ACCIÓ MUNICIPAL PER LA
BIODIVERSITAT I EL PATRIMONI
NATURAL

UNA REFLEXIÓ
Quina responsabilitat tenen els governs
municipals en la preservació del seu entorn?

Pèrdua de
Biodiversitat

PER AL PERÍODE COMPRÈS ENTRE
2002-2016, L’INDEX PLANETA VIU
MOSTRA QUE EL DECLIVI DE LA
BIODIVERSITAT HA ASSOLIT EL
22% DE LES POBLACIONS
AVALUADES ! UN DECLIVI
TERRIBLEMENT PREOCUPANT, QUE
NO HA TINGUT, FINS ARA, EL
RESSÒ QUE MEREIX"

https://www.sostenible.cat/opinio/que-fem-els-defensors-de-la-terra-davantdel-declivi-de-la-biodiversitat-a-catalunya

EINES
Buscar les eines tècniques i econòmiques

ESTRATÈGIA DEL PATRIMONI NATURAL I
LA BIODIVERSITAT DE CATALUNYA .

Document marc per
orientar l’acció del Govern
de la Generalitat en
matèria de conservació de
la natura fins l’any 2030.

L’objectiu final és frenar la
degradació del patrimoni
natural i la pèrdua de
biodiversitat a Catalunya

Garantir-ne l’ús sostenible
i assegurar la provisió dels
serveis dels ecosistemes
de què depenem.

DES DE LA
DIPUTACIÓ

Pla de
Serveis
Línies de
Subvencions

EL COMPROMÍS DEL
0,5%

GESTIÓ COMPARTIDA: Formant part dels equips de gestió o
òrgans de gestió com és el cas dels Consorcis de gestió d’espais
naturals (Espais d’interès Naturals [EIN’s del PEIN] o Xarxa
Natura2000)

ADQUISICIÓ DE FINQUES D’INTERÈS LOCAL: Compra de
finques amb valor ambiental i d’interès local Finques que cal
afectar a nivell d’escriptura i registre de la propietat amb una
clàusula que cal dedicar obligatòriament a la Conservació de la
Natura.

ESTABLIR CONTRACTES DE CUSTODIA DEL TERRRITORI AMB
EL MON PRIVAT.

FACILITAT/COL.LABORAR AMB CENTRES DE
RECUPERACIÓ DE FAUNA: Els ajuntaments poden
acompanyar i facilitar (amb aportació de suport de la brigada
municipal o aportació d’ajuts) als centre de recuperació de fauna
que estigui al seu terme municipal. Aquests centres són un valor
afegit al municipi.

EL MON LOCAL INCORPORAT AL
SISTEMA D’ENP
ENFORTIR EL ROL DE L’ADMINISTRACIÓ
LOCAL EN LA GOVERNANÇA DEL
PATRIMONI NATURAL

Promoure xerrades i activitats formatives, donant suport i
col·laboració a aquelles entitats que ho fan
Promoure la formació d’estudiants amb projectes d’interès
pels Centres educatius amb el foment dels ajuntaments.
1.Fomentar activitats de voluntariat/activitats participatives:
neteges de residus, observació de fauna, etc.
1.Desenvolupar premis de recercar/beques. Finançament
d’estudis i reconeixement públic.

INCREMENTAR LA CONSCIÈNCIA
AMBIENTAL A LA CIUTADANIA

MILLORAR LA CONSERVACIÓ DE LES ESPÈCIES AUTÒCTONES, ELS
ECOSISTEMES. PREVENIR I CONTROLAR LES ESPÈCIES EXÒTIQUES
INVASORES I ALTRES ESPÈCIES PLAGA.
Definir la llista de plantes vàlides per la jardineria urbana pública que no incorpori
especies exòtiques invasores.
Substituir les especies exòtiques invasores locals de la jardineria urbana. Incorporar
criteris per l’ús de la flora autòctona (si hi ha demanada també incrementarà l’oferta
dels productors).
Crear una ordenança municipal de gestió de la flora exòtica que incorpori els catàlegs i
obligacions als ciutadans per tal d’anar eliminant les fonts de plantes problemàtiques
en la conservació dels hàbitats naturals del municipi.

Fomentar l’eliminació de les especies exòtiques invasores local de la jardineria privada
a través d’una partida d’ajuts.

Desenvolupar projectes de recuperació de la fauna de ciutat per la gestió d’espècies
plaga (mosquit tigre, coloms, estornells, etc.)

INCORPORAR DE FORMA CLARA I CONVENÇUDA CRITERIS
D’INFRAESTRUCTURA VERDA/SOSTENIBILITAT/CONSERVACIÓ DE LA
BIODIVERSITAT/
CONNECTIVITAT EN EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

Alguns
exemples

Ordenar i planificar el territori urbà amb la incorporació
de la trama verda

Redactar plans especials de protecció local. Per exemple:
Santa Cristina d’Aro: Pla especial de protecció del riu
Riudaura. Banyoles: Pla especial de protecció de l’entorn
immediat de l’Estany de Banyoles

Planificar tenint en compte la connectivitat ecològica

Banyoles:
Reglament
d’Activitats de
l’Estany

REGULACIÓ
D’ACTIVITATS

Són documents molt importants ja
que poden incorporar de forma
obligatòria directrius d’aplicació
directa. Cal redactar-los amb la
visió de la millora i conservació del
patrimoni natural no estrictament
urbanístic clàssic (gestió i afecta a
les
espècies,
habitats
i
ecosistemes).

Olot: Pla Director d'espais verds,
Catàleg d'arbrat d’interès local
Reglament d'ús dels horts
municipals

UE
LIFE Natura
LIFE
biodiversitat

ALTRES
CAT
INSTRUMENTS
fons d’ajuts
FINANCERS
dels espais
natural
protegits

ESP
Fundación
Biodivesidad

Estudiar com
es pot incidir
en afavorir a
nivell fiscal a
aquells
propietaris
que
participen o
col·laboren
per l’interès
general en la
millora de la
conservació
de la
biodiversitat,
el paisatge i
els serveis
ecosistèmics.

Finançament
a partir dels
serveis
ecosistèmics
que ofereix
el municipi

• «Els humans som fràgils i vulnerables, com la resta d’espècies que
habiten el planeta, i no podem viure sols i aïllats del nostre entorn
natural. La biodiversitat, en el seu conjunt, actua com un escut que
protegeix cadascuna de les espècies que la componen, nosaltres
mateixos inclosos. La biosfera no pertany als humans, en formem
part i depenem completament de les altres espècies, que són
producte de 3.800 milions d’anys d’evolució. Com a éssers humans
tenim el deure i l’oportunitat de protegir la resta de la vida amb la
que compartim el planeta Terra.»
(Edward O. Wilson, Half Earth, 2016)
https://www.todostuslibros.com/autor/edward-o-wilson
abarnadas@ddgi.cat

