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DADES GENERALS DE L’ESPAI NATURAL

L’espai d’interès natural de la Serra de Llaberia, després de l’ampliació
de l’any 2007 avarca una superfície de 10.350 ha, distribuït a parts 
iguals a les comarques de la Ribera d’Ebre, el Baix Camp i el Priorat.
Els principals valors de l’EIN són una gran riquesa biològica, una gran 
qualitat paisatgística,  l’atractiu dels pobles destacant el nucli de 
Llaberia i una interessant geologia.   

DADES GENERALS DEL CONSORCI DE LA SERRA DE LLABERIA

El Consorci va ser constituït l’any 2004 pels ajuntament de Capçanes, 
Colldejou, Marçà, la Torre de Fontaubella, Pratdip i Tivissa, recollint les 
inquietuds de la gent que viu i estima aquest territori. L’any 2006 el 
Consorci s’amplia amb l’entrada com a nou soci del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge.
A dia d’avui el Consorci disposa d’unes oficines equipades (en un local 
cedit per l’ajuntament de Tivissa) i d’un equip de gestió amb una 
persona dedicada als serveis administratius i dues persones als serveis 
tècnics. Durant aquest estiu, gràcies al Servei d’Ocupació de Catalunya 
es disposa d’un reforç de 8 treballadors. 



OBJECTE I FINALITAT

L’objecte i la finalitat del Consorci és la preservació, la revalorització i la 
gestió integral de l’espai d’interès natural Serra de Llaberia.
Amb aquesta finalitat, els objectius s’orientaran en cinc grans eixos:

a) Protecció, restauració i millora del patrimoni natural i 
cultural de la serra de Llaberia.

b) Redacció d’un pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge.

c) Gestió i obtenció de recursos i ajuts per assolir aquesta 
finalitat.

d) Desenvolupament local per millorar les condicions de vida 
de la població.

e) Aprofitament sostenible dels recursos naturals.

f) Inserció Laboral de persones en risc d’exclusió social 



OBJECTIUS OPERATIUS

1. Gestió i definició d’actuacions en un període d’arrencada; sent prioritari 
disposar d’unes bones bases d’informació. 

2.Necessitat de crear un òrgan de gestió i administració permanent; per 
donar suport al inici dels programes de col·laboració entre el Consorci i 
d’altres administracions.

3.Bona estratègia d’actuació; els  projectes inicials hauran de ser 
assumibles pel consorci en quant a volum i seguiment de la feina.

4.Màxima rendibilitat de la informació aportada; que permeti 
desenvolupar accions posteriors respectuoses amb el medi, essent
prioritària la realització d’estudis que determinin l’estat del medi, les 
infraestructures, les competències dels diferents organismes…

5.Divulgació de l’espai; és un dels punts més importants a l’hora de donar 
a conèixer el treball aconseguit, coneixent les seves conseqüències per 
evitar perjudicis, per tant cal fer un seguit d’estudis bàsics per cercar 
valors i adequar la divulgació a la conservació de l’espai.
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TIPOS DE ACCIONES: AE OGEST Tipo C - Área estratégica complem.







Foment de la gestió forestal: propietat privada

17 nous PTGMF: aproximadament 1.200 Ha.

2 Tallades de millora per la GFS de privats 21,4 Ha.

4 Rompudes en punts estratègics de gestió 9,5 Ha.

Contactes amb privats pel foment de gestió: 77

Acords de custòdia: 12




