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Pla de Gestió 
Pastoral Concertat

La creació del Pla de Gestió Pastoral 
Concertat suposa la regulació de 
l’activitat pastoral de les dife-
rents finques que comparteixen
l'espai transfronterer, evitant 
problemes relacionats amb 
la divagació d'animals, el 
sobre pasturatge i l'erosió del
sòl, l'esgotament de les zones 
de pastures, l'afectació sobre 
àrees d'especial interès biolò-
gic, i els conflictes entre rama-
ders i altres usuaris del Massís 
de l'Albera.

La gestió de les pastures i el maneig del pastoreig ha estat dis-
senyat a partir de la creació d'equipaments en les finques 
particulars i en les crestes culminals transfrontereres. 
Part d'aquests equipaments serveixen per controlar les 
vaques divagants identificades i també les no identificades.  

S’ha creat un calendari de pastu-
res, un pla de pastoreig controlat,

de recuperació i obertura de nous 
prats, i la contractació d’un pastor. 

A més, s'han dissenyat les bases per crear un Agrupament
Pastoral Transfronterer, que integraria les diferents finques 
implicades que pasturen al Massís, i que comptaria amb el 
suport de les associacions 
locals.

El Pla és el resultat de la recopilació d'infor-
mació mitjançant enquestes als actors del 
territori (ramaders, propietaris, ajuntaments, 
tècnics i experts, associacions…) i la realització 
d'una diagnosi de les principals explotacions rama-
deres amb l'anàlisi d'informació cartogràfica, imatges 
aèries antigues i imatges LIDAR. 
Es tracta d'obtenir la fotografia actual de la situació pastoral al Massís de l'Albera, i així 
proposar les accions més adequades per al conjunt del massís.
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