’interès excepcional i
promouran acords i convenis de col·laboració amb les persones propietàries per assolir-ne una gestió òptima
d’aquests espais i, quan s’escaigui, establir els ajuts oportuns.
d) En cas d’aparició o descobriment de nous afloraments d’interès geològic, la Junta de Protecció podrà
acordar la seva inclusió en la relació de l’annex 1 d’aquestes Normes. Aquest acord implicarà l’inici del
procediment de modificació del Pla especial i comportarà, com a mesura cautelar, l’aplicació provisional i
immediata del que estableixen els paràgrafs anteriors.

Castellfollit de la Roca, 1 d’agost de 1962

Pedrera Ortiz. 2 de febrer de 2016. Autor: Emili Bassols

Tossol. Bosc de Tosca. Autor: Emili Bassols.

Catàleg de bufadors

Estratègia vulcanisme

(2019)

Catàleg de tossols

gestió
normativa

plans

programes

catàlegs

(2017)

Afloraments d’interès geològic del PNZVG

(2000)

Catàleg i cartografia de zones i
punts d’interès geològic
Planagumà, Ll. (2005). Catàleg i
cartografia de les zones i punts d’interès
geològic a la Garrotxa. Treball guanyador
de la Beca Ciutat d’Olot d’Investigació en
Ciències Naturals 2002.

(Article 12 del Pla Especial de la Zona Volcànica)
“La Junta de Protecció ha d’emetre informe preceptiu sobre qualsevol classe de
treballs, obres, aprofitaments i plans que afectin l’àmbit territorial de l’espai
protegit”.
“Aquest informe serà igualment preceptiu quan les activitats esmentades hagin
de tenir lloc fora de l’espai protegit i puguin afectar-lo, atès el que disposa l’article
29.2 de la Llei 12/1985”
Estratègia vulcanisme
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Gredera del volcà del Rocanegra. Autor: Emili Bassols.
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Base de dades de vulcanisme
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Estratègia vulcanisme

Risc volcànic

Risc sísmic
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Publicacions científiques

Científica

Divulgació
Estratègia vulcanisme

Pedagògica

Recursos pedagògics

“Descobreix la Garrotxa”

Visitants

Científica

Divulgació
Estratègia vulcanisme

Pedagògica

Població local

“Visc entre volcans”

Divulgació
Estratègia vulcanisme

Pedagògica
Població local

Xarxa de senders del PNZVG
Itineraris

Equipaments

ITINERANNIA

Centres d’informació

Museu dels Volcans
Espai Cràter
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Conclusions

- El patrimoni geològic no està en el mateix nivell d’interès i gestió que el
patrimoni biològic. Cal reivindicar una major grau d’atenció.
- El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa reuneix una sèrie de
condicions que el fan molt adequat per experimentar en projectes de

conservació del patrimoni geològic.
- Al tractar-se d’un espai molt humanitzat determinades tendències que

afecten el territori incideixen directament en l’estat de
conservació del patrimoni geològic.
- Convé seguir treballant per ampliar el coneixement del patrimoni
geològic tant dins como fora dels espais protegits, tenint clar que
aquestes darreres zones estan, en principi, molt més amenaçades.

Conclusions
- És important dotar-se de instruments de gestió adequats per
aconseguir els objectius de conservació fixats.
- A més dels recursos humans i econòmics, determinats instruments es fan
imprescindibles com, per exemple, l’ús de bases de dades i els sistemes
d’informació geogràfica (SIG).
- Per aconseguir els objectius de conservació prèviament establerts fa
falta avançar per las diferents fases de recerca, seguiment i

finalment acció.
- Algunes vegades els terminis d’execució impedeixen un
desenvolupament adequat d’una determinada acció de conservació.

Conclusions
- És important una comunicació fluida entre els científics i els
responsables de la gestió del territori.

- Cal potenciar la coordinació entre les administracions amb
competències, directes o indirectes, en la conservació del patrimoni geològic.
- És fonamental divulgar els resultats de les accions de
conservació realitzades amb un missatge directe i adequat a cada
receptor.
- Els estándars de qualitat per la conservació són un instrument
molt útil per planificar, executar i avaluar les accions de
conservació.
- Encara queda molt per fer!!!

Emili Bassols i Isamat
Responsable de l’Àrea de Patrimoni Natural
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
c/e: webassol@gencat.cat

