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RESUM: 
Les aus necròfagues sempre han dominat els cels pirinencs, tot i que han patit disminucions 
considerables en les seves poblacions. Aquest estudi pretén analitzar la viabilitat dels Punts 
d’Alimentació Suplementàries, observar les variacions de les diferents espècies de necròfags al 
llarg dels últims anys i generar un manual de bones pràctiques per tal d’homogeneitzar les pautes 
de gestió d’una activitat com aquesta. La informació bàsica s’ha extret principalment d’articles 
científics, entrevistes i sortides de camp. L’anàlisi de les dades en conjunt ha permés 
desenvolupar una visió general i crítica de la situació actual. Avui dia la creació de canyets per a 
aus necròfagues genera una gran controvèrsia. Per tal de determinar la viabilitat d’un PAS s’ha 
establert un sistema d’indicadors, a fi d’assolir l’objectiu de poder comprovar l’efectivitat de la 
gestió d’un canyet, segons les seves necessitats bàsiques de gestió. Arrel d’aquest valor resultant 
es procedeix a determinar si el PAS és viable a llarg termini o no. Segons les dades extretes es 
conclou que l’alimentació de les aus mitjançant aquests emplaçaments tant específics suposen un 
benefici tant econòmic com ecosistèmic a l’hora de d’eliminar els subproductes càrnics, a més 
d’afavorir l’ecoturisme a la zona. D’altra banda però la gestió responsable d’aquests punts és vital 
per a mantenir un equilibri sostenible entre les diferents espècies i la societat. 
	

ABSTRACT: 
Scavenger birds have always dominated the Pyrenees’ skies, but suffered considerable declines in 
their populations. The aim of this study is to analyze the viability of Supplementary Feeding Point, 
to observe variations in different species of scavengers of over the past few years and generate a 
manual for good practices to homogenize managing standarts for such an activity. The basic 
information was firstly extracted from scientific articles, interviews and field trips. The analysis of 
the coordinate data set has allowed the group to develop a critcal overview of the current situation. 
Nowadays the cration of a SFP for scavenger birds generate much controversy. To resolve the 
viability of a SFP, the group has established an indicator system in order to test the effectiveness  
of the SFP management, according to it’s basics needs of management. Due to this value it is 
proceed to define if the SFP  is viable in the long term or not. According to data it is concluded that 
feeding birds using these sites represent a specific benefit both economic and ecosystemic when 
removing meat products, while promoting ecotourism in the area. Furthermore responsible 
management of these points is vital to maintain a sustainable balance between the different 
species and society. 
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IDENTIFICACIÓ: 
 
Títol: Anàlisi de la Viabilitat del PAS 
i millora de la seva gestió envers les 
aus necròfagues a la vall d’Alinyà. 
 
Paraules clau: PAS (punt 
d’Alimentació suplementària), aus 
necròfagues, espècies vulnerables, 
conservació, hàbitat potencial,  
viabilitat, gestió. 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
El vincle entre l’home i les aus 
necròfagues ha anat fluctuant al 
llarg dels segles. La relació 
competitiva inicial va transformar-se 
en mutualista, però finalment la 
consideració negativa deguda al  
desconeixement que tenia la 
societat sobre aquestes aus va fer 
que fossin perseguides per l’home, 
arribant quasi a extingir les espècies 
 
 

Els canyets fins abans de de la 
Guerra Civil espanyola eren molt 
habituals en qualsevol poble del 
món rural. Els animals domèstics 
que morien en aquella comunitat 
eren llençats a les afores del poble.  
 
A partir de la mecanització agrícola,  
l’abandonament parcial de la 
ramaderia extensiva, la 
industrialització i l’oposició per part 
de les autoritats sanitàries, 
nombrosos canyets desapareixen.  
(Com. Verb. Filella, S.) 
 
Als anys seixanta aquestes aus van 
patir una forta davallada degut a la 
“Junta de Extinción de Alimañas”, 
però gràcies a l’actual protecció que 
se’ls hi atorga i als PAS, les 
poblacions han anat en augment. 
 
S’han consultat articles científics i 
estudis previs com Donázar, J.A., 
(1992). Muladares y basureros en la 
biologia y conservación de las aves 
en España. In Ardeola vol. 39, i 
estudis catalans relacionats 
(MARGALIDA, A.; (2002)).  

RESUMEN: 
Las aves necrófagas siempre han dominado los cielos pirenaicos, aunque han sufrido 
disminuciones considerables en sus poblaciones. Este estudio pretende analizar la viabilidad de 
los Puntos de Alimentación Suplementaria, observar las variaciones de las diferentes especies de 
necrófagas en los últimos años y generar un manual de buenas prácticas con el fin de 
homogeneizar las pautas de gestión de una actividad como esta. La información básica se ha 
extraído principalmente de artículos científicos, entrevistas y salidas de campo. El análisis de los 
datos en conjunto ha permitido desarrollar una visión general y crítica de la situación actual. Hoy 
en día la creación de muladares para aves necrófagas genera una gran controversia. Para 
determinar la viabilidad de un PAS se ha establecido un sistema de indicadores, a fin de lograr el 
objetivo de poder comprobar la efectividad de la gestión de un muladar, según sus necesidades 
básicas de gestión. A raíz de este valor resultante se procede a determinar si el PAS es viable a 
largo plazo o no. Según los datos extraídos se concluye que la alimentación de las aves mediante 
estos emplazamientos tan específicos suponen un beneficio tanto económico como ecosistémico 
a la hora de eliminar los subproductos cárnicos, además de favorecer el ecoturismo en la zona. 
Por otra parte, la gestión responsable de estos puntos es vital para mantener un equilibrio 
sostenible entre las diferentes especies y la sociedad. 
 
	



	 146	

 
Actualment el PAS d’Alinyà té com 
objectiu principal afavorir el voltor 
negre (Aegypius monachus).  
 
D’altra banda la població de voltor 
comú (Gyps fulvus) ha augmentat 
considerablement els últims anys, 
provocant malestar entre la població 
ramadera i denúncies per suposats 
atacs. Tot això fa que es plantegi la 
següent hipòtesi: “El PAS d’Alinyà 
podria arribar a ser un referent per a 
nous PAS?”. 
 
Per conèixer l’efectivitat del PAS 
s’ha realitzat un anàlisi de viabilitat 
creant diversos indicadors. A major 
puntuació rebuda significarà que és 
possible la viabilitat del PAS.  
 
Aquest estudi es realitza amb la 
finalitat de crear un manual de 
bones pràctiques per a una correcta 
gestió d’un nou canyet, amb la 
intenció d’homogeneïtzar els 
procediments a l’hora de gestionar 
un punt d’alimentació 
suplementària. 
 
 
Objectius:  
 
Es plantegen una sèrie d’objectius 
generals i específics per tal 
d’afirmar o descartar la hipòtesis 
plantejada anteriorment. 
 

1. Elaborar un manual de bones 
pràctiques per tal de 
determinar quina hauria de 
ser la gestió del PAS i quins 
aspectes s’haurien de 

millorar per tal d’afavorir les 
espècies més vulnerables. 
 

2. Fer una síntesis de l’evolució 
de les diferents espècies i 
punts que han influenciat en 
aquesta evolució mitjançant 
un gràfic que mostri la 
importància del PAS.  

3. Analitzar la viabilitat del PAS: 
- Futur del PAS. 
- Millores del PAS. 
- Petjada de carboni. 
- Correlacions entre 

presumptes atacs 
de voltors i els 
PAS.  

Els objectius específics següents 
pretenen complementar i facilitar la 
resolució dels objectius generals 
esmentats anteriorment. 
 

1. Determinar els factors que 
afecten o influeixen en la 
mortalitat de les diferents 
espècies d’aus necròfagues. 

2. Definir les previsions de futur 
envers l’augment de la 
població de les diferents 
espècies d’aus necròfagues i 
el PAS. Confirmar la viabilitat 
de les poblacions de les 
quatre especies en un futur. 

3. Especificar els elements que 
afavoreixen un augment 
poblacional de les espècies 
catalogades com a 
vulnerables (Gypaetus 
barbatus i Aegypius 
monachus). 

4. Avaluar els avantatges 
derivats de l’ecoturisme. 
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2. MATERIALS I MÈTODES 
 
La execució del estudi realitzada pel 
grup de recerca s’ha emmarcat a la 
zona de la Vall d’Alinyà, situat a la 
província de Lleida, concretament a 
la comarca de l’Alt Urgell.  
 
Per tal de realitzar satisfactòriament 
aquest treball i assolir els objectius 
plantejats, es seguirà una 
metodologia dividida en tres fases.  
 
La primera fase consisteix en una 
recerca extensa bibliogràfica de les 
aus necròfagues i del seu estat de 
conservació, com també dels punts 
d’alimentació suplementària a nivell 
autonòmic i estatal.  
 
Per dur a terme la primera fase cal 
tenir en compte la legislació 
existent, ja que és una eina clau per 
entendre la gestió actual del PAS i 
realitzar-ne millores. 
 
Per altre banda, la segona fase 
consta del treball de camp, basada 
en entrevistes a tècnics i experts, 
així com també s’ha requerit  de 
l’opinió d’actors locals que aporten 
la visió oposada, en la gran majoria 
de casos, a la dels primers.      
 
Aquesta fase també inclou les 
visites a diferents emplaçaments 
amb l’objectiu de recórrer la ruta 
que fan els subproductes des dels 
seus inicis a l’escorxador, 
concretament de l’escorxador 
Mafriseu (la Seu d’Urgell), fins al 
seu destí final al PAS d’Alinyà com 
aliment per a les aus necròfagues. 

 
L’assistència a les xerrades sobre la 
relació entre els voltors i els 
suposats atacs al bestiar entre el 
Prepirineu i Pirineu realitzada a Vic, 
ha resultat molt profitosa ja que la 
confluència d’experts de renom com 
A. Margalida o G. Lampreave i 
ramaders com C. Mencos Pasqual, 
Coordinador territorial de la 
Catalunya Central Agricultura i 
Ramaderia Ecològica (Unió de 
Pagesos), ha finalitzat amb la 
recopilació d’informació de les dues 
visions existents sobre la 
problemàtica dels voltors al Pirineu.  
 
L’assistència a les aportacions 
d’aliment tant al PAS com al Hide 
realitzades per l’Aleix Millet han 
completat la presa d’informació 
sobre el comportament i gestió dels 
punts d’alimentació.  
 
Finalment, la darrera fase consisteix 
en el tractament de dades 
obtingudes. A partir de les fases 
prèvies s’ha pogut avaluar la 
importància dels diferents PAS i 
determinar la seva viabilitat. Per 
últim també s’ha realitzat un manual 
de bones pràctiques per tal de 
aglutinar unes pautes a seguir a 
l’hora de construir un nou canyet.  
 
 
 
3. RESULTATS 
 
3.1. Relació entre les denuncies de  
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Els mapes realitzats no reflexen una 
clara relació entre la localització de 
les denúncies i la distribució de les 
poblacions de voltor a Catalunya.   
 
En canvi es pot observar  que els 
abocadors on hi ha major afluència 
de voltors coincideixen amb les 
zones de cria i alimentació.  
 
Es pot afirmar que aquelles àrees 
que presenten denúncies per 
presumptes atacs de voltors 
coincideixen amb les zones on hi ha 
punts d’alimentació suplementaria. 
És per aquest motiu que es pot 
descartar la hipòtesi de que els 
voltors ataquen per falta d’aliment 
 
 
 
3.2. Necessitats energètiques de les 
aus necròfagues: 
 
Les necessitats energètiques de les 
necròfagues varien segons les 
condicions ambientals, 
especialment amb la temperatura. 
Així doncs a l’hivern el requeriment 
energètic diari serà major que a 
l’estiu. 
 
Això no suposa un problema per les 
poblacions de Catalunya, ja que la 
disponibilitat d’aliment és suficient 
durant tot l’any. 
 
A continuació s’exposen dues 
gràfiques referents a la disponibilitat 
de biomassa d’ungulats salvatges a 
Catalunya, més concretament en 
les zones del Pirineu i Prepirineu. 
Com s’observa en les gràfiques la 
disponibilitat d’aliment és molt major 

Fig.	2	:	Mapa	distribució	Gyps	fulvus	a	
Catalunya.	
Font:	sioc.cat	

Font:	SIOC	

Fig.	1:	Mapa	de	localització	dels	PAS	i	abocadors	a	
Catalunya	
Font:	Pròpia	
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al Pirineu que no pas al Prepirineu, 
especialment d’isard, cérvol i 
senglar.  
 
 
 

 
 
Per tant, al Prepirineu els PAS 
prenen un paper més important en 
front de la conservació de les quatre 
aus necròfagues a Catalunya, així 
com la ramaderia extensiva. 
 
 
3.3. Conseqüències en la reducció 
de l’oferta tròfica. Dinàmica 
poblacional: 
 

Al llarg de les últimes dècades (des 
dels anys 60) els voltors han patit 
diferents canvis a nivell legislatiu, 
alguns positius i altres negatius.  
 
Però la llei que va sorgir a partir de 
les EET, referent a l’abandó de 
cadàvers al medi, va marcar un punt 
clau en la gestió de les espècies 
d’aus necròfagues.  
 
Per tant, tot i ser espècies 
protegides per ordre de la pròpia 
UE, aquest mateixa va fer que a 
través de la directiva  que regula 
l’abandonament de cadàvers al 
medi,  les aus necròfagues sortissin 
perjudicades. 
 
Amb aquest normativa no només es 
perjudica a les aus, que de manera 
natural s’encarreguen d’eliminar, 
aproximadament, entre un 50 i un 
75% dels ungulats domèstics, que 
en dades numèriques correspondria 
a : 

o 134-201 tones d’ossos  

o 5551-8326 tones de carn 
 
A més a més, l’eliminació dels 
cadàvers per la via natural (voltors) 
suposa un estalvi econòmic anual 

de 907.679-1.595.715 €, el què 
serien 165.3€/ tones destinats a la 
retirada i transport per la 
transformació i eliminació dels 
subproductes càrnics d’origen 
animal, des de l’escorxador fins a 
les plantes d’incineració. 
 
A continuació s’exposen quatre 
gràfics corresponents a la resposta 
de les poblacions de les diferents 

Fig.	3:	Biomassa	d’ungulats	dels	Pirineus	
Font:	A.	Margalida	(2011)	

Fig.	4:	Biomassa	d’ungulats	dels	Prepirineus	
Font:	A.	Margalida	(2011)	
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espècies a la disponibilitat d’aliment 
en el medi, en un escenari de futur 
de 21 anys. 
 
Per a cada espècie de voltor 
s’obtindrà una resposta diferent, ja 
que les necessitats alimentàries són 
diferents. 
 

 
Gyps fulvus amb 100% de 
disponibilitat de cadàvers augmenta  
de manera constant la seva 
població. Amb 25% de cadàvers al 
medi la població disminueix en un 
inici però ràpidament s’estabilitza. 
Amb un 0% de cadàvers la població 
pateix una forta davallada. De fet, 
és l’espècie que més perjudicades 
veu les seves poblacions en front la 
falta d’aliment disponible. 
 
 

Pel que fa a l’Aegypius monachus, 
les dades no permeten fer-ne una 
interpretació fiable, ja que és una 
espècie reintroduïda a Catalunya. 
Per tant es considera que podria 
arribar a aclimatar-se a la  
disponibilitat d’aliment present en el 
medi.  
A més a més cal tenir en compte 
que al partir d’un nombre tan baix 
de parelles la tendència de la 
població serà a l’alça. 
 

 
El Neophron percnopterus també 
segueix una tendència a augmentar 
la seva població ja que es tracta 
d’una espècie oportunista i que 
podria fer front a la falta d’aliment 
provinent de cadàvers alimentant-se 
de petits invertebrats o inclús 
d’excrements d’altres animals, 
sobretot d’origen boví. 
 

Fig.	5:	Previsió	de	futur	per	al	Gyps	fulvus	segons	
la	disponibilitat	d’aliment	
Font	A.	Margalida	(2011)	

Fig.	7:	Previsió	de	futur	per	al	Neophron	
percnopterus	segons	la	disponibilitat	d’aliment	

Font	A.	Margalida	(2011)	

Fig	6:	Previsió	de	futur	per	al	Aegypius	
monachus	segons	la	disponibilitat	d’alimen	

Font:	A.	Margalida	(2011)	

Fig.	8:	Previsió	de	futur	per	al	Gypaetus	barbatus	segons	la	
disponibilitat	d’aliment	
Font	A.	Margalida	(2011)	
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Gypaetus barbatus reacciona en 
front la falta d’aliment de la mateixa 
forma que ho fa davant la 
disponibilitat. 
 
S’observa que a l’inici la població 
pateix una forta davallada però 
arribat al primer punt d’inflexió 
passa a augmentar, fins a arribar a 
un nou punt d’equilibri a partir del 
qual la població fluctua i va patint 
petits augments i davallades. Tot i 
així , a la llarga, la població 
s’estabilitza. 
 
 
3.4. Càlcul de les necessitats 
energètiques a la vall d’Alinyà. 
 
L’objectiu d’aquest apartat és 
comprovar si la carn abocada al 
PAS anualment cobreix les 
necessitats energètiques dels 
voltors instal·lats a la vall. 
 
Els resultats són orientatius, ja que 
no es disposen de censos reals per 
les espècies Gysus fulvus i 
Neophron percnopterus. 
 
Per tant, es calcularan les 
necessitats energètiques per a les 
espècies Aegypius monachus i 
Gypaetus barbatus, dels quals es 
tenen censos reals a la vall d’Alinyà. 
 
Els càlculs de les necessitats 
energètiques es realitzen tenint en 
compte el registre d’abocament de 
l’última campanya del PAS d’Alinyà, 
que correspon a la del 2013-2014. 
 
 
 

Per a Gypaetus barbatus: 
 
El requeriment energètic d’aquesta 
espècie és 300kg/parella/any. 
 
Tenint en compte que el total de 
quilograms d’ossos abocats al PAS i 
al hide per al període 2013-2014 és 
de 4264 kg/any i que només hi ha 
una parella nidificant de Gypaetus 
barbatus a la vall d’Alinyà es pot 
afirmar que tenen les necessitats 
cobertes per a poder viure 
còmodament durant l’any, sense 
necessitat de volar grans distàncies 
en busca d’aliment. 
 
 
Per a Aegypius monachus: 
 
El requeriment energètic d’aquesta 
espècie és 438kg/parella/any. 
 
Tenint en compte que el total de 
quilograms de conill, cabra, ovelles i 
xai abocats al PAS i al hide per al 
període 2013-2014 és de 3256 
kg/any i que hi ha 11 parelles 
nidificants d’ Aegypius monachus a 
la vall d’Alinyà veiem que: 
 
Per a cada parella de voltor negre 
instal·lada a la vall “li correpondríen” 
296Kg de carn abocada al PAS. 
 
Per tant, més de la meitat del 
requeriment energètic anual dels 
individus de voltor negre de la vall 
queda cobert només amb les 
aportacions al PAS. Cal tenir en 
compte que no tota la carn serà 
consumida només pel voltor negre, i 
que altres carronyaires facultatius 
també poden fer ús del PAS. 
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3.5. Avantatges i inconvenients: 
 
A mesura que s’han construït els 
punts d’alimentació s’ha pogut 
comprovar que l’ús d’aquests té 
repercussions tant a nivell ecològic 
(comportament i hàbits de les 
espècies), com a nivell econòmic i 
sociològic. 
 
 
1. Avantatges:  
 

Ecològics: 
• L’ús del PAS preserva la 

fauna i afavoreix les 
espècies més vulnerables 
com són Aegypius 
monachus i Gypaetus 
barbatus. 

§ Manté l’ equilibri del 
sistema i afavoreix el flux 
de nutrients. 

§ Afavoreix la concentració 
de fauna a la zona. 

§ Suposa una reducció 
d’emissions de GHI 
(estalvi en transport i 
inscineració dels 
subproductes càrnics). 

 
Socio-econòmics: 
§ Afavoreix la creació de 

petites empreses. 
§ Estalvi econòmic en 

eliminació de 
subproductes càrnics. 

§ Afavoreix l’ecoturisme, 
potenciant així  
l’economia de les 
comunitats locals. 

 

 
2. Inconvenients: 
 

Ecològics: 
§ Afavoreix el voltor comú 

en detriment de la resta 
d'espècies. 

§ Evita l'expansió de les 
poblacions d’aus 
necròfagues cap a nous 
hàbitats potencials que no 
estan col·lonitzats. 

§ Afavoreix la competència 
inter i intraespecífica. 

§  
 

Socio-econòmics                     
i lesgislatius: 
§ Condicions/requisits 

sanitaris necessaris 
(Reglament CE 
1774/2002, EET).  

§ Només certs tipus de 
restes es poden abocar al 
PAS, per exemple no està 
permes a nivell legislatiu 
tirar restes de porcí al 
PAS (per motius 
sanitàris). 

§ Augment de la 
controvèrsia per part dels 
ramaders, que veuen els 
voltors com una amenaça 
per possibles atacs al 
bestiar.  

 

 

3.6. Manual de bones pràctiques: 

Per a poder unificar els criteris de la 
gestió dels PAS s’ha proposat la 
creació d’un manual de bones 
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pràctiques. Prenent-ne com a base 
la gestió del canyet d’Alinyà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dins d’aquesta guia s’exposa els 
requisits per la creació d’un PAS, 
tant a nivell legal com a nivell de 
localització. S’inclouen fitxes 
descriptives de les diferents 
espècies que el freqüenten i es 
descriu la gestió adequada per a 
cada una d’elles.  
Aquest manual s’ha realitzat d’una 
forma senzilla i entenedora per 
facilitar el seu ús. Estableix uns 
criteris de procediment bàsics 
alhora de gestionar un PAS, tant si 
l’objectiu és establir un punt 
d’alimentació general, és a dir per 
les quatre espècies o específic per 
les aus més desfavorides. 
 
 
3.7. Propostes d’ubicació per a nous 
PAS: 
	
Arrel de la problemàtica relacionada 
amb la interacció de Gyps fulvus 
amb el bestiar domèstic, ha crescut 
la necessitat de gestionar aquestes 
aus i, per contra, la d’educar la 

població en matèria d’aus 
necròfagues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  primer mapa representa la 
localització dels diferents PAS a 
Catalunya (mapa 1) i l’inferior la 
distribució de Gyps fulvus (prenem 
coma referència aquesta espècie 
degut a que és la única present en 
la problemàtica) (mapa 2). 
 
Si es comparen els mapes anteriors 
es pot afirmar que les majors 

Fig.	9:	Manual	de	bones	pràctiques	de	
la	gestió	d’un	PAS	

Fig.	10:		Mapa	PAS	actuals.	Font:Elaboració	pròpia	
(ArcGis).	

Fig.	11:	Mapa	distribució	Gyps	fulvus	a	
Catalunya.		
Font:	SIOC	
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concentracions de necròfags es 
localitzen a les zones que disposen 
de més canyets. 
 
La majoria de la població de Gyps 
fulvus es troba a la zona del Pirineu 
i Prepirineu i sobretot a la província 
de Lleida. Per aquest motiu 
s’haurien d’instal·lar nous PAS en 
zones potencials de la resta de 
Catalunya.  
 
Es podria aconseguir l’establiment 
de noves parelles, assentant 
diferents poblacions pel territori 
català i així en un futur, es podria 
arribar a connectar amb diferents 
poblacions arreu de la península. El 
nord amb les aus de França i al sud 
amb les de Andalusia. Aconseguint 
així una població més homogènia 
en el territori. 
 
 

3.8. Altres propostes de millora:  

Per cobrir la resta de necessitats 
derivades de la gestió d’un PAS, 
s’han definit tres vies d’actuació.  
La primera relacionada amb la 
millora del PAS inclou, per una 
banda inclou les propostes descrites 
anteriorment (Manual bones 
pràctiques i la proposta de nous 
PAS). I per l’altre,  la construcció de 
nius artificials per potenciar la 
reproducció de Aegypius monachus, 
l’espècie més amenaçada. 
La segona referent a la Vall 
d’Alinyà, busca potenciar la localitat 
en sí mateixa. Per assolir-ho es 
proposa fomentar l’ecoturisme. 
Unint així la difusió de la 
conservació del medi, fauna i flora 

amb l’activació del sector terciari de 
la Vall. 
La tercera fa referència a la 
interacció entre les aus necròfagues 
i les activitats ramaderes. Consisteix 
en difondre més informació sobre 
aquestes aus i la seva importància 
dins la cadena tròfica per tal de 
conèixer-les i oblidar falsos mites 
que les precedeixen. 
 
 

3.9.Viabilitat del PAS d’Alinyà: 

Per poder comprovar l’efectivitat del 
PAS d’Alinyà i poder concloure si és 
un referent en gestió per a altres 
punts d’alimentació s’ha elaborat un 
sistema d’indicadors. 
 
Mitjançant un procés de presa de 
decisions (Luna, A., Raigoza, J. A., 
et. al. (2012) Mesura i anàlisi 
d’indicadors per procés) s’ha 
identificat  els F.C.E. (Factors Crítics 
d’Èxit). Són els elements del procés  
que cal tenir sota control per 
aconseguir l’objectiu proposat. 
  
Per tal de quantificar-los s’ha definit 
per a cada F.C.E. un indicador que  
mesuri el grau d’acompliment 
mitjançant estratègies de gestió. 
La base del càlcul s’ha simplificat 
per facilitar la comprensió i 
l’autoexecució del procés 
independentment dels 
coneixements i/o experiència prèvia 
del responsable del PAS.  
 
Les estratègies establertes per a 
cada indicador responen a una 
acció, la qual pot tenir un resultat 
positiu, en cas de que es compleixi 
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satisfactòriament o un resultat 
negatiu, si no s’ha acomplert. 
 
El còmput total és un valor dins d’un 
rang preestablert. Fins aquest punt 
el sistema és quantitatiu.  
 
Per poder comprendre millor el 
resultat, se li ha donat una visió 
qualitativa. De forma que s’han 
associat uns rangs, prèviament 
definits, a uns valors qualitatius. 
 
Així doncs cada resultat té una 
connotació qualitativa orientativa. 
Si relacionem aquest sistema 
d’autoavaluació amb el manual de 
les bones pràctiques, obtenim un 
sistema de millorament continu. 
 
 

3.10. Petjada de carboni del  PAS 
entre: 

S’ha calculat la petjada ecològica 
corresponent al funcionament del 
PAS d’Alinyà durant un any, per 
conèixer les emissions creades. 
 
En primer lloc es van definir les 
accions que alliberen diòxid de 
carboni. Un cop establertes i amb 
els factors de conversió adequats 
es van calcular aquestes emissions. 
 
Per poder entendre i valoritzar el 
resultat, s’ha comparat amb la 
petjada de carboni corresponent a 
la incineració dels subproductes per 
part de l’escorxador, si no es 
comptés amb el PAS. 
 
 

 
4. DIAGNOSI DE RESULTATS 

 
4.1. Mapa denúncies del PAS: 

 
 
 

 
Es podria descartar l’atac dels 
voltors al ramat degut 
exclusivament a la falta d’aliment, ja 
que les zones amb major número 
de denúncies estan envoltades de 
PAS, i per tant disposen d’aliment 
necessari. 
 
Presumptes atacs podrien provenir 
d’altres individus de fora. 
 
No podem establir una relació clara 
entre el nombre i la localització de 
les denúncies envers la zones de 
major població de voltor.  
 
 
4.2. Necessitats energètiques: 

 
Les necessitats de les quatre 
espècies es veurien cobertes, per la 
cabana salvatge, a la zona del 
Pirineu i Prepirineu, malgrat 
l’absència la ramaderia extensiva.  
 

Fig.	12:	Mapa	denúncies	
Font:		Pròpia	
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4.3. Avantatges i inconvenients: 

Es pot  concloure que tot i que 
gràcies a la gestió dels PAS 
s’afavoreixen les espècies 
vulnerables, s’ha vist un canvi en 
els hàbits/comportament dels 
voltors (en referència a mobilitat en 
busca d’aliment, així com en 
l’expansió de les poblacions al llarg 
del territori, evitant així la 
colonització de nous territoris 
considerats hàbitats potencials). 
 
 

4.4. Petjada de carboni: 

Es pot concloure que, tot i que per 
calcular la petjada ecològica 
associada a la incineració de 
subproductes només s’ha tingut un 
valor en compte, en aquest cas el 
factor d’emissió del forn cremador, 
el valor total de quilograms de CO2 
emesos és superior al valor del 
PAS. 
 
 
4.5. Viabilitat: 

Si relacionem aquest sistema 
d’autoavaluació amb el manual de 
les bones pràctiques, obtenim un 
sistema de millorament continu. 
 
 
 
5. Limitacions 
Aquest projecte s’ha trobat amb 
diferents limitacions que han 
dificultat el seu desenvolupament.  

Principalment hi ha hagut dos 
factors condicionals. El temps i la 
dificultat per aconseguir dades. 
El  fet que el termini establert per a 
la elaboració del treball sigui tant 
breu ha condicionat la maduració 
dels resultats.  
Per part d’algunes les entitats i 
col·lectius no s’ha obtingut resposta 
o no s’ha obtingut la esperada. 
Aquest factor ha influït molt en la 
presa de decisions d’elaboració el 
projecte. 
 

 
Propostes per a futur 
projectes: 
 

- Especificar el sistema 
d’indicadors 

- Calcular la petjada 
ecològica del cremador 
amb tots els factors. 
 

 
	
 
 


