
 

AULA 4 – Activitats recreatives en boscos de ribera  

Esborrany de decàleg de recomanacions – 9 d’abril del 2021 

 

1. Aplicar coordinadament la legislació sectorial vigent que conflueix a les riberes, que ja posa a 

disposició moltes eines per regular les activitats que es fan als espais fluvials. 
 

2. Contrastar la legislació existent relativa als usos i al manteniment del bon estat ecològic dels espais 

fluvials i les masses d’aigua i compatibilitzar el dret d’accés de les persones a l’espai fluvial amb les 

mesures de regulació admissibles per minimitzar l’impacte de les activitats recreatives als espais 

fluvials. 
 

3. Revertir les taxes o ingressos obtinguts, per exemple, dels aparcaments que faciliten l’accés a l’espai 

fluvial, de les curses que s’organitzen en aquest entorn, de l’organització de campionats de pesca o 

del condicionament de zones de bany, en la millora de l’entorn fluvial. 
 

4. Incentivar a les empreses i entitats que fan activitats recreatives amb impactes positius a les riberes i 

l’espai fluvial seguint un codi de bones pràctiques. Per exemple, part dels ingressos obtinguts a escala 

local es podrien dedicar a línies d’ajut per a aquelles empreses i entitats implicades, o que tinguessin 

algun tipus d’exempció. 
 

5. Impulsar un estudi per al conjunt de país (conques internes i intercomunitàries) i diversos estudis de 

cas sobre la capacitat de càrrega de les riberes, que tingui implicacions en la gestió de la freqüentació 

dels espais fluvials, la regulació i la planificació a escala de conca i a escala  local (municipal). També, 

preveure una gestió adaptativa del coneixement generat per aquest estudi que hauria de tenir en 

compte l’especificitat de cada tram, la temporalització de les activitats recreatives i els períodes 

d’activitat i fragilitat de la flora i la fauna. 
 

6.  Impulsar campanyes de comunicació específiques sobre els valors naturals de les riberes, per 

potenciar el coneixement d’aquests entorns  i la comprensió de les regulacions administratives i 

jurídiques establertes per a la seva conservació. Cal fer molta pedagogia, dirigida especialment a les 

persones usuàries que hi van pel seu compte. 
 

7. Elaborar un document de planificació d’usos a escala de conca, on l’administració defineixi  

compatibilitats d’usos per trams concrets, amb mesures que afavoreixin la seva convivència , sabent 

que en alguns casos el solapament serà impossible. Hauria de preveure com regular els usos 

preferents a cada tram, els accessos, els aparcaments, els límits de la freqüentació de l’espai, així com 

l’establiment de possibles zones de reserva restringides. La regulació dels usos s’hauria de consensuar 

amb tots els actors implicats i  hauria de ser revisable al llarg del temps de manera compartida entre 

l’administració i els àmbits científic, econòmic i  social. 
 

 

8. Estendre les experiències de “cita prèvia / reserva” per desenvolupar activitats recreatives a l’àmbit 

fluvial. L’objectiu és evitar la sobrefreqüentació dels espais de ribera d’acord amb un topall estimat 

establert que minimitzi l’ impacte de l’activitat al medi. 
 

9. Promoure ordenances municipals i supramunicipals per a regular l’accés a l’espai fluvial. Acompanyar-

les  de  molta informació a les persones usuàries per tal d’aconseguir la seva comprensió i 

col·laboració màximes. 
 

 

10. Reactivar una nova cultura d’accés al medi natural i rural. Seria equivalent “Contryside Code” (Codi 

d’Accés al Medi Rural) d’Anglaterra. Es basaria en que els col·lectius que fan us del medi transmetin  

aquesta nova manera d’apropar-se als entorns fluvials a les seves aficions recreatives o als usos més 

professionals o agropecuaris ja existents. 

 


