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RESUM
El manual i l’aplicatiu excel de Valoració i Priorització d’Actuacions de 
Gestió d’Espècies Exòtiques Invasores pretén ser una eina, pràctica i 
senzilla, de recolzament a l’hora de valorar i prioritzar actuacions 
relacionades amb el control de les espècies exòtiques invasores. Va 
dirigit principalment a aquelles entitats i administracions que treballen 
en l’execució i/o valoració d’aquestes actuacions.

La intenció és que sigui un document viu, que es pugui anar revisant 
periòdicament per anar-lo adaptant a les diferents situacions i a 
l’evolució de la problemàtica de les espècies invasores a Catalunya.
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Context

La gestió d’espècies exòtiques invasores

Les espècies exòtiques invasores representen 
una de les principals causes de pèrdua de 
biodiversitat i extinció d’espècies (IUCN, 2021; 
Brotons et al., 2020; IPBES, 2019), ocasionen 
impactes socio-econòmics remarcables i fins i tot 
poden suposar un problema per a la salut pública 
(Simberloff et al., 2013).

L’elevat grau d’antropització del paisatge, la gran 
densitat de població i els intercanvis constants 
de mercaderies i persones, juntament amb la 
bondat del clima mediterrani fan que Catalunya 
sigui un dels punts calents amb més concentració 
d’espècies exòtiques.

Des de les institucions es reconeix la necessitat 
de “prevenir la introducció i controlar o erradicar 
les espècies invasores ja establertes que puguin 
amenaçar els ecosistemes, els hàbitats o les 
espècies natives” (Article 8, 5 de juny de 1992, 
Conveni de Biodiversitat de 1992). Amb aquesta 
finalitat, el 2018 el Govern de la Generalitat de 
Catalunya va aprovar l’Estratègia del patrimoni 
natural i la biodiversitat de Catalunya1, que 
defineix actuacions prioritàries per lluitar contra 
aquesta problemàtica.

La prevenció sempre és el principal mecanisme 
per a lluitar contra la problemàtica de les espècies 
exòtiques invasores, ja que un cop establertes al 
territori és més difícil i costós econòmicament 
realitzar-ne un control. Per les espècies ja 
establertes, es desenvolupen programes de gestió 
(contenció, control o seguiment) o d’erradicació, 
segons cada cas.

Convé destacar, però, que en la lluita contra 
les espècies exòtiques invasores no existeixen 
dues situacions d’invasió iguals, ni tant sols 
per a la mateixa espècie, ja que cada població, 
cada hàbitat, cada espai envaït és el resultat de 
nombrosos factors ambientals, ecològics i socials. 
És per aquest motiu que no es pot descartar, 

1. http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/estrategia-catalana-del-patrimoni-natural-i-la-biodiversitat/

a priori, la conveniència de gestionar un cas 
concret d’invasió pel fet de presentar una àrea 
de distribució àmplia, per exemple. De la mateixa 
manera, es pot donar el cas que l’erradicació d’una 
espècie a nivell nacional no sigui assumible, però 
en canvi es donin les condicions per a contenir-
la o erradicar-la en una zona d’alt valor ecològic. 
D’altres vegades, són les condicions socials 
les que determinaran la necessitat de realitzar 
actuacions de gestió en una zona determinada.

Aquestes condicions il·lustren, d’alguna manera, 
que la presa de decisions a l’hora d’executar o no 
la gestió d’una situació d’invasió requereix tenir 
en compte diferents factors que són clau per a 
valorar i decidir executar actuacions de gestió. 
Aquests factors a tenir en compte, s’agrupen en:

•	 Factors ecològics i ambientals relacionats amb 
la situació d’invasió. Per a cada cas d’invasió, 
és imprescindible considerar els paràmetres 
relacionats amb els trets biològics de l’espècie i les 
característiques l’hàbitat envaït, la connectivitat 
de la població i dels hàbitats, els riscos i els 
impactes ambientals que ocasiona, etc. 

•	 Factors socials, relacionats amb la percepció 
que en té el grup humà vinculat a la zona 
envaïda sobre els perjudicis o beneficis de la 
invasió. Inclou l’ús que en fan de l’espècie o de 
l’hàbitat envaït.

•	 Factors econòmics, relacionats amb els 
impactes que ocasiona la invasió o amb la 
inversió que representa l’actuació en si.

•	 Factors de salut pública, relacionats amb els 
riscos sanitaris que poden tenir determinades 
espècies exòtiques.

•	 Factors legals relacionats amb les obligacions 
derivades de la legislació vigent.

En general, els agents implicats en una invasió 
i en els impactes de la seva gestió no solen ser 
del tot coneguts. Per exemple, en la majoria 
de casos, quan es gestionen hàbitats naturals 
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2. http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/

o semi-naturals no es percep o es desconeix 
el benefici econòmic i social que pot generar. 
Sovint, a més, els beneficis es donen a diferents 
escales i afecten a diferents grups de factors. 
És a dir, malgrat l’objectiu de la gestió de les 
invasions al medi natural no sol ser purament 
econòmic, de vegades el control o l’erradicació 
d’una població d’espècie exòtica pot tenir 
conseqüències econòmiques i socials favorables. 
L’eliminació d’una espècie exòtica en una zona 
determinada pot afavorir el valor paisatgístic 
i ecològic i, de retruc, potenciar la zona per 
a l’oci o com a destinació de turisme rural.

Així, aquests grups de factors estan compostos 
per un conjunt de variables més o menys 
interrelacionades que determinen les motivacions 
i la possibilitat d’èxit de la gestió de les invasions. 
Per tant, la consideració d’aquests paràmetres 
per a cada cas d’invasió i actuació permet 
fer la valoració de la gestió i determinar-ne la 
factibilitat i les possibilitats d’èxit. A la pràctica, 
però, la majoria de gestors realitzen les seves 
valoracions basant-se en la seva experiència, 
de vegades combinada amb la consulta a 
especialistes que han treballat prèviament en la 
gestió d’exòtiques i tinguin experiències exitoses. 
Tot i això, quan no es té l’experiència prèvia, no 
es disposa de prou informació o es disposa d’una 
informació contradictòria, la presa de decisions 
acabarà basant-se en gran part en la subjectivitat 
i la incertesa. Això pot provocar que es qüestioni 
la seva validesa o, al menys, en dificulti la seva 
argumentació i acceptació social o professional. 
Resulta gairebé impossible que per a cada escenari 
d’invasió es pugui valorar de manera sistemàtica 
totes les variables que poden influir en l’èxit o el 
fracàs de l’actuació i es faci de manera objectiva. 
Això pot suposar una remarcable heterogeneïtat 
en les decisions adoptades, fins i tot en escenaris 
comparables. Malgrat en conservació i gestió de la 
biodiversitat és habitual valorar actuacions amb 
força incertesa degut a la manca d’informació, 

disposar d’un mètode estandarditzat de valoració 
i priorització d’actuacions de gestió permetrà 
superar aquestes limitacions de subjectivitat i 
valorar uns conjunts de variables comuns per a 
tots els casos.

A Catalunya, les autoritzacions per a l’execució 
d’actuacions de control amb fauna i flora exòtica 
invasora així com per a la seva tinença, ja sigui 
per casos d’investigació, salut o seguretat per 
les persones, les realitza la Direcció General 
de Polítiques Ambientals i Medi Natural del 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC), mitjançant un procediment 
específic en relació al Reial decret 630/2013, 
de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg 
espanyol d’espècies exòtiques invasores i al 
Reglament (UE) Nº 1143/2014 del Parlament 
europeu i del Consell de 22 d’octubre de 2014 
sobre la prevenció i la gestió de la introducció 
i propagació d’espècies exòtiques invasores. Es 
recomana consultar els protocols normalitzats de 
control i plans de gestió disponibles a l’apartat 
web d’espècies exòtiques invasores del DACC2 
o directament mitjançant la bústia específica 
especiesinvasores.tes@gencat.cat.

Eines de valoració d’actuacions disponibles

Dins el camp de la gestió de recursos (econòmics, 
sanitaris, etc.) existeixen una gran quantitat 
d’enfocaments per a la presa de decisions i eines 
associades. Malgrat això, aquestes eines resulten 
gairebé inaccessibles per als no especialistes. A 
més, en l’àmbit dels recursos naturals, aquest 
tipus d’eines i enfocaments estan molt poc 
desenvolupats i hi ha poc consens. Existeixen 
alguns casos d’aproximacions científiques per 
a la gestió de les espècies invasores. És el cas 
de l’aproximació per a valorar la idoneïtat de les 
opcions de gestió d’espècies invasores a Sud-Àfrica 
mitjançant el procés analític jeràrquic (Roura-
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Pascual et al., 2009), o el mètode per a avaluar 
la factibilitat d’erradicació, contenció/exclusió o 
control poblacional desenvolupat per Zimmerman 
et al. (2011). Malgrat això, no existeixen eines 
eficaces en la gestió de les espècies exòtiques 
invasores que tinguin en compte criteris 
multidisciplinaris d’ajuda en la presa de decisions 
i que hagin estat implementades de forma pràctica 
(Dana et al., 2014). Fins al moment, les eines 
de les que es disposa de manera contrarestada 
són principalment basades en l’Anàlisi de 
Riscos de les espècies, la majoria basats en la 
proposta original de Pheloung et al. (1999) per 
a l’avaluació del risc de les espècies vegetals a 
Austràlia (el Weed Risk Assessment), com per 
exemple Daehler et al. (2014), Krivánek & Pysek 
(2006), Andreu et al. (2009) o Gassó et al. (2010).

Tot i això, les decisions de gestió no poden basar-
se tant sols en l’anàlisi de risc biològic o ecològic, 
ja que no contempla tota la complexitat de les 
invasions biològiques i pot comportar errors 
considerables. Aspectes claus per a l’actuació com 
són la viabilitat de l’actuació, els costos associats, 
la factibilitat d’assolir l’objectiu, la fiabilitat de 
la informació d’origen o la resposta social no es 
tenen en compte en aquestes propostes.

Recentment, la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía va elaborar un manual pràctic per a 
la “Selección y Priorización de Actuaciones de 
Gestión de Especies Exóticas Invasoras”, amb 
la intenció de constituir una eina d’ajuda en la 
presa de decisions per a la gestió de les invasions 
(Dana et al., 2014). Aquest manual elaborat per 
la Junta d’Andalusia ha estat la base sobre la que 
s’ha construït el present manual, adaptant-ho a 
les condicions i a les necessitats que presenta la 
gestió de les invasions al territori català.

Seguint la publicació de Turner et al. (1993), el 
“Manual practico de Selección y Priorización de 
Actuaciones de Gestión de Especies Exóticas 
Invasores” (Dana et al., 2014) remarca els 
principals requisits que una eina d’ajuda en la 

presa de decisions com aquesta que es presenta 
ha d’acomplir:

1. Ser útil per a diferents usuaris més enllà dels 
especialistes.

2. Presentar una utilització intuïtiva basada en 
eines d’ús comú, com processadors de text o 
fulles de càlcul.

3. Requerir informació senzilla, és a dir, 
seleccionar la informació o les variables de 
concepte més clar i d’ús més comú.

4. L’obtenció de la informació requerida ha de 
ser de baix cost.

5. Ser transparent i adaptable, ja que les 
necessitats de gestió varien d’una zona a una 
altra, així com les prioritats i la importància 
atorgada a cada grup de variables.

6. Utilitzar paràmetres objectius o, com a mínim 
objectivables en el cas que siguin subjectius, 
i que es puguin estandarditzar.

7. Mantenir el principi de precaució en el cas de 
la gestió de poblacions.

Per tant, Dara et al. (2014) constaten que una eina 
ideal per a la valoració de les actuacions de gestió 
d’invasions ha de ser en un format conegut per a la 
majoria d’usuaris o que sigui fàcilment convertible 
a altres formats, que tingui un funcionament i 
uns fonaments intuïtius, comprensibles per a 
professionals no especialitzats i modificables per 
a adaptar-los segons les necessitats del territori 
a cost baix. A més, és imprescindible que aquesta 
eina es pugui modificar amb el temps conforme 
avança el coneixement o l’experiència, el marc 
socio-ambiental o les directrius de conservació 
i legislació en matèria de conservació de la 
biodiversitat.

Així, per a l’elaboració d’aquest manual de 
valoració i priorització d’actuacions de gestió 
d’espècies exòtiques invasores a Catalunya, s’han 
tingut en compte aquests requisits exposats 
anteriorment per tal de poder oferir una eina de 
referència que pugui ser àmpliament aplicada a 
l’hora de valorar i prioritzar actuacions de gestió 
d’invasions.
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El manual de 
valoració i 
priorització 
d’actuacions de 
gestió d’espècies 
exòtique invasores 
a Catalunya
Consideracions prèvies

En aquest manual es descriu el protocol de 
valoració i priorització d’actuacions de gestió 
d’espècies exòtiques invasores elaborat per a 
Catalunya. L’objectiu d’aquest manual és dotar 
d’una eina senzilla i pràctica de valoració de 
projectes o iniciatives en matèria de gestió i 
control d’invasions, útil per a administracions 
i entitats relacionades amb la lluita contra les 
espècies invasores. El manual ha estat elaborat 
seguint els requisits indispensables descrits en 
l’apartat anterior, amb la intenció és que pugui 
ser aplicat per a qualsevol organisme, a qualsevol 
territori, ecosistema o situació d’invasió.

El manual pren com a base el manual elaborat 
per la Junta d’Andalusia (Dara et al., 2014), 
considerant les variables que habitualment 
es tenen en compte en processos de presa de 
decisions així com els factors determinants de 
l’èxit de les actuacions de gestió d’invasions.

El manual ha estat orientat principalment 
cap a la gestió i preservació dels ecosistemes 
naturals i semi-naturals, la conservació de les 
espècies autòctones i els processos ecològics que 
afavoreixen el manteniment de la biodiversitat. 
D’aquesta manera, una actuació de gestió dins un 
espai natural protegit resulta més ben valorada 
que la mateixa actuació en una zona urbana o 
periurbana. A més, sovint les situacions d’invasió 

en aquestes zones urbanes i periurbanes 
presenten uns elements diferents a valorar on 
entren en joc bàsicament l’ús i les afectacions 
als ciutadans. Malgrat això, en el manual es 
reconeix la importància d’aquestes zones més 
antropitzades com a l’origen de moltes invasions, 
on resulta de gran importància actuar-hi amb 
rapidesa com a prevenció per evitar un focus 
potencial de dispersió.

Una actuació de gestió d’espècies exòtiques 
invasores resulta més eficaç, en termes de 
conservació de la biodiversitat, i més eficient, 
en termes de gestió de recursos públics, 
quan l’espècie invasora és la principal causa 
d’afectació de les espècies autòctones, de la 
comunitat o de l’ecosistema que es vol protegir 
o és la única espècie sobre la que resulta factible 
actuar (Dara et al., 2014). En general, l’objectiu 
de la gestió d’espècies exòtiques invasores 
no és eliminar-les pel fet de ser foranies, sinó 
recuperar l’ecosistema afectat o evitar futures 
afectacions. D’altra banda, casos en els que les 
principals causes de pèrdua de biodiversitat són 
la degradació del medi i no essencialment la 
presència d’alguna espècie invasora, requereixen 
actuacions de restauració o de reordenació de 
l’ús públic, però no principalment de gestió de 
la invasió.

Malgrat l’enfoc principal del manual és l’aspecte 
ecològic i ambiental, també inclou un seguit de 
consideracions respecte l’impacte i l’acceptació 
social, així com aspectes econòmics dels impactes 
de la invasió i del disseny de l’actuació. A més, 
el procés de decisió permet descartar aquelles 
actuacions que, ja sigui pels mètodes o per 
les substàncies utilitzades, no resulten legals 
o poden afectar la salut humana o els usos i 
infraestructures de la zona d’actuació.

Qüestionari i sistema de puntuació

El present manual consta d’un qüestionari dividit 
en dos apartats:
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< 20 Inviable Es rebutja el projecte

20 - 40 Poc viable
Es rebutja el projecte amb consideracions (es recomanen estudis complementaris 
per si pot sorgir alguna condició que en recomani l’actuació)

40 - 60 Viable
S’accepta el projecte depenent de pressupostos i amb consideracions (es 
recomanen estudis complementaris que en recomanin l’actuació)

> 60 Òptim S’accepta el projecte depenent de pressupostos

Un PRIMER PAS (Annex) que consta de 7 preguntes 
en forma d’arbre de decisió, de resposta “Sí” o 
“No”, d’eliminació directa. És a dir, en cas que una 
de les respostes sigui “No”, es rebutja directament 
la proposta d’actuació, a no ser que es revisi el 
problema detectat. En aquest cas, caldrà tornar 
a sotmetre la proposta d’actuació al qüestionari. 
Aquest primer pas serveix com un primer filtratge 
d’aquelles propostes que compleixin els mínims 
requisits per a ser valorades.

Si totes les 7 preguntes d’aquest apartat es 
responen afirmativament, es pot continuar cap al 
segon pas, de valoració de la proposta.

El SEGON PAS (Annex) consta d’un qüestionari de 
27 preguntes amb resposta tancada. Les preguntes 
d’aquest qüestionari de valoració de la proposta, 
s’han agrupat en diferents blocs temàtics segons:

•	 Els impactes de la invasió, que inclou 
l’avaluació de les característiques de l’espècie 
invasora i dels impactes que ocasiona o pot 
ocasionar, tant a nivell ecològic (conservació 
d’espècies o hàbitats) com a nivell social o de 
salut pública.

•	 La planificació de l’actuació, considerant els 
objectius de l’actuació, les possibilitats d’èxit i 
la viabilitat de l’actuació, així com l’adequació 
dels costos previstos de l’actuació.

•	 L’execució de l’actuació, considerant les limitacions 
que poden sorgir en termes d’experiència del 
personal tècnic o de riscos laborals.

•	 Els possibles efectes de l’actuació, que té 
en compte els beneficis de l’actuació, així 

com possibles efectes adversos tant a nivell 
ecològic com social.

Les diferents opcions de resposta donen 
una puntuació diferent, la suma de les quals 
dona una valoració de la proposta. El sistema 
de puntuació segueix l’esquema del Manual 
elaborat per la Junta d’Andalusia (Dara et al., 
2014), amb petites modificacions per adequar-
lo a la situació de Catalunya. Consisteix, doncs, 
en un esquema additiu dels resultats obtinguts 
per cada pregunta. El valor d’una resposta 
oscil·la entre 0 i 5, tot i que la majoria tenen 
puntuacions entre 0 i 3. Cada pregunta en sí té el 
mateix pes que la resta, si bé és cert que certes 
respostes reben puntuacions més elevades. Així, 
la importància relativa de les preguntes només 
varia amb la puntuació associada a una resposta 
determinada.

La suma dels punts obtinguts en la resposta a les 
diferents preguntes representa la valoració final 
de la rellevància del cas d’actuació. Resultats més 
elevats indiquen actuacions més favorables.

D’aquesta manera, s’estableix la viabilitat del 
projecte segons els resultats obtinguts. (Taula 1)

A part, certes respostes d’aquest qüestionari de 
valoració poden suposar una alerta o un rebuig 
de l’actuació. D’aquesta manera, si la proposta 
acumula 3 o més respostes que impliquen una 
alerta o alguna de les respostes suposa un rebuig 
directe, caldrà revisar i solucionar el problema 
per a poder tornar a sotmetre la proposta a 

Taula 1.  Indicacions de la viabilitat del projecte segons el resultat obtingut en el segon pas de valoració de la proposta
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Instruccions d’ús del manual en l’aplicació Excel

1. Llegeix amb deteniment les explicacions i instruccions donades al primer full de l’aplicació 
Excel i a l’inici de cada PAS dels qüestionaris.

2. Respon el qüestionari del PRIMER PAS de la presa de decisió utilitzant les opcions de resposta 
que apareixen en el desplegable de la resposta de cada pregunta. Estigues atent als resultats 
que apareixen en respondre cada pregunta.

3. En cas que les respostes al qüestionari del PRIMER PAS hagin permès continuar amb l’anàlisi 
de la proposta, pot respondre el qüestionari del SEGON PAS, de valoració de la proposta. 
Utilitza les opcions de resposta que apareixen en el desplegable de la resposta per a cada 
pregunta.

4. Un cop respostes totes les preguntes (o tantes com sigui possible) comprova la puntuació total 
obtinguda per a la proposta a avaluar. Estigues atent al resultat que apareix i als avisos que 
poden haver aparegut en respondre el qüestionari, i tingui’ls en compte.

5. En cas que la proposta hagi acumulat 3 o més respostes amb una alerta o alguna de les 
respostes ha suposat un rebuig directe, caldrà revisar i solucionar el problema. Un cop 
esmenats, es podrà tornar a sotmetre la proposta a avaluació (tornar a començar el procés).

avaluació. La funció d’aquestes alertes i rebuigs 
és avisar l’avaluador dels punts dèbils o crítics 
de la proposta que poden comprometre les 
possibilitats d’èxit de l’actuació de gestió. 
D’aquesta manera, l’avaluador del projecte 
pot considerar aquests punts del disseny i les 
circumstàncies involucrades en la proposta per 
a estudiar si són modificables per a fer l’actuació 
més favorable. Si els motius de rebuig han estat 
esmenats, caldrà tornar a sotmetre la proposta 
al qüestionari de decisió i valoració, per a poder 
conèixer la seva recomanació final.

Eines d’ús i instruccions

El manual es presenta en format de qüestionari 
de resposta tancada en un llibre de càlcul 
(excel) protegit, que consta d’un primer full amb 
l’explicació del funcionament del manual, un 
segon full amb el PRIMER PAS del qüestionari de 
decisió i un tercer full amb el SEGON PAS, que 
inclou el qüestionari de valoració.

Amb aquesta aplicació excel, es calcula de manera 
automàtica la puntuació segons les respostes 
donades i es donen les indicacions d’alerta o 
rebuig, si es és el cas.

També es presenta el manual en format d’impressió, per a poder respondre el qüestionari i calcular la 
puntuació de manera manual (annex).
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Instruccions d’ús del manual en el format d’impressió

1. Respon les preguntes de l’arbre de decisió del PRIMER PAS de la presa de decisió. Si no es 
rebutja la proposta en cap de les respostes, passi a respondre el qüestionari del SEGON PAS.

2. Respon el qüestionari del SEGON PAS, de valoració de la proposta, seleccionant la opció de 
resposta més adequada.

3. Un cop respostes totes les preguntes (o tantes com sigui possible), suma la puntuació 
indicada en cada opció de resposta escollida per a obtenir la puntuació total de la valoració 
de la proposta.

4. Valora el resultat obtingut segons l’escala de valoració, però estigues atent si alguna de 
les respostes ha donat lloc a rebuig o si 3 o més respostes han donat una alerta. En aquest 
cas, caldrà revisar i solucionar el problema. Un cop esmenats, es podrà tornar a sotmetre la 
proposta a avaluació (tornar a començar el procés).
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Manual en format d’impressió

PRIMER PAS en el procés de valoració i priorització d’actuacions de gestió d’espècies exòtiques invasores.
Respon les preguntes de l’arbre de decisió. Si no es rebutja la proposta en cap de les respostes, pot 
continuar a respondre el qüestionari del SEGON PAS

L’espècie està present dins la legislació específica vigent (és a dir, el “Catálogo Español de Espécies Exóticas 

Invasoras” (Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost) i/o el Reglament (UE) Nº 1143/2014 del Parlament Europeu i 

del Consell de 22 d’octubre de 2014), o presenta evidències de ser una espècie preocupant d’elevat potencial 

invasor, o considerada invasora a EXOCAT o amb un Alt Risc en l’Anàlisi de Riscos?

Del total d’espècies exòtiques invasores presents a l’hàbitat que volem conservar, l’espècie a gestionar representa 

una amenaça rellevant sobre la que es pot influir per a preservar l’hàbitat/espècie/ecosistema/processos d’interès?

L’actuació és legal i/o es disposen de les autoritzacions

necessàries (p.ex., la metodologia és permesa en l’àmbit

d’actuació, en l’ús de productes permesos, etc.)?

L’actuació resulta inoqua per als usos, 

activitats o infraestructures (p.ex. 

contaminació d’aqüífers o abeuradors, intoxicació 

de persones o animals domèstics, etc.)?

L’actuació comporta un seguiment de l’eficàcia 

de les actuacions durant almenys un any després 

de l’actuació i la informació del seguiment efectuat 

quedarà registrada i podrà ser consultada?

Continua l’anàlisis cap al SEGON PAS.

El cas pot representar interès per a la gestió

En cas que l’actuació de control es realitzi sobre espècies de fauna vertebrada, es contempla un protocol per 

minimitzar el dolor, angoixa o patiment dels animals, sense comprometre l’eficàcia de l’actuació i/o es 

disposen de les autoritzacions necessàries?

L’espècie invasora afecta o té potencial d’afectació al 

medi natural on es troba?

La inversió no revertirà ni 

reduirà les amenaces sobre 

l’hàbitat, l’espècie, l’ecosistema 

o els processos d’interès

L’actuació vulnera la normativa 

relacionada amb la protecció i 

benestar animal

No resulta admisible una intervenció 

per a gestionar invasores sense el 

seguiment adequat*

Aquestes afectacions són inassumibles, 

a no ser que s’aïlli degudament la zona 

afectada, s’asseguri la inoquitat de 

l’actuació i s’ofereixin recursos alternatius

El cas no presenta interès 

prioritari de gestió
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SEGON PAS en el procés de valoració i priorització d’actuacions de gestió d’espècies exòtiques invasores.
Respon les preguntes següents. En acabar, suma la puntuació indicada en cada opció de resposta escollida 
i obtindrà la puntuació total de la valoració de la proposta. Valora el resultat obtingut segons l’escala de 
valoració, però estigues atent si alguna de les respostes ha donat rebuig (vermell) o si 3 o més respostes 
han donat una alerta (taronja).

A. IMPACTES DE LA INVASIÓ Puntuació

1. Quina categoria d'amenaça presenten les espècies afectades o potencialment afectades 
per l'espècie invasora segons el Catàleg de flora amenaçada de Catalunya i l'esborrany 
del projecte de Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya?

a. Hi ha alguna espècie afectada catalogada com a "en perill" 5

b. Hi ha alguna espècie afectada catalogada com a "vulnerable" 4

c. L'espècie sobre la que es vol fer l'actuació és d'introducció recent i 
encara es desconeix si afecta o pot afectar alguna espècie inclosa en 
cap de les categories anteriors, però resulta prioritària pel principi de 
prevenció

3

d. L'espècie sobre la que es vol fer l'actuació no és d'introducció recent i 
no afecta cap espècie inclosa en cap de les categories anteriors

0

2. Quins tipus d'hàbitats estan o poden estar afectats per la invasió?

a. Hàbitats inclosos a l'Annex I de la Directiva Hàbitats 3

b. Hàbitats no inclosos a la Directiva Hàbitats però que són considerats 
d'interès natural local o es consideren interessants per part del 
personal tècnic

2

c. Altres hàbitats 0

3.1. L'àmbit d'actuació (o alguna part) té algun tipus de protecció legal?

a. Sí, és un Espai Natural Protegit (Parcs i Paratges i espais del PEIN) 4

b. No té protecció legal, però té valors d'interès natural local o es 
consideren interessants segons el criteri del personal tècnic

2

c. Altres espais (-> Pregunta 3.2) 0

3.2. L'àmbit d'actuació no té protecció legal però representa un potencial d'entrada de 
propàguls d'espècies exòtiques potencialment invasores o suposa un focus de dispersió 
potencial i, per tant, resulta d'interès realitzar-hi una intervenció ràpida per a la seva 
gestió (p.ex., espais urbans, agro-forestals, etc)?

a. Sí 3

b. No 0

4. L'espècie sobre la que es vol fer l'actuació està provocant o pot provocar danys socio-
econòmics? (s'exclouen els costos associats a l'actuació de control)

a. Sí, i es consideren de gran rellevància 3

b. Sí, però de manera lleu 2

c. L'espècie sobre la que es vol fer l'actuació és d'introducció recent i 
es desconeix si podria ocasionar danys socio-econòmics, però pot 
resultar prioritària pel principi de prevenció

2

d. No provoca danys econòmics 0

5. L'espècie sobre la que es vol fer l'actuació presenta un risc sobre la salut pública?

a. Sí, i es considera de gran rellevància 3

b. Sí, però de manera lleu 2

c. L'espècie sobre la que es vol fer l'actuació és d'introducció recent i 
es desconeix si podria ocasionar danys socio-econòmics, però pot 
resultar prioritària pel principi de prevenció

2

d. No presenta cap risc per a la salut pública 0

Les preguntes 
3.1 i 3.2 són excloents. 
Respon-ne una o l’altra.
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6. L'espècie sobre la que es vol fer l'actuació és una espècie amb capacitat d'alterar 
l'hàbitat envaït (p.ex., provoca impactes sobre la biodiversitat local, altera la qualitat 
de l'aigua, provoca terbolesa, pertorbacions naturals, etc.)?

a. Sí, i es considera de gran rellevància 3

b. Sí, però de manera lleu 2

c. L'espècie sobre la que es vol fer l'actuació és d'introducció recent i es 
desconeix si té capacitat d'alterar l'hàbitat envaït, però pot resultar 
prioritària pel principi de prevenció

2

d. No altera l'hàbitat 0

7. Quin grau de connectivitat té la població sobre la que es vol actuar amb altres hàbitats 
vulnerables de ser ocupats per l'espècie, tenint en compte tan sols la capacitat de 
dispersió natural de l'espècie?

a. La població té clares vies de connexió naturals amb altres hàbitats 
vulnerables de ser envaïts

3

b. La població no té vies de connexió directa però sí que es troba 
propera a altres hàbitats vulnerables de ser envaïts

2

c. La població està aïllada i amb molt poca possibilitat d'arribar a altres 
hàbitats vulnerables de ser envaïts, però l'actuació presenta un 
potencial elevat d'èxit d'erradicació

1

d. La població està aïllada i amb molt poca possibilitat d'arribar a altres 
hàbitats vulnerables de ser envaïts

0

8. La població està connectada a altres poblacions de l'espècie objecte d'actuació?

a. No, la població es troba aïllada geogràficament (llac endorreic, hàbitats 
separats per accidents geogràfics, etc.) i sense vies de connexió 
(naturals o artificials) amb altres poblacions d'aquesta espècie invasora

3

b. La població no es troba aïllada geogràficament. Té vies de connexió, 
naturals o artificials (carreteres, canals, zones connectades pel trànsit 
d'embarcacions, etc.) amb hàbitats propicis per aquesta espècie 
invasora. Excloure translocacions intencionades

1

9. Quina és la possibilitat que l'espècie invasora sobre la que es vol fer l'actuació sigui 
reintroduïda de nou i de manera intencionada a la zona d'actuació?

a. Molt poc probable 3

b. Poc probable (existeixen mesures de protecció) però hi ha cert risc 
(accessibilitat de la zona d'actuació, nuclis urbans propers, etc.)

2

c. Alta probabilitat de reintroducció a curt o mitjà termini, però es 
realitzen campanyes de sensibilització per intentar evitar-ho

1

d. Alta probabilitat de reintroducció a curt o mitjà termini, i no es 
preveuen campanyes de sensibilització al respecte

0

B. PLANIFICACIÓ DE L'ACTUACIÓ

10. Quin és l'objectiu viable de l'actuació?

a. Prevenció i detecció precoç 5

b. Erradicació 3

c. Contenció 2

d. Control 1

11. L'actuació prevista és factible, assumible i presenta opcions reals i compromisos 
polítics, si calen, per assolir l'objectiu?

a. Sí 3

b. L'actuació és factible i assumible, però les opcions reals d'assolir 
l'objectiu són poques

2

c. No, l'actuació no és factible i existeixen poques opcions reals 
d'assolir l'objectiu

0
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12. L'espècie objecte d'actuació està inclosa dins la legislació específica vigent (és a dir, 
el "Catálogo Español de Espécies Exóticas Invasoras" (Real Decreto 630/2013, de 2 
d'agost) i/o el Reglament (UE) Nº 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell 
de 22 d'octubre de 2014 sobre la prevenció i gestió de la introducció i propagació 
d'epècies exòtiques invasores)?

a. Sí 4

b. No, però presenta un elevat risc potencial d'invasió (p.ex., segons 
l'Anàlisi de Riscos)

2

c. No 0

13. Els efectes de l'actuació (prevenció, erradicació, control o contenció) sobre la situació 
de l'espècie exòtica invasora tindran efectes:

a. A nivell de Catalunya 4

b. A nivell d'un espai natural complet (Parc Nacional, Parc Natural, 
Reserva, etc.) i la seva àrea d'influència

3

c. A nivell local o de localitat 2

d. A petita escala (p.ex., eliminació d'alguns exemplars de l'espècie però 
no de la localitat)

0

14. Quina serà l'administració responsable de la gestió en l'àmbit d'actuació?

a. Administració pública 3

b. Privada, mitjançant una entitat o fundació orientada a la conservació 
o de custòdia del territori

2

c. Privada, sense un conveni 0

15. Quina titularitat presenta l'àmbit on es vol realitzar l'actuació?

a. Pública 3

b. Privada, o inclou alguna part de titularitat privada, però es disposen 
dels permisos necessaris per a executar l'actuació

2

c. Privada, i no s'ha aconseguit contactar amb el titular o no es disposa 
del permís necessari

0

16. Es disposa de la informació prèvia necessaria per a la correcta execució de l'actuació i 
per a l'obtenció de l'objectiu desitjat (característiques del medi, de l'espècie invasora, 
de la població en concret, de l'hàbitat, de les espècies autòctones acompanyants, 
etc.)?

a. Sí, es disposa de la informació necessaria força completa 3

b. Es disposa de suficient informació com per a realitzar l'actuació 
correctament i el que falta, es considera que es pot aconseguir abans 
que comenci l'actuació o són mancances assumibles

2

c. S'estima que existeixen excessives mancances d'informació previa 
per a poder executar l'actuació amb el resultat esperat

0

17.1 Segons experiències prèvies, quin és el grau d'efectivitat de la metodologia, tenint en 
compte l'objectiu, i l'evolució dels resultats esperats al llarg d'un any?

a. Alta, s'aconsegueix l'objectiu desitjat i es pot evidenciar amb 
indicadors (p.ex., erradicació de l'espècie invasora, o recuperació de 
la comunitat)

3

b. Moderada, s'aconsegueix l'objectiu en un percentatge raonable (p.ex., 
l'espècie reapareix en un 5-20% respecte les quantiats inicials, o hi 
ha certa recuperació de la comunitat)

2

c. Baixa, no s'aconsegueix l'objectiu desitjat o es fa en un percentatge 
baix (p.ex. elevada recuperació de l'espècie invasora (en més d'un 
25%) o escassa recuperació de la comunitat)

0

d. No es té experiència prèvia -> Pregunta 17.2 0

17.2 En cas que no hi hagi experiències prèvies, es tractaria d'una experiència pionera en 
la regió de l'actuació?

a. Sí, i un dels productes de l'actuació serà elaborar un protocol 
d'actuació o de recomanacions

3

b. No 0

Les preguntes 
17.1 i 17.2 són excloents. 
Respon-ne una o l’altra.
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C. EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ

22. L'àmbit d'actuació és:

a. "Un espai tancat: 
    - en medi aquàtic: llacunes, estany, etc. 
    - en medi terrestre, els espais es consideren tancats quan són 
nuclis de població amb límits clars com rodals de vegetació no 
dispersos, o poblacions d'animals concentrats en un espai limitat"

2

b. "Un espai obert, però amb cert nivell de contenció: 
   - en medi aquàtic: conca  hidrològica petita de clara delimitació 
   - en medi terrestre: zona boscosa envoltada de camps, etc."

1

c. "Un espai obert: 
    - en medi aquàtic: rius, embassaments, canals de reg, etc. 
    - en medi terrestre, els espais es consideren oberts quan són 
poblacions sense límits clars, dispersos"

0

23. El projecte estableix una correcta i detallada gestió dels residus i les restes vegetals 
per evitar que aquests suposin un risc de dispersió de l'espècie?

a. L'actuació no genera residus o restes vegetals que suposin un risc de 
dispersió de l'espècie

3

b. L'actuació sí que genera residus o restes vegetals que poden suposar 
un risc de dispersió de l'espècie, però el projecte contempla la gestió 
d'aquests de manera detallada i correcta

2

c. L'actuació genera residus o crea restes vegetals que poden suposar 
un risc de dispersió de l'espècie i no es considera la seva gestió com 
a part del projecte o aquesta no és prou clara ni correcta

0

24. El personal que dissenyarà i executarà l'actuació té experiència en el tipus d'actuació 
que es planteja?

a. Sí, el personal que durà a terme l'actuació ha participat directament 
en experiències similars (del mateix tàxon, la mateixa metodologia i 
en hàbitats comparables)

3

b. El personal que durà a terme l'actuació no ha participat directament 
en experiències similars però disposa del coneixement suficient per a 
la planificació i el disseny de l'actuació

2

c. No es té experiència prèvia similar 0

18. L'entitat impulsora de l'actuació disposa de recursos per a poder dur a terme el 
seguiment de l'actuació i executar de nou intervencions si fos necessari?

a. Sí 3

b. No és necessari que continui la intervenció 3

c. No, però l'administració competent pot assumir-ho 2

d. No 0

19. El projecte contempla i té previstes actuacions complementàries que puguin afavorir 
l'èxit de l'actuació proposada (p.ex., a través de revegetacions o estabilitzacions del 
terrreny)?

a. Sí 3

b. No 0

20. Els costos econòmics del projecte s'adequen a l'actuació i el repartiment entre les 
tasques i els organismes que hi participen és pertinent?

a. Sí, els costos s'adequen a les tasques d'actuació 3

b. No, els costos no s'adequen a l'actuació planificada 0

21. L'actuació contempla una part per a la comunicació, divulgació, sensibilització 
ambiental i conscienciació a la ciutadania relacionada amb el projecte i la 
problemàtica de les invasores?

a. Sí 3

b. No 0
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ANNEX: 
Manual en format d’impressió

Puntuació

A. IMPACTES DE LA INVASIÓ (màx. 29)

B. PLANIFICACIÓ DE L'ACTUACIÓ (màx. 40)

C. EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ (màx. 11)

D. POSSIBLES EFECTES DE L'ACTUACIÓ (màx. 8)

TOTAL:  

AVISOS:  

D. POSSIBLES EFECTES DE L'ACTUACIÓ

26. L'actuació prevista podria ocasionar impactes sobre la flora, la fauna, l'hàbitat o algun 
altre element del medi?

a. No, l'actuació prevista no provoca danys 3

b. L'actuació prevista pot ocasionar petites alteracions (p.ex., baixes 
ocasionals d'espècies no protegides alteració lleu del sòl o de la 
qualitat de l'aigua) reversibles a curt-mitjà termini (< 1 any a 3 anys)

1

c. L'actuació prevista pot provocar danys moderats (p.ex., baixes 
d'exemplars d'espècies no protegides, alteració moderada del sòl o de 
la qualitat de l'aigua) reversibles a llarg termini (> 5 anys)

0

d. L'actuació provoca danys greus i irreversibles (p.ex., mortalitat 
massiva d'espècies no protegides o mortalitat d'espècies amenaçades, 
alteració greu del sòl o dels hàbitats, contaminació d'aqüífers)

0

27. Quina durada es preveu que tingui l'efecte beneficiós de l'actuació? Convé tenir en 
compte aspectes com la biologia de l'espècie invasora, el tipus de gestió de l'espai i 
l'eficàcia de la metodologia, però no la possibilitat que hi hagi noves reintroduccions 
per part de ciutadans (en cas de dubte, seleccionar l'opció més conservadora, és a dir, 
el pitjor escenari possible)

a. L'actuació tindrà un efecte beneficiós a llarg termini (> 5 anys) 3

b. L'actuació tindrà un efecte beneficiós a mig termini (1 - 5 anys) 2

c. L'actuació tindrà un efecte beneficiós tant sols a curt termini (< 1 any) 1

d. L'efecte beneficiós de l'actuació dependrà d'altes sectors amb 
competència en l'àmbit d'actuació

0

28. Existeix, o és previsible, una oposició social total o parcial a l'actuació (p.ex., de 
propietaris, veïns, usuaris, associacions ecologistes o d'amics de la natura, de 
professionals o col·lectius aficionats de caça, pesca, excursionisme, etc. que facin ús de 
l'espai o de l'espècie)?

a. No existeix oposició, sinó tot al contrari, l'actuació és ben valorada 
socialment

2

b. No existeix ni es preveu que sorgeixi una oposició social 1

c. Pot existir oposició o rebuig social, però es pot analitzar i valorar 
trobar una solució

0

d. Existeix oposició i rebuig social i no és possible trobar una solució. 0

25. Quins tipus de riscos laborals pot comportar l'execució de l'actuació prevista?

a. L'actuació prevista no suposa cap tipus de risc laboral destacable 3

b. L'actuació prevista pot suposar alguns riscos laborals fàcilment 
prevenibles mitjançant Elements de Protecció Individual (que es 
tindran en compte)

2

c. L'actuació prevista pot suposar alguns riscos laborals que 
requereixen mesures especials de protecció (que es tindran en 
compte)

1


