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PROPOSTA DE LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES
DEL PLA D’ACCIÓ DE LA ZEC COSTES DEL MARESME
D’acord amb l’article 6 de la Directiva Hàbitats (92/43/CEE), els Estats membres han d’aplicar
mesures apropiades per evitar, a les zones d’especial conservació, el deteriorament dels
hàbitats naturals i de les espècies, així com les alteracions que repercuteixen en les espècies
que han motivat la designació de la ZEC. Així doncs, a continuació s’han definit els objectius
generals de gestió de l’espai marí i unes línies estratègiques encaminades a respondre a les
exigències ecològiques dels hàbitats naturals i de les espècies presents dins la ZEC.

O1 Augmentar el coneixement i el seguiment de la ZEC
LE 1.1

Potenciar la realització d'estudis per al millor coneixement del funcionament de
l'ecosistema de la ZEC i totes les espècies presents

LE 1.2 Ampliar el seguiment de l'evolució de la praderia de posidònia
LE 1.3

Determinar les interrelacions entre els diferents elements que afecten l'ecosistema
de la ZEC

LE 1.4 Avaluar els serveis ecosistèmics de la ZEC
LE 1.5 Seguiment de les espècies invasores presents a la ZEC
LE 1.6 Estudiar l'evolució de la productivitat i presència de peix
LE 1.7 Cartografiar els diversos hàbitats presents a la ZEC
LE 1.8 Seguiment dels paràmetres físicoquímics de l'aigua
LE 1.9

Coordinar i potenciar les iniciatives de ciència ciutadana per al coneixement i
conservació de la ZEC

O2 Conservació i millora l'estat dels hàbitats i les espècies presents a l'espai
LE 2.1

Potenciar la recuperació i expansió de la praderia de posidònia i els hàbitats
coral·lígens a la ZEC

LE 2.2 Potenciar l'evolució favorable de l'ecosistema de la ZEC
LE 2.3 Recuperar la biodiversitat a la ZEC
LE 2.4 Ampliar l'àmbit i/o els elements de protecció de la ZEC
O3 Compatibilitzar l'activitat antròpica amb conservació de la ZEC Costes del Maresme
LE 3.1 Compatibilitzar els usos econòmics a la ZEC amb la seva conservació i millora
LE 3.2

Compatibilitzar els usos esportius i recreatius a la ZEC amb la seva conservació i
millora

LE 3.3

Establir mecanismes de gestió, vigilància, control i aplicació de la legislació i
regulació a la ZEC

LE 3.4 Millorar la qualitat de l'aigua a la ZEC / Reduir els elements contaminants a la ZEC
LE 3.5 Sensibilitzar i educar els col·lectius usuaris de la ZEC
O4 Mitigar els efectes del Canvi Global a la ZEC Costes del Maresme
LE 4.1

Determinar els impactes existents i potencials del canvi global sobre l'ecosistema
de la ZEC

LE 4.2

Controlar les amenaces biòtiques a la ZEC Costes del Maresme (espècies
invasores)
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LE 4.3 Implementar actuacions per a minimitzar els impactes del canvi global a la ZEC

O5 Establir mecanismes d'aplicació i actualització del Pla d’Acció i de governança de la
ZEC
LE 5.1 Establir mecanismes d'aplicació i actualització del Pla
LE 5.2 Donar continuïtat a les accions recollides
LE 5.3 Realitzar un seguiment de l'aplicació del Pla
LE 5.4 Crear i implementar òrgans, eines i mecanismes per a la gestió de la ZEC
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