
mailto:Marcos.lacasa@gmail.com


DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA 
 

Per sol·licitar l’aprovació del projecte d’una actuació d’interès públic en sol no urbanitzable a 

Granera, s’aporta la següent documentació: 

- Autorització Especial de Fotografia/Filmació per a Empreses del Departament de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

- Informe favorable del projecte i la seva tutoria tècnica per part dels Tècnics de Medi 

Ambient, expedit per la Direcció General de Polítiques Ambientals. Servei de 

Biodiversitat i Protecció dels Animals. 

- Informe i Certificat de la Ponència Ambiental del projecte. REF exp 

8OTAACC20160040), dins de la Avaluació del Impacte Ambiental del projecte. 

- Informe FAVORABLE per part de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 

Barcelona, en cas que requereixi actuacions al Parc Natural de S Llorenç de Munt l 

L’Obac. 

- Certificat de suport del projecte de la Universitat Internacional de la Biodiversitat 

Tropical, per tal de col·laborar en projectes internacionals en actuacions a altres 

països. 

- Sol·licitud escrita. 

Consideracions Legals 
Tal i com indica la Llei d’Urbanisme al article 47 

4. El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar–lo a les 
activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural. A aquest 
efecte, són d'interès públic:  

a) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i d'esbarjo que 
es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l'ús 
de què es tracti. 

I al article 48 indica que requereix Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la 

compatibilitat de l'actuació amb el planejament urbanístic i sectorial. 

Amb les consideracions que aportem en aquest informe on es detalla: 

- La necessitat de recuperar mitjançant mètodes alternatius els territoris de l’àliga 

cuabarrada, i aquest punt està  suportat per les autoritzacions i informes favorables 

que s’adjunten en aquesta sol·licitud, tant des del departament de Medi Ambient, 

com des de la Diputació de Barcelona,  des de la OTAA i des de organismes 

internacionals. 

- L’àliga cuabarrada necessita estudis i projectes científics per intentar esbrinar la 

solució amb el seu greu problema de supervivència al nostre país. 



 

Consideracions de l’Autorització especial de Fotografia 
 

Els observatoris han de tenir un vidre espia, per tal de realitzar les tasques d’observació i 

seguiment científic, juntament amb l’activitat de fotografia, amb la seguretat adequada. Això 

implica l’ús de fusta de l’observatori. El propietari de la finca, FUSTES SOLÀ, proveeix la fusta 

pels observatoris. 

Les ubicacions dels PAS i observatoris serà al TM Granera, finca Salvatges. 

Consideracions de l’informe de tutela tècnica 
La construcció del colomar i manteniment. 

En aquest cas, la construcció no és necessària ja que s’aprofitaria un colomar ja construït des 

de fa mols anys junt a la masia de Salvatges, dins de la finca Salvatges que es on s’instal·larà 

els observatoris. 

Consideracions del informe de Avaluació Impacte Ambiental 
Des de protecció Civil no s’emetrà informe ja que no s’escau donat les característiques del 

projecte. 

També fa constar que s’ha de construir un colomar, però que com ja indiquem, s’aprofitarà el 

que ja està construït a la finca. 

També fa constar que la construcció dels observatoris no requereix moviment de terres, 

obertura de nous accessos i es preveu restringir l’accés als camins privats de la finca. 

També aclareix que els observatoris/hides no requereixen cap tipus de serveis, il·luminació, ni 

fonaments per la seva construcció, atès que les estructures son de fusta i desmuntables. 

També indica que el projecte dedica un apartat a exposar les mesures previstes en el pla 

d’avaluació en cas d’emergències. 

També indica que l’actuació prevista no té efectes significatius en el medi ambient. 

Sobre la gestió de la brossa que es pugui generar en l’activitat de fotografia, indicar que a la 

finca, a la masia està habitada i disposa de cubells per emmagatzemar-la. 

Sobre la generació d’olis, runes... no aplica ja que les instal·lacions dels observatoris no 

requereixen cap tècnica que impliqui moviment de terres, generació de residus de maquinària, 

etc...  

El projecte: Definicions. 

L’àliga cuabarrada. 
L’àliga cuabarrada és una de les rapinyaires emblemàtiques mediterrànies que des de fa molts 

anys  viu amb l’home en ambients que aquest ha canviat de manera sostenible a través de les 

seves activitats tradicionals. En els últims anys l’ésser humà ha canviat les seves activitats i 



amb elles els paisatges que mantenien la biodiversitat dels ecosistemes mediterranis i a l’hora 

les poblacions d’àliga cuabarrada que avui es troba en perill a tota Europa. 

A Catalunya fins els anys 70 del segle passat existia una bona població d’àligues cuabarrades, al 

voltant de 90 parelles que es distribuïen de nord a sud a les muntanyes litorals i Prepirineu. 

A partir de la dècada dels 90 es va detectar l’abandonament progressiu de territoris d’àliga 

cuabarrada i en altres es detectava individus joves. Allò era un signe evident que alguna cosa 

no anava bé a la població. 

La intensificació del seguiment de la població que portava realitzant-se des de feia anys va 

confirmar la pèrdua d’exemplars, degut entre altres factors i com important, a la mortalitat per 

electrocució i amb la manca de població flotant per substituir les baixes. 

ESTAT DE LA POBLACIÓ 

Font: El Águila Perdicera en Cataluña: De la amenaza a la conservación. Enero 2015. Joan Real, 

Antonio Hernández- Matías, Alex Rollan, Albert Tinto. 

Segons l’estudi publicat molt recentment: 

 EL ÁGUILA PERDICERA EN CATALUÑA: DE LA AMENAZA A LA CONSERVACIÓN APLICACIONES A 
LA MITIGACIÓN DE LA ELECTROCUCIÓN Enero 2015 
Autores: Joan Real1, Antonio Hernández-Matías1, Àlex Rollan1 y Albert Tintó1 
1 Equip de Biologia de la Conservació. Departament de Biologia Animal & 
Institut de Recerca de Biodiversitat. Universitat de Barcelona. 

La població espanyola d’àliga cuabarrada ha sigut objecte de molts estudis des dels anys 80, 

encara que la informació relativa als seus efectius reproductors no ha tingut uniformitat 

temporal i espacial. Les primeres referències existents sobre l’espècie son del segle XIX i no es 

van aportar dades de la població espanyola fins el començament  de la dècada dels 70 quan es 

va estimar unes 500 parelles reproductores. A finals dels anys vuitanta es realitzà una 

aproximació més reial de la xifra de la seva població mitjançant censos, i es va calcular en unes 

600-700 parelles. Al 1990 es va oferir la xifra de 755  parelles sobre tot a Andalusia, València  i 

Castella la Manxa. A l’any 2000 amb les dades aportades per les CCAA al ministeri de medi 

ambient el cens de la població es va calcular en 658-711 parelles i en 2003 en 747-782, i això 

representa més del 80% de la població europea. 

 



 

Anàlisi demogràfic i viabilitat de la població 
 

Basant-nos en l’estudi referenciat, i com a resum, en l’apartat d’anàlisis de viabilitat de la 

població catalana podem extraure les següents conclusions: 

- Que la tendència poblacional de l’àliga cuabarrada a es negativa i podria desaparèixer 

en menys de 40 anys. 

- Que la supervivència de la població territorial adulta té una tendència negativa. 

- Que precisament el factor que més influeix en la sensibilitat de la taxa de creixement 

es la supervivència adulta. 

- Una petita variació en la taxa de supervivència (de passar de 0.92 a 0.86) pot fer 

canviar dramàticament la tendència poblacional. 



A continuació uns gràfics claus extrets del estudi.

 

 



 
 

OBJECTIU DEL PROJECTE 
L’objectiu principal del projecte es comprovar si la creació d’un PAS és un mètode eficaç per 

recolonitzar territoris abandonats de l’àliga cuabarrada. 

Com objectius secundaris: 

- Compatibilitzar estudis científics amb turisme especialitzat de d’ornitologia i fotografia 

de natura. 

- Finançar el projecte mitjançant una gestió eficient del turisme i fer-lo sostenible  i 

independent en el temps. 

- Crear projectes de voluntariat a través de col·laboracions amb institucions com la 

Universitat de Barcelona i treballar per incrementar les relacions amb altres 

organitzacions com podria ser l’Institut Català d’Ornitologia. 

- Crear llocs de treball i valor afegit al municipi. 

- Demostrar mètodes alternatius de gestionar aquest tipus d’espècies. 

En cas d’èxit, hi hauria d’haver una segona fase que hauria d’estudiar quins territoris serien 

adients per implementar aquesta tècnica amb una estratègia global amb objectius de mig i 

llarg termini. 

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
Actualment s’estan desenvolupant aquestes línies de treball actives per la recuperació de 

territoris de la espècie. 



RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LAS POBLACIONES DE ÁGUILA-AZOR PERDICERA EN 

ESPAÑA LIFE12 NAT/ES/000701 
 

Projecte que compta amb un finançament de 14.4 milions € i té com objectiu recuperar l’àliga 

cuabarrada en diverses poblacions a Navarra, Alava i Madrid i reintroduir-la a Mallorca. 

Èxit a Mallorca amb la creació de 4 parelles formades i que algunes de elles han nidificat amb 

èxit els darrers dos anys. En canvi els projectes a Madrid i Navarra no ha portat el resultat 

desitjat. 

El problema que han trobat amb el mètode hacking per intentar reintroduir l’espècie ha sigut 

que aquesta fa llargs moviments (fins i tot a l’Àfrica subsahariana) i que al tornar visita els 

punts habituals de la espècie. 

Les últimes publicacions del projecte indiquen que han alliberat polls que provenen de nius 

andalusos, i de centres de cria a França i de Grefa amb aquestes dades: 

Alliberaments 

-  6 exemplars a Madrid. Viuen 3 a Toledo i Badajoz. 

- 2 exemplars a Navarra. Sense més dades. 

- 30 exemplars a Mallorca, viuen 19 i s’han format 4 parelles. 

Exemple dels moviments d’un dels polls alliberat a Madrid 

 

Aquest fet es compatible amb els estudis de dispersió juvenils que s’han fet fins ara i que 

demostren moviments en punts catalogats com òptims per grans àligues com daurada o 

imperial (Aquila crysaetos i Aquila adalberti).  



 

 

 

El que coincideixen els experts per millorar les poblacions son aquests punts: 

- Augmentar la supervivència adulta, especialment dels individus nidificants. 

- Augmentar la productivitat de les parelles. 

ÚS DELS PUNTS D’ALIMENTACIÓ SUPLEMENTÀRIA COM EINA DE 

GESTIÓ PER GRANS RAPINYAIRES A ESPANYA. 
 

L’ús de PAS mitjançant colom viu com mesura per incrementar la productivitat d’algunes 

parelles d’àliga cuabarrada ha estat utilitzada a Castella i Lleó (figura en el seu pla regional de 

conservació de l’espècie) i a l’Aragó. 

L’ús de colomars ha estat utilitzat a Catalunya i actualment s’utilitza un PAS amb fins turístics 

de fotografia de natura a Catalunya a una parella del pre-pirineu lleidatà. 

En el cas de l’àliga imperial ibèrica (Aquila adalberti) s’ha utilitzat aquesta eina (utilitzant conill 

mort) per millorar la productivitat de l’espècie i s’ha fet durant anys consecutius amb aquest 

resultat: 



 

Afegir que al 2015 s’han reproduït 101 parelles, els resultats parlen per sí sols. 

Tornant a la nostre àliga, a Castella-Lleó s’ha utilitzat el PAS en el projecte Life propi, per 

incrementar al productivitat de les parelles objectiu. Tot i que es reflecteix en el pla de 

recuperació de l’espècie a Castella i Lleó no hi ha hagut publicacions científiques que puguem 

contrastar l’efectivitat d’aquestes mesures, tot i que per comentaris personals si s’ha 

constatat un increment de la productivitat, que es el que buscaven. 

A l’Aragó es va seguir via GPS marcats varies parelles nidificants, dos de les quals, i per 

il·lustrar la influència en l’àrea de moviments de la parella, presentem dos gràfics (M Alcántara 

i Ferreiro): 

Territori amb una distribució de moviments amb un punt on un niu de la espècie i una zona de 

campeig molt marcada. 

 

El següent gràfica mostra a mateixa escala una parella on es senyala el niu hi que disposa d’un 

PAS on es comprova la reducció del territori que necessiten: 



 

 

 

Us de PAS per àliga cuabarrada amb usos turístics 
 

Hem recollit dades de 3 PAS amb una experiència superior a 4 anys utilitzat com us turístic i 

sense finalitat científica. 

Es tracte de 2 PAS a Extremadura i 1 PAS a Lleida. 

PAS a la Sierra de S Pedro (Cáceres). 

Utilitzar per la empresa PHOTORAPTORS fa 4 anys que ceba més de 100 cops any (quan tenen 

clients) i utilitza colom viu i conill mort. La parella és a una zona d’altíssim valor ecològic on viu 

entre àligues imperials i daurades i una colònia de voltor negre. La productivitat ha augmentat 

i treu polls cada any i no hi ha hagut cap mort d’exemplars adults, dades millors que abans de 

la creació del PAS. 

PAS al PN Montgragüe (Cáceres). 

Una casa rural “El tenado” regentat per Javier Esteban fa ja 5 anys que ceba regularment amb 

una freqüència superior als 200 díes any amb colom viu, incrementant la ceba segons les 

visites de clientes i en l’època de nidificació. El resultat es un increment de productivitat a 2 

polls/any volanders en els últims 4 anys. 

PAS a Montsonís (Lléida). 



PAS regentat per una empresa catalana per Jordi Bas. Tot i que no disposem dades de 

freqüència de cebes, es amb colom viu. No hi ha un objectiu científic. El que si sabem es que la 

parella no ha abandonat la zona, ha tingut que canviar niu per pressió dels Voltors i ha apropat 

la seva localització cap al punt del PAS. 

Es prou evident que tenim dades per pensar que la creació d’un PAS fa que els territoris de 

les parelles es redueixin, reduint i controlant la mortalitat adulta i incrementant la 

productivitat, dos factors claus per millorar la taxa de supervivència de l’espècie. 

DISCUSIÓ 
Segons el exposat creiem que seria molt interessant poder valorar l’ús de l’alimentació 

suplementària per millorar les poblacions de l’àliga cuabarrada. Aquest mètode s’ha utilitzat 

amb èxit en tres regions: Catalunya, Aragó i Castella i Lleó. 

Veient que utilitzada de manera integral i a llarg termini millora l’evolució de poblacions és 

evident que agafant com exemple a l’àliga imperial en Andalusia si comparem amb altres 

regions que no s’ha fet com Extremadura hi ha diferències en els resultats. 

El projecte que proposem pretén donar una alternativa complementària als tres projectes 

actuals que coordina GREFA i que a més son compatibles. 

A més a més no consumeix recursos ja que es proposa compatibilitzar aquest tipus d’accions 

amb el turisme ornitològic i de fotografia de natura i es pretén crear un projecte sostenible e 

independent en el temps. 

Aquest projecte ha de ser compatible amb programes d’educació mediambiental i com un 

punt d’investigació per futurs alumnes que vulguin aprofundir en els seus coneixements en 

aquesta matèria.  

REQUERIMENTS LEGALS 
Competències de la Generalitat de Catalunya al departament de Territori i Sostenibilitat, Medi 

Ambient i Sostenibilitat.  

Ajuntament de Granera. 

Par Natural de S Llorenç del Munt i L’Obac. 

Permisos: 

- Informe del departament de Territori i Sostenibilitat del projecte. 

- Permís per l’activitat del departament de Territori i Sostenibilitat del projecte. 

- Permís municipal per inici d’activitat. 

- Permís dels propietaris del terreny. 

- Permís, en cas que l’activitat sigui al Parc Natural, de la pròpia direcció del Parc 

Natural. 

- Informe Avaluació Impacte Ambiental 

ACCIONS 
1- Creació de Punts d’Alimentació Suplementaris (PAS) amb ús de colom viu amb la 

intenció d’atraure  exemplars d’àliga cuabarrada de població flotant. L’ideal seria fixar 



un exemplar en aquesta zona amb la intenció que es pugui formar una parella i que 

ocupi algun dels territoris abandonats fa ja més de dues dècades. 

2- Aprofitament d’un colomar ja construït a la finca. Es proveirà coloms d’empreses de 

control de plagues que capturen coloms en poblacions rurals.  

Imatge del colomar situat a la 

masia de la finca Salvatges. 

CARACTERÍSTIQUES DELS 

OBSERVATORIS 
Els observatoris tenen, i 

tindran una fondària de 150 

cm exterior (la llum interior 

serà inferior) amb una alçada 

170-180 cm. L’amplada anirà 

des de els 2 metros (el petit 

de 2 places) fins els 4 màxim 

(dels grans amb capacitat per 

4 persones). 

El material que s’ha fet servir 

es de fusta de palets 

propietat de Fustes Sola. Es 

una fusta que no arriba als 2 

cm de gruix i 10 cm 

d’amplada cada taula. S’han 

fet unes tapes que formen el 

terra, parets, porta i sostre. 



 

Sobre aquestes línies es veu com les tapes amb forats per les finestres i la base amb unes 

bigues de fusta per que passi l’aigua per sota. Tot collat amb visos que ha sigut l’únic material 

utilitzat. No hi han bigues verticals, tot son teules. 

Com es pot observar: 

- No hi ha cap tipus d’instal·lació de llum, aigua, gas, etc... 

- No hi ha cap tipus de bigues soterrats ni cimentació que faci el desmuntatge amb 

moviments de terra. 

- No s’ha fet camins d’accés de vehicles nous. 

- No hi ha hagut moviments de terra. 

- Son construccions desmuntables i sense marques quan es desmuntin. Eventuals. 

- Tal i com especifica  l’Autorització especial de Fotografia, els observatoris han d’anar 

previstos de vidres espia. 

ACTIVITAT FOTOGRÀFICA 

DEFINICIÓ 

Consisteix en portar a fotògrafs als amagatalls actius en aquell moment per tal que 

puguin fotografiar a les espècies que visitin aquell dia el PAS objectiu. 
 

Poden haver‐hi un petit número de PAS actius aquell dia, i cada fotògraf serà acompanyat 

al punt en qüestió. 2-4 fotògrafs per amagatall. 
 

ACCÉS 

L’accés dels fotògrafs serà sempre amb guia, s’accedirà amb cotxe del guia on 

s’acompanyaran als fotògrafs al observatori, se’ls obrirà la porta i se’ls deixarà.  
 



La durada de la estància del fotògraf serà de mitja jornada. 
 

TEMPORADA ACTIVA DE LA ACTIVITAT FOTOGRÀFICA. 

Tot l’any. 

ASSEGURANÇES 

‐ Assegurança de Responsabilitat Civil 

‐ Cobrirà riscos que puguin passar dins dels observatoris, i riscos que puguin passar 

als fotògrafs a la finca. 

MAPA DELS PUNTS QUE INDICA L’AUTORITZACIÓ ESPECIAL PER FER FOTOGRAFIA 

 

 
 

 

Dades del promotor: 

PHOTODIGISCOPING SCP 

CIF J63787063 

Tres Creus, 135, 3-1 

Sabadell 08202 

Representant: Marcos Lacasa Cazcarra 

DNI 52207576z 

TEL 658783545 

Email: photodigiscoping@hotmail.com 

 





































 

 

 

 

 10 de septiembre del 2015 

 

 

 

Marcos Lacasa 

Director General del Proyecto. 

Barcelona-Cataluña. 
 

Estimado Marcos: 
 

Reciba un cordial saludo y los mejores deseos de éxito en su trabajo a favor de la naturaleza. 

La IWR es una organización que mantiene alrededor de todo el planeta diversos proyectos pioneros 
que tienen como objetivo el rescate y manejo integral de fauna silvestre. 
 

A través de estos programas y proyectos académicos y científicos buscamos primordialmente 
la conservación del medio natural y la biodiversidad, mediante la profundización en conocimientos 

para formación especializada de recursos humanos, la ampliación de los proyectos de investigación, 
el apoyo a comunidades y al igual el intercambio de experiencias a través de nuestra de red de trabajo 

 

En atención a lo expuesto, queremos manifestarle nuestro total apoyo institucional con el 

Proyecto de Recuperación de un territorio de Águila Perdicera (Aquila fasciata) en el Parque 
Natural de S. Llorenç de Munt i l’Obac, en la provincia de Barcelona que en la actualidad usted 

lidera. Así es como la IWR en su visión se compromete a otorgar el respaldo humano, logístico y 
financiero de acuerdo a las posibilidades 
 

Por lo pronto delegamos como responsable por parte de la organización en este proyecto al 
Dr. Fernando Cortés, que contando su amplia y vasta experiencia en múltiples proyectos de esta 

índole, empezando por la dirección de todos los Centros de Rescate de Fauna Silvestre del Gobierno 
de México, quién brindará la cooperación deseada. 
 

La organización IWR tiene mucho interés en este proyecto, debido a que se encuentra dentro de los 
objetivos la recuperación y rehabilitación de aves, en este caso las poblaciones de águilas perdiceras, 
y encontrar proyectos para el manejo sustentable de tal, así como lo es el turismo de naturaleza.  

 
 

Atentamente, 
 
 

 
 

 

 
 

Sharon Pereyra Buezo 
 

IWR - CEO  
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