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4.1 Introducció

Les actuacions previstes en el Pla són rela
cionades en el present Programa de desenvo
lupament. Les actuacions de caràcter particular
descrites a l'apartat 4.3 corresponen a les
determinacions expressades amb més detall

per a cada espai en el document III (Espais
inclosos en el PEIN: síntesi informativa, actua
cions preventives i altres determinacions)' i
s'han d'executar conforme a allò que estableix
l'article 9 de les Normes del Pla.

D'acord amb el que disposa l'article 7.4 de

les Nannes del Pla, el present Programa de
desenvolupament té una vigència de quatre
anys; transcorregut aquest termini, s' ha de pro
cedir a la seva revisió.

Les actuacions de caràcter particular poden
comprendre la totalitat o una part dels espais a

què fan referència en funció de llur naturalesa i
del que assenyala al respecte en cada cas el
document III, abans esmentat, i també el pre
sent Programa de desenvolupament.

1. En aquesta publicació, aquest document és contin

gut al capitol 2: Espais inclosos en el PEIN.
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4.2 Actuacions
de caràcter general

Sense perjudici de les actuacions de caràc
ter particular definides pel Pla en el document
Espais inclosos en el PEfN: síntesi informativa,
actuacions preventives i altres determinacions,
les quals són recopilades a l'apartat 4.3 del pre
sent Programa de desenvolupament, la gestió
del PEIN comprèn també un conjunt d'actua
cions de caràcter general que, d'acord amb els
criteris expressats a les Normes del Pla, es
determinen a continuació. Aquestes actuacions
han de tenir lloc dins de l'àmbit temporal de
vigència del Programa de desenvolupament.

4.2.1 Implantació de IJestructura de
seguiment i d'aplicació del Pla

4.2.1.1 Implantació del Sistema d'Informació
Geogràfica del PEIN com a suport per al segui
ment i la planifICació dels espais del Pla. Formació
de bases cartogràfiques automatitzades.

4.2.1.2 Redacció del planejament especial i de
les disposicions legislatives necessàries per a
l'execució d'actuacions previstes al present
Programa.

4.2.1.3 Redacció de plans d'ordenació d'ex
traccions, d'acord amb el que disposa el
Decret 328/1988, d'll d'octubre.

4.2.1.4 Creació d'un programa específic de tre
ball destinat a la determinació dels criteris i les
mesures que calguin per garantir el manteni
ment de les connexions biològiques necessà
ries entre els espais inclosos en el Pla.

4.2.1.5 Redacció d'estudis de diagnosi sòcio
econòmica en espais del Pla.

4.2.2 Foment de Ilaprofitament
sostenible dels recursos naturals i
la millora rural

4.2.2.1 Programa d'aplicació de beneficis
comunitaris.
S'ha de promoure un programa específic d'ac
tuacions per a l'aplicació als espais del PEIN
d'aquells beneficis comunitaris especialment
indicats per a les àrees protegides. En particu
lar, cal promoure les actuacions següents:

a. Inclusió als programes que implantin a
Catalunya els fons estructurals de la CE de
mesures per a la protecció del medi natural i
de l'aprofitament sostenible dels recursos
naturals.

b. Establiment de zones ambiental ment
sensibles als efectes que determina la legislació
vigent.

c. Elaboració de projectes concrets per al
finançament d'actuacions específiques a través
del programa comunitari L1FE i d'aquells altres
que es puguin derivar del Fons de Cohesió.

d. Aplicació preferent en els espais del Pla
de les accions necessàries per compatibilitzar
l'activitat agra-pecuària amb la conservació de
la natura previstes a les mesures comple
mentàries dels mecanismes compensatoris de
la reforma de la PAC

e. Aplicació, en aquells espais constituïts
per ecosistemes estèpics o zones humides, i
també en zones inundables o d'alt risc d'erosió,
de les mesures compensatòries previstes per a
l'abandó de conreus herbacis.

4.2.2.2 Programes d'actuacions de foment i
millores sòcio-econòmiques.
S'han de promoure, en espais inclosos en el Pla
on la problemàtica sòcio-econòmica ho reque
reixi especialment, programes específics
adreçats al foment i a la millora de les condi
cions sòcia-econòmiques.

4.2.2.3 Pla pilot per al Pallars Sobirà
Amb objectius idèntics als expressats al parà
graf anterior, s'ha de promoure en el marc del
futur Pla comarcal de muntanya un Pla pilot
específic per a la comarca del Pallars Sobirà.

4.2.2.4 Contractes i convenis de conservació.
Promoció d'una línia anual específica destinada
a l'establiment de contractes i convenis amb
particulars amb drets reals sobre finques inclo
ses en el PEIN, amb l'objecte de mantenir o
introduir pràctiques o mètodes particularment
adequats per a la conservació d'espais o zones
amb ecosistemes d'alta fragilitat o vulnerabili
tat, o de gran valor ecològic.

Aquests contractes i convenis seran d'apli
cació preferent en zones humides i en aquelles
àrees declarades com a ambientalment sensi
bles, d'acord amb el que ha estat expressat a
l'apartat 4.2.2.1 b.

4.2.2.5 Àrees forestals amb risc de degradació.
Adopció, en les àrees forestals on s'observin
processos de degradació que puguin posar en
perill el medi natural que es pretén protegir, de
mesures financeres directes adreçades a reo
rientar aquest procés.

4.2.2.6 Estudis d'avaluació d'impacte ambiental.
Implantació de mesures de col·laboració tècni
ca i econòmica per a la redacció d'estudis d'im
pacte ambiental en aquells projectes d'obres o
instal·lacions promogudes per propietaris parti
culars que, com a conseqüència de l'aplicació
del Pla, s'hagin de sotmetre al procediment
d'avaluació d'impacte ambiental.

4.2.2.7 Ajuts prioritaris.
Tal com estableixen les Normes del Pla, a partir
de la seva aprovació, en les convocatòries d'a
juts a què fa referència l'article 65 de la Llei
6/1988, forestal de Catalunya, els propietaris
tenen consideració preferent en aquells espais
del Pla on aquest Pla preveu la impulsió amb
caràcter prioritari de projectes d'ordenació i de
plans tècnics de gestió i millora forestal.

4.2.2.8 Promoció de beneficis de caràcter fiscal
i tributari aplicables a àrees protegides i, en par
ticular, als espais del PEIN.

4.2.3 Cooperació amb els ens locals

4.2.3.1 Convocatòria anual de subvencions
específiques destinades als ens locals per a la
realització d'actuacions vinculades a la promo·
ció, protecció i millora dels espais del PEIN.

4.2.3.2 Suport tècnic i econòmic en la redacció
dels estudis d'impacte en aquells projectes
promoguts pels consells comarcals i ajunta
ments que, com a conseqüència de l'aplicació
de la normativa del Pla, s'hagin de sotmetre al
procediment d'avaluació d'impacte ambiental.

4.2.3.3 Inclusió dels municipis amb espais PEIN
i que tenen la consideració de zones de mun
tanya en la relació de municipis que perceben
indemnització compensatòria complementària.

4.2.4 Adquisició de sòl

Previsió anual d'una dotació pressupostària
específica destinada a la formació d'un Patrimoni
Públic del Sòl en àrees d'interès natural. S'ha de
donar prioritat a l'adquisició de sòl en àrees
declarades reserva natural o en altres espais
d'extraordinari valor natural, d'acord amb el pla
nejament especial o, si s'escau, la declaració
específica de protecció especial.

4.2.5 Informació i divulgació

4.2.5.1 Senyalització.
Durant la vigència del present programa d'ac
tuació, s'ha d'establir una senyalització bàsica
a l'entorn dels principals eixos viaris que traves
sen o donen accés als espais del PEIN, i també
en indrets especialment rellevants.

4.2.5.2 Publicació del mapa del Pla d'espais
d'interès natural i d'altres publicacions divulga
tives.

4.2.5.3 Campanya de sensibilització adreçada
al públic en relació al respecte als valors natu
rals i als béns privats en els espais del PEIN.

4.2.5.4 Campanya d'informació de [es regla
mentacions i dels beneficis del PEIN, adreçada
a les poblacions rurals implicades.

4.2.6 Incorporació de nous espais
al Pla

S'ha de promoure la realització dels estudis i els
altres treballs tècnics necessaris per a la inclu
sió en el Pla dels espais esmentats a continua
ció. En el seu cas, s'ha de dur a terme la trami
tació corresponent:
- Aiguamolls de la Bòvila a Santpedor
- Gallecs
- Serra de Mosoll a Oas
- Formacions geològiques d'interès de la

Conca de Tremp
- Illa de Fluvià i els trams de riu ben conservats

entre Besalú i Esponellà
- Puigcerver
- Pas de l'Ase
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4.3.1 Declaració d'espals naturals
de protecció especial d'acord amb les
modalitats del capítol quart de la Llei
12/1985

sense perjudici de k3s iniciatives públiques i p<íva
_ a què fa referència l'article 27 de la llei d'es
pais naturals i d'aquells altres casos en què per
raons d'urgència resulti necessari. l'Administració
de la Generalitat ha d'elaborar els estudis opor~

tuns i iniciar les actuacions administratives perti
nents per promoure l'aplicació de les diverses
modalitats de protecció especial, en aquells
casos especificats a continuació. Quan es trac
tí de reserves naturals promogudes en funció
de llur interès faunfstic i els estudis previs ho
aconsellin, aquesta declaració pot adoptar la
forma de reserva natural de la fauna salvatge,
d'acord amb allò que preveu al respecte la Uei
3/1988, de protecció dels animals.

4.3.1.1 Parcs nacionals
Parcialment:
- Capçaleres del Ter i del Freser

4.3.1.2 Reserves naturals
a. La totalitat de l'espai:
- Aiguamolls del Baix Empordà
- Estanh de Vielha
- Estany de Montcortès
- Estanys de Basturs
- Utxesa
b. Una part de l'espai:
- Alta Garrotxa, l'
- cap de Creus
- Cap de Santes Creus
- capçalera de la Noguera Ribagorçana
- Estany de Banyoles
-Illes Medes
- Massís de l'Albera
- Massís de les Cadiretes
- Montgrí, el
- Muntanyes de Begur
- Muntanyes de Prades
- Ports, els
- serra del Montsec

4.3.1.3 Paratges naturals d'interès nacional
a. La totalitat de l'espai:
- Estany de Banyoles
-Illes Medes
-Montgrt, el
b. Una part de ¡'espai:
- Capçaleres de la Noguera de Vallferrera i la

Noguera de Cardós

4.3.1.4 Parcs naturals
Opcionalment, en funció dels requisits expres
sats en cada cas en el document lli del Pla
(Espais inclosos en el PEIN: síntesi infonnativa,
actuacions preventives i altres actuacions), la
totalitat o una part de l'àmbit dels espais:
- Alta Garrotxa, l'
- Gavarres, les
- Ports, els
- Serra del Montsant i, si s'escau, Muntanyes

de Prades.
- Serra del Montsec

4.3.2 Inclusió de determinades àrees
dels espais en la delimitació de
superfrcles forrestals d'àrea reduïda
(articie 10 Uei 1211985)

S'ha de promoure la inclusió en la delimrtació
de superfícies rorestals d'àrea reduïda de frag
ments representatius de les comunitats vege
tals forestals dels espais relacionats a continua
ció a què fan referència les fitxes corresponents
del document III del Pla (Espais inclosos en el
PEIN: síntesi informativa, actuacions preventi
ves i altres actuacionsJ<:
- Aiguabarreig Segre-Cinca
- Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa
- Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana
- Aiguamolls de l'Alt Empordà
- Albereda de santes Creus
- Alta Garrotxa, l'
- Arribèra deth Garona
- Artiga de Lin, Era
- Barrancs de sant Antoni-Uoret-Ia Galera
- Cap de Creus
- Carbasí
- Collsacabra
- Erms d'Aitona
- Eth Portilhon
- Faiada de Malpàs, la
- Foix, el
- Guilleries, les
- Illes de l'Ebre
-Illes Medes
- Massís de l'Albera
- Massís de les Cadiretes
- Massís de les Salines
- Massís del Montseny
- Montanhes de Les e Bossòst
- Montgrt, el
- Montserrat
- Muntanyes de l'Ordal
- Muntanyes de Prades
- Muntanyes de Rocacorba
- Obagues de la Vall del Rigard
- Oba9ues del Riu CortJ
- Ports, els
- Ribera de l'Ebre a Flix
- Riera d'Arbúcies
- Riera de Santa Coloma
- Roureda de Tordera
- Saburella
- Sant Joan de Toran
- sant Uorenç del Munt i l'Obac
- sauva Negra, la
- Serra Cavallera
- Serra d'Aubenç
- Serra d'Ensija-els Rasos de Peguera
- Serra de Soumort
- Serra de Carreu
- Serra de Castelltallat
- Serra de Collserola
- Serra de L1aberia
- Serra de Montgrony
- Serra de Montsià
- Serra del Catllaràs
- Serra del Montsec
- Serra del Verd
- Serra Mitjana

- Serres de Busa-els Bastets-Lord
- Serres de Cardó-el Boix
- Serres de Milany-santa Magdalena

i Puigsacalm-Bellmunt
- Serres de Montnegre-el Corredor
- Serres de Pradell-l'Argentera
- Serres del cadí-el Moixeró
- Tamarit-Punta de la Móra
- Tossals d'Almatret
- TossaJs de Mootmeneu
- Turons de la Plana Ausetana
- Turons de Maçanet
-U1xesa
- Vall Alta de Serradell
- Vall de Santa Magdalena
- Vall del Riu Uobregós
- Zona Volcànica de la Garrotxa

4.3.3 Aplicació del règim sobre zones
humides de l'article 11 de la Llei
12/1985 (article 16 de les Normes
del Pla)

- Aiguabarreig Segre-Cinca
- Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa
- Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana
- Aiguamolls de l'Alt Empordà
- Aiguamolls del Baix Empordà
- Delta de l'Ebre
- Delta del Llobregat
- Desembocadura del Riu Gaià
- Estany de Banyoles
- Estany de Montcortès
- Estany de Sils
- Estanys de Basturs
- Estanys de la Jonquera
- Estanys de Tordera
-Illes de l'Ebre
- Platja de Torredembarra
- Ribera de l'Ebre a Flix
- Riberes de l'Alt Segre
- Serra del Montsec
- Utxesa

4.3.4 Completar el règim urbanrstic
(mitjançant, segons els casos, el
planejament general, l'especial, o a través
de Normes especials de protecció
redactades d'acord amb el Que disposa
l'article 78.3 del Reglament de planejament
de la Uei del sòl).

- Aigüestortes
- Ancosa-Montagut
- Cap de Creus
- Capçaleres de la Noguera de Vallferrera i la

Noguera de Cardós
- Conreria-Sant Mateu-Céllecs, la
- Estany de Sanyoles
- Estany de Montcortès
- Massis de les Cadiretes
- Montanhes de Les e Bossòst
- Muntanyes de Segur
- Muntanyes de Prades
- Muntanyes de Rocacorba

- Montserrat
-Naut Aran
- Platja de Torredembarra
- Puig de la Banya del Boc
- Roques BlarKlues
- sant Joan de Toran
- serres del Cadí-el Moixeró
- U1xesa
- Volcà de la Crosa

4.3.5 Mesures d'ordenació dels
aprofitaments dels recursos marins

S 'han d'elaborar els projectes i iniciar les actua
cions administratives oportunes per a la reallt
zació de les mesures previstes en el document
III del Pla (Espais inclosos en e/ PEIN: síntesi
informativa, actuacions preventives i altres
actuacionsJ2 en relació als espais següents:
- Aiguamolls de l'Alt Empordà
- Aiguamolls del Baix Empordà
- cap de Creus
- Cap de Santes Creus
- Delta de l'Ebre
-1I[es Medes
- Massís de les Cadiretes
- Massis del Garraf
- Montgrí, el
- Muntanyes de Begur
~ Rojala-Platja del Torn, la
- Tamarit-Punta de la Móra

4.3.6 Creació a l'interior de l'espai
d'àrees forestals recreatives

S'ha de promoure, directament o mitjançant
ajuts, la creació d'àrees forestals recreatives en
els espais següents:
- Alta Garrotxa, l'
- Ancosa-Montagut
- Cap de Creus
- Cingles de Berti
- Conr€fia-Sant Mateu-Céllecs, la
- Gavarres, les
- Guilleríes,les
- Miracle, ~
- Montmell, el
- Montserrat
- Muntanyes de Prades
- Ports, els
- Riba-roja
-savassona
- Serra de Miralles-Queralt
- Serra de Queralt
- Serra del Montsec
- Serres de Montnegre-el Corredor
- Serres de Pàndols-Cavalls
- Turons de la Plana Ausetana

4.3.7 Execució prioritària de les
previslones del Pla de Sanejament

- Aiguamolls de l'Alt Empordà
- Aiguamolls dels Baix Empordà
- Delta de l'Ebre
- Delta del llobregat

- Desembocadura del Riu Gaià
- Estany de Banyoles
- Estany de Sils
- Foix, el
- Guilleries, les
- Riberes de l'Alt Segre
- Riera de santa Coloma
- Riera de Serreigs
-Savassona
- U1xesa
- Zona Volcànica de la Garrotxa

4.3.8 Redacció prioritària de plans de
producció forestal
(article 10 llei 611988)

- Gavarres, les
- Guilleries, les
- Muntanyes de Prades
- Ports, els
- Serra de Boumort
- Serra de Caslelltallat
- Serra de Picancel
- Serra del Catllaràs
- Serres del Cadí-el Moixeró
- Serres de Milany-Santa Magdalena i Puig-

sacalm-Bellmunt

4.3.9 Mesures i actuacions
especrflques en relació a la
restauració d'espais afectats per
activitats extractives

- Aiguabarreig Segre-Cinca
- Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana
- Massís de les Salines
- Massís del Garraf
- Montgri, el
- Montmell, el
- Muntanya de Sal de Cardona
- Muntanyes de l'Ordal
- Puig de la Banya del Boc
- Serra d'Ens¡ja-els Rasos de Peguera
- serra de Mootsià
- Serra del Montsec
- serres del cadí-el Moixeró
- Tossals d'Isòvol i Olopte
- Zona Volcànica de la Garrotxa

4.3.10 Impulsió amb caràcter
prioritari de projectes d'ordenació i
de plans tècnics de gestió i millora
forestal (article 47 de la Uei 6/1988)

- Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa
- Alt Àneu, l'
- Alta Garrotxa, l'
- Ancosa-Montagut
- Artiga de Un, Era
- Capçaleres de la Noguera de Vallferrera i la

Noguera de Cardós
- Collsacabra
- Costoja
- Eth Portilhon
- Faiada de Malpàs, la
-Gelada

-Marimanha
- Massís de les cadiretes
- Moianès, el
- Montanhes de Les e Bossòst
- Montgri, el
- Montserrat
- Muntanyes de Rocacorba
- Obagues del Riu Corb
- Penya-segats de la Muga
- Riba-roja
- Roureda de Tordera
- Sant Joan de Toran
- Serra Cavallera
- Serra d'Aubenç
- Serra de Carreu
- Serra de Castelltallat
- Serra de Uaberia
- Serra de Miralles-Queralt
- Serra de Montgrony
- Serra del Montsec
- Serra del Verd
- Serra Mitjana
- Serres d'Odèn-Port del Comte
- Serres de Susa-e[s Bastets-Lord
- Serres de Cardó-el Boix
- Serres de Montnegre-el Corredor
- Serres de Pàndols-Cavalls
- Tossa Plana de L1es-Puigpedrós
- Vall de Santa Magdalena
- Zona Volcànica de la Garrotxa

4.3.11 Declaració de refugis de fauna
salvatge (article 37 de la Uei 3/1988)

S'han d'elaborar els projectes i s'iniciaran els
tràmits administratius oportuns en els espais
següents:
a. La totalitat de l'espaí:
- Aiguabarreig Segre-Cinca
- Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana
-Costoja
b. Una part de l'espai:
- serra d'Aubenç
- Vall de santa Magdalena

4.3.12 Declaració de reserves
naturals de fauna salvatge
(article 36 de la Uei 3/1988)

S'han d'elaborar els projectes o els tràmits
administratius oportuns en els espais relacio
nats a continuació. Quan els estudis previs a la
declaració així ho aconsellin, aquesta declara
ció pot adoptar les modalitats de reserva natu
ral integral o de reserva natura parcial previstes
a la Uei 1211985, d'espais naturals.
a. La totalitat de l'espai:
-Alfés
- Desembocadura del Riu Gaià
- Erms d'Aitona
- Estany de Sils
- Estanys de Tordera
- Estanys de la Jonquera
-Illa de Canet
-Illes de l'Ebre
- Ribera de l'Ebre a Flix
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b. Una part de l'espai:
- Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa
- Serra de Boumort
- Serra de Carreu
- Serra del Montsant

4.3.13 Redacció de plans dJordenació
d'extracció d'aigües

- Delta del Llobregat
- Estany de Sils
- Estanys de Tordera
- Platja de Torredembarra
- Roureda de Tordera

4.3.14 Ampliació dJespais del Pla

S'ha de promoure la realització dels estudis i els
altres treballs tècnics necessaris per determinar la
procedència de l'ampliació d'aquells espais en
què aquesta possibilitat és prevista als respectius
apartats C-2 (Criteris per a futures ampliacions)
del document III del Pla (Espais inc/osos en e/
PE/N: síntesi informativa, actuacions previstes i
a/tres deterrninacions)Z. Si fos el cas, s'ha de dur a
terme la tramitació corresponent.

2. Vegeu not8 1.
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4.4 Estimació
de recursos

: Estimació de recursos (xifres en milions de PTA)
• Any 1993

Concepte DARP DMA Total

Funcionament i despeses corrents 80,0 25,3 105,3

Estudis i treballs tècnics 10,0 61,0 71,0

Adquisició de terrenys i expropiacions 10,8 176,0 186,8

Equipaments i instal·lacions 78,2 400 118,2

Actuacions en matèria forestal, de prevenció d'incendis,
de lluita contra l'erosió, de protecció de la fauna .. 322,5 322,5

Actuacions territorialitzades als espais del PEIN
(inclosos els espais naturals de protecció especial) 420,0 75,0 495,0

Indemnitzacions 47,5 - 47,5

Ajuts en matèria forestal, de prevenció d'incendis
de lluita contra l'erosió, de protecció de la fauna 224,9 - 224,9

Ajuts a comunitats rurals situades en espais del PEIN
(inclosos els espais naturals de protecció especial) 464,8 120,4 585,2

Total 1.658,7 497,7 2.156,4

: Estimació de recursos (xifres en milions de PTA)
• Any 1994

Concepte DARP DMA Total

Funcionament i despeses corrents 88,0 29,9 117,9

Estudis i treballs tècnics 11,0 150,3 161,3

Adquisició de terrenys i expropiacions 11,9 347,2 359,1

Equipaments i instal·lacions 86,0 43,2 129,2

Actuacions en matèria forestal. de prevenció d'incendis,
de lluita contra l'erosió, de protecció de la fauna. 354,7 354,7

Actuacions territorialitzades als espais del PEIN
(inclosos els espais naturals de protecció especial) 462,0 143,8 605,8

Indemnitzacions 52,2 - 52,2

Ajuts en matèria forestal, de prevenció d'incendis,
de lluita contra ['erosió, de protecció de la fauna .. 247,4 247,4

Ajuts a comunitats rurals situades en espais del PEIN
(inclosos els espais naturals de protecció especial) 511,2 161,8 673,0

Total 1.824,4 876,2 2.700,6

: Estimació de recursos (xifres en milions de PTA)

• Any 1995

Concepte DARP DMA Total

Funcionament i despeses corrents 96,8 34,9 131,7

Estudis i treballs tècnics 12,1 168,6 180,7

Adquisició de terrenys i expropiacions 13,1 375,0 388,1

Equipaments i instal·lacions 94,6 46,7 141,3

Actuacions en matèria forestal, de prevenció d'incendis.
de lluita contra l'erosió, de protecció de la fauna .. 390,2 390,2

Actuacions territorialitzades als espais del PEIN
(inclosos els espais naturals de protecció especial) 508,2 155,3 663,5

Indemnitzacions 57,4 57,4

Ajuts en matèria forestal, de prevenció d'incendis,
de lluita contra l'erosió, de protecció de la fauna .. 272,1 272,1

Ajuts a comunitats rurals situades en espais del PEIN
(inclosos els espais naturals de protecció especial) 562,3 174,7 737,0

Total 2.006,8 955,2 2.962,0

: Estimació de recursos (xifres en milions de PTA)
• Any 1996

Concepte DARP DMA Total

Funcionament i despeses corrents 106,5 39,2 145,7

Estudis i treballs tècnics 13,3 191,2 204,5

Adquisició de terrenys i expropiacions 14.4 403,5 417,9

Equipaments i instal·lacions 104,1 50.3 154,4

Actuacions en matèria forestal, de prevenció d'incendis.
de lluita contra l'erosió, de protecció de la fauna .. 429,2 429,2

Actuacions territorialitzades als espais del PEIN
(inclosos els espais naturals de protecció especial) 559,0 165,7 724,7

Indemnitzacions 63,1 63,1

Ajuts en matèria forestal, de prevenció d'incendis,
de lluita contra l'erosió, de protecció de la fauna .. 299,3 - 299,3

Ajuts a comunitats rurals situades en espais del PEIN
(inclosos els espais naturals de protecció especial) 618,5 187,6 806,1

Total 2.207,4 1.037,5 3.244,9

: Quadre resum 1993-1996

•
Any DARP DMA Total

1993 1658,7 497,7 2.156,4

1994 1824,4 876,2 2.700,6

1995 2006,8 955,2 2,962,0

1996 2,207,4 1,037,5 3.244,9

Total 7.697,3 3.366,6 11.063,9
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