
PLA D’ACCIÓ PER A LA BIODIVERSITAT  

  

     EMBASSAMENT DEL GAIÀ 

Empreses Responsables amb el Territori 
 Actuacions de Responsabilitat Social Territorial 



La Responsabilitat Social Territorial 

(RST) s’emmarca en la RSE com una 

manera coherent d’aplicar-la, tenint en 

compte l’àmbit territorial, social i 

ambiental, sobre el qual té efecte l’activitat 

empresarial. 

 

Una empresa Socialment Responsable 

amb el Territori (ERT) pot retornar, a 

través de la RSE, una part dels recursos 

que ha obtingut del seu entorn més 

immediat i compensar la seva repercussió a 

través d’accions responsables amb el seu 

territori més proper. 
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EMPRESA 

TERRITORI 

PROXIMITAT 



Accions de Responsabilitat Social Territorial  
 

Una acció...   

Repercutida a l’entorn immediat  



1975  Construcció de l’embassament del Catllar  

  Destinat a subministrar aigua al polígon petroquímic del Francolí 

  REPSOL és propietari de la finca als TM de Catllar, Vilabella i Renau  

 

La importància ecològica d’aquests terrenys_ espai natural protegit de la Xarxa 

 Natura 2000 (ES5140019), és LIC, ZEPA  i Espai d’Interès  

  Natural (EIN)  
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diversitat d’hàbitats presents (forestals amb zones intersticials de conreus mediterranis extensius, 

semiabandonats, garrofers, la vinya i l’olivera) ........ 

 potencial d’espècies de fauna vertebrada 

  patrimoni etnològic,  

   problemàtiques existents (risc d’incendis, abandonament de   

   conreus, hiperfreqüentació…..) 

      van portar a REPSOL a impulsar la redacció  

      d’un Pla d’Actuació  

       per a la Biodiversitat (PAB) 
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Els objectius principals del PAB emanen de la Conservació de la biodiversitat a la zona de 

 l’embassament del Catllar 

 
Valorització de les finques propietat de REPSOL i entorn proper i proposta de gestió adequada d’aquestes 

  

 Conservació dels elements estructurals existents i construcció d’elements estructurals nous 

   

  Millora i conservació d’hàbitats i fauna associada 

    

   Ordenació de l’ús públic i promoció d’un ús respectuós de l’espai  

     

            Manteniment i gestió del projecte 
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Proposta PAB Elements estructurals nous 
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Menjadores,  

 caixes niu per espècies clau,  

  refugis artificials per quiròpters,  

   colomars 

 



Proposta PAB Conservació i millora dels hàbitats 
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Manteniment i millora del mosaic paisatgístic 

 Boscos, màquies i matollars 

  Pinedes de pi blanc 

   Prats mediterranis 

 



Proposta PAB Conservació de flora i fauna 
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Manteniment de les condicions d’espècies rares  

 Programa de conservació de l’àguila cuabarrada: foment de preses (conill  

  i perdius 

 



Proposta PAB Ús públic i Gestió 
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Construcció d’un sender, direccionar trànsit, tancament de camins 

 Acotament de la superfície de caça 

  Col·locació de material interpretatiu i senyalètica 



Actuació de   
 Responsabilitat Social Territorial  
  Relació PAB 

 
 

Creació i disseny d’itineraris saludables  
  
 Entorn del municipi de  
  Renau 
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Posada en valor  PATRIMIONI  

 NATURAL HISTÒRIC  CULTURAL 

Millora equipaments i serveis turístics 
  Regulació ÚS PÚBLIC- Actuació PAB  
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 Social Empresarial  



PARTICIPACIÓ EMPRESA PROJECTE 

Aportació import NO subvencionable per part de l’Administració 
  

3.000 € 
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 una manera coherent d’aplicar la Responsabilitat Social Empresarial  



Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci 

C/ Joanot Martorell 15 Vila-Seca   

 
at@limonium.org 

www.limonium.org 

Gràcies per la vostra atenció !!!!!!!! 

C/ dels Vergós, 55, entresol, 3ª 

08017 Barcelona 

 
f.giro@accionatura.org 

www.accionatura.org 
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