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Pla d'acció per a la conservació 
del patrimoni natural a Catalunya 
En base a la diagnosi de la situació actual del patrimoni natural i la biodiversitat a Catalunya i a 
l’experiència acumulada durant els darrers 35 anys de les polítiques que s'han portat a terme, des del 
col·lectiu Conservació.cat proposem el present Pla d'acció. 
 

El Pla d’acció per a la conservació el patrimoni natural a Catalunya vol ser un full de ruta per fer front 
als principals reptes identificats i aconseguir que les polítiques de conservació recuperin el lloc que els 
correspon, d’acord amb els valors i el potencial que tenen a Catalunya. 
 

El Pla s’estructura en set àmbits temàtics que, sense voluntat de ser exhaustius, agrupen aquelles 
propostes que ara mateix es consideren més prioritàries i urgents. 

1 

CREAR NOVES ESTRUCTURES ORGANITZATIVES I INSTITUCIONALS PER MILLORAR LA 
GOVERNANÇA DEL PATRIMONI NATURAL. 
 
ESTABLIR EL MARC LEGAL I APROVAR I DESENVOLUPAR LES ESTRATÈGIES NECESSÀRIES PER 
GARANTIR LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL A CATALUNYA. 
 
APROFUNDIR EN EL CONEIXEMENT DEL PATRIMONI NATURAL I LA BIODIVERSITAT DE 
CATALUNYA. 
 
PLANIFICAR I GESTIONAR EFICAÇMENT ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS I ELS DIFERENTS 
ELEMENTS QUE COMPONEN EL PATRIMONI NATURAL DEL PAÍS. 
 
GARANTIR I CONCRETAR LA PREVALENÇA I TRANSVERSALITAT DEL PATRIMONI NATURAL EN 
LES POLÍTIQUES SECTORIALS. 
 
CONSIDERAR EL VALOR DEL PATRIMONI NATURAL EN L’ECONOMIA CATALANA, REFORÇAR EL 
FINANÇAMENT DE LA CONSERVACIÓ I ATENDRE LA RESPONSABILITAT EXTERIOR DE 
CATALUNYA EN LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT GLOBAL. 
 
MILLORAR LA COMUNICACIÓ, LA FORMACIÓ I L’EDUCACIÓ ENVERS EL PATRIMONI NATURAL, 
AFAVORINT LA IMPLICACIÓ DE LA SOCIETAT EN LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA. 
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 1 CREAR NOVES ESTRUCTURES ORGANITZATIVES I INSTITUCIONALS PER 
MILLORAR LA GOVERNANÇA DEL PATRIMONI NATURAL 
 
1.1 Crear l'Agència del patrimoni natural de Catalunya 
Crear una nova governança del patrimoni natural del país, en la línia dels països més avançats 
del nostre entorn. Amb la creació de l'Agència com a element central, generar una 
governança moderna, eficient, innovadora, transversal, amb la màxima autonomia, capaç 
d'optimitzar el recursos disponibles, i descentralitzada. L'Agència s'ha d'integrar en una unitat 
estructural de caràcter transversal que aglutini, com a mínim, les competències en polítiques 
ambientals.  
 

1.2 Assegurar que el patrimoni natural i la seva conservació s'incorporen 
adequadament en el Procés Constituent 
Garantir que, en el Procés Constituent que el Parlament i el Govern de Catalunya s'han 
compromès a impulsar, la conservació del patrimoni natural del país hi sigui establerta com  
un principi fonamental. 
 

1.3 Identificar exhaustivament tots els acords internacionals en la matèria, que 
Catalunya hauria de complir 
Identificar tots els acords (tractats, convenis, protocols, etc) internacionals vigents en matèria 
de biodiversitat i patrimoni natural, en l'àmbit mundial, europeu i mediterrani, per assegurar 
el seu compliment. 
 

1.4 Reforçar els mitjans per a la lluita contra els delictes ecològics 
Dotar de mitjans adequats la fiscalia de medi ambient i la brigada de medi ambient dels 
Mossos d'Esquadra per millorar la persecució dels delictes ecològics contra el patrimoni 
natural. 
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2 ESTABLIR EL MARC LEGAL I APROVAR I DESENVOLUPAR LES ESTRATÈGIES 
NECESSÀRIES PER GARANTIR LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL A 
CATALUNYA 
 

2.1 Aprovar la Llei del patrimoni natural i la biodiversitat  
Revisar i actualitzar el marc legal vigent, que ha complert 30 anys, amb un text modern que 
respongui als múltiples reptes de la conservació a Catalunya.  
 

2.2 Aprovar l’Estratègia catalana de conservació i ús sostenible de la diversitat 
biològica i geològica 
Desenvolupar els compromisos del Conveni Internacional de Diversitat Biològica mitjançant 
una estratègia en matèria de patrimoni natural, alineada amb els objectius internacionals 
aprovats (Objectius d'Aichi, Estratègia europea de biodiversitat 2020). L'Estratègia ha de ser 
el full de ruta per als propers 10 anys, consensuada i assumida de manera àmplia. 
 

2.3 Aprovar l'Estratègia de conservació marina  
Reduir el gran retard i la diferència substancial respecte la conservació terrestre mitjançant 
un full de ruta adequat, aprovant una Estratègia per a implementar les noves directives de la 
UE en matèria marina (Directiva marc sobre l’estratègia marina i Directiva d’ordenació de 
l’espai marítim) així com els Protocols de Gestió costanera integrada i de Biodiversitat del 
Conveni de Barcelona i el objectius del Programa marí i costaner del Conveni de Diversitat 
Biològica. 
 

2.4 Aprovar el Catàleg dels hàbitats amenaçats i els plans de recuperació dels 
hàbitats més amenaçats 
Elaborar i aprovar aquest conjunt d'instruments, atès que l'avaluació disponible de tots els 
tipus d'hàbitats de Catalunya ha demostrat el risc de desaparició d'alguns hàbitats 
importants per a la conservació de la biodiversitat, en els que cal adoptar mesures urgents.  
 

2.5 Aprovar el Catàleg de fauna amenaçada amb caràcter d'urgència, i els plans de 
recuperació de les espècies més amenaçades  
Aprovar el Catàleg ja elaborat i aprovar els plans de recuperació més urgents, per evitar la 
pèrdua de biodiversitat.  
 

2.6 Aprovar l'Estratègia de conservació de la flora (inclosa la conservació ex situ) 
Aprovar el document elaborat en col·laboració amb la Institució Catalana d'Història Natural. 
 

2.7 Aprovar l'Estratègia contra les espècies exòtiques invasores 
Aprovar una estratègia que comprengui els aspectes preventius, d'alerta immediata, de 
control de poblacions i d'eradicació, tenint en compte el creixent impacte ecològic, social i 
econòmic de les invasions biològiques. 
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APROFUNDIR EN EL CONEIXEMENT DEL PATRIMONI NATURAL I LA 
BIODIVERSITAT DE CATALUNYA  
 

3.1 Crear l'Observatori del patrimoni natural i la biodiversitat  
3.1.1. Crear un Observatori que agrupi i doni coherència a la informació, l'avaluació i el 
seguiment del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, en faciliti el seu accés universal i 
la seva integració als grans bancs de dades mundials. 
 

3.1.2. Promoure, en el marc de l'Observatori, la generació de cartografia i bases de dades per 
conèixer amb detall la distribució geogràfica i l’estat de conservació dels principals components 
de la biodiversitat i la geodiversitat (espècies, hàbitats, serveis ecosistèmics, patrimoni 
geològic) i els seus canvis al llarg del temps, fent un especial esforç en l'àmbit litoral i marí. 
 

3.2 Elaborar i posar en marxa el Programa global de seguiment de la biodiversitat  
Establir els mecanismes i les accions que permetin fer un seguiment de les tendències i dels 
factors de canvi de la biodiversitat a Catalunya, com a font d'informació principal per a les 
polítiques a adoptar. La informació i els indicadors aportats pel Programa s'han d'integrar a 
l'Observatori. 
 

3.3 Consensuar una Agenda catalana de recerca en matèria de biodiversitat i 
patrimoni natural, integrada en el Pla R+D+I de Catalunya 
Aprovar de manera consensuada amb els centres i les entitats de recerca del país les prioritats 
de la recerca en matèria de patrimoni natural, que hagin d'obtenir un finançament prioritari per 
part dels organismes públics de foment de la recerca. Reforçar la recerca en xarxa i 
col·laborativa. 
 

3.4 Impulsar els projectes de ciència ciutadana sobre biodiversitat i patrimoni natural 
Establir mecanismes de foment i d'impuls als projectes de recerca ciutadana en la matèria, 
donant cohesió a les moltes iniciatives existents, i integrant, quan sigui adient, els seus resultats 
en l'Observatori. 
 

3.5 Crear el Museu d'Història Natural de Catalunya i la Col·lecció nacional de 
biodiversitat i geodiversitat, d'acord amb les previsions del Pla de Museus 
A partir de la xarxa de museus i col·leccions de ciències naturals ja existents al  país, i el paper 
central del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, establir legalment el MHNC i la CNBG, per 
promoure la conservació de col·leccions científiques existents, donar suport a l'activitat 
naturalista arreu del país, i fomentar el coneixement i la interpretació del patrimoni natural 
entre el gran públic. 
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 4 PLANIFICAR I GESTIONAR EFICAÇMENT ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS I 
ELS DIFERENTS ELEMENTS QUE COMPONEN EL PATRIMONI NATURAL DEL 
PAÍS  
 

4.1 Recuperar amb urgència els recursos destinats a les polítiques de conservació 
del patrimoni natural 
Aplicar un programa de mesures urgents per revertir la regressió i la pèrdua dràstica de 
recursos que s'ha produït els darrers anys en les polítiques de conservació del patrimoni 
natural. 
 

4.2 Completar el Sistema d'espais naturals protegits de Catalunya 
4.2.1. Completar el Sistema amb la declaració de nous parcs naturals, que conformin una 
xarxa més equilibrada i representativa, i d'altres figures de protecció especial com les 
reserves naturals parcials i integrals. 
 

4.2.2. Fer un esforç especial en la declaració de nous espais protegits costaners i marins (de 
vegades establint figures més restrictives a l'interior dels grans espais declarats per 
l'Administració de l'Estat espanyol), per assegurar una xarxa d'àrees protegides 
representativa dels ecosistemes marins, ben connectada, i amb diferents intensitats de 
protecció i de gestió. 
 

4.3 Avançar substancialment en la planificació dels espais naturals protegits 
prioritaris 
Aprovar, en els espais naturals protegits on sigui més necessari i especialment els que es 
troben en tramitació o elaboració, els plans especials de protecció del medi natural i del 
paisatge i/o els plans de gestió. Prioritzar aquests instruments de planificació en aquells 
espais on la pressió i les amenaces siguin més intenses, o on la gestió sigui particularment 
complexa. 
 

4.4 Articular un model de gestió del Sistema d'ENP i reforçar els recursos de la 
Xarxa de Parcs i els consorcis de gestió 
4.4.1. Dissenyar un model de gestió eficient i suficientment dotat de recursos operatius per 
garantir els objectius de conservació del conjunt del Sistema d’espais naturals protegits de 
Catalunya, establint clarament els ens responsables de la gestió en cada cas. 
 

4.4.2. Recuperar i reforçar els recursos econòmics i de personal a la Xarxa de Parcs de 
Catalunya i en els consorcis que gestionen espais protegits, per incrementar la seva 
capacitat de gestió, posar les bases cap a un model d'excel·lència i assolir els seus múltiples 
objectius en els àmbits de la conservació, l'ordenació de l'ús públic i la contribució al 
desenvolupament local. 
 

4.4.3. Integrar les Reserves Nacionals de Caça en una única gestió unificada dels espais 
protegits en el que totes es troben. 
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 4 4.5 Crear la Xarxa de centres de recuperació de fauna i de flora  
Consolidar una veritable xarxa de centres de recuperació de fauna i flora, amb els recursos 
necessaris per garantir la prestació de serveis, sobretot la seva contribució a la conservació i 
la recuperació de les espècies més amenaçades. 
 

4.6 Aprovar la Xarxa de boscos d'evolució natural i preservar estrictament els 
boscos centenaris  
4.6.1. Adoptar mesures per preservar estrictament, com a patrimoni únic i insubstituïble, els 
escassos boscos madurs i centenaris que resten al país. 
 

4.6.2. Dissenyar una Xarxa de boscos d'alt valor natural destinats a conservar la seva 
dinàmica natural sense pertorbació humana, en la qual s'hi ha d'incloure els boscos madurs 
de preservació estricta. 
 

4.7 Desplegar el Pla de foment de la custòdia del territori  
4.7.1. Aplicar, conjuntament amb la Xarxa de Custòdia del Territori, l'agenda de mesures per 
impulsar la custòdia mitjançant eines com la fiscalitat favorable als acords entre propietaris 
de finques i entitats de custòdia. 
  

4.7.2. Promoure el lideratge de Catalunya en la Xarxa europea de custòdia del territori.  
 

4.8 Adoptar mesures de conservació del patrimoni geològic de Catalunya  
Adoptar mesures efectives de protecció i de conservació del patrimoni geològic, singularment 
en els àmbits de l'Inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya. Prioritzar els elements 
de primer ordre, alguns d'importància mundial, i que alhora presenten un grau més elevat 
d'amenaça o un grau de conservació més precari. 
 

4.9 Recuperar els paisatges en mosaic i la gestió activa dels espais oberts 
Revertir la tendència a la desaparició d'espais oberts (prats, pastures, espais agrícoles d'alt 
valor natural, guarets, etc.). Aquesta situació provoca una enorme pèrdua de biodiversitat, 
homogeneïtza el paisatge i augmenta en algunes comarques el risc d'incendis. La recuperació 
dels paisatges en mosaic permet assolir diversos objectius si es planifica adequadament. 
 

4.10 Promoure projectes emblemàtics de restauració ecològica de gran escala  
4.10.1. Impulsar projectes de restauració ecològica de gran escala, seguint els exemples de la 
recuperació de l'estany d'Ivars, la deconstrucció del Club Med a Cap de Creus o la 
desurbanització de la Pletera al baix Ter, on es recuperin la integritat i la funcionalitat dels 
sistemes naturals. 
 

4.10.2. Considerar, en alguns sectors del país, les oportunitats econòmiques i ambientals dels 
processos de renaturalització (rewilding). 
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Pla d'acció per a la conservació del patrimoni natural a Catalunya   4.11 Intervenir, mitjançant una aproximació sistèmica i integral, en aquells àmbits 
del país amb més problemes de conservació complexos i interrelacionats 
4.11.1. El riu Ebre, el Delta i els sistemes naturals que hi estan relacionats 
Elaborar i executar un pla d'acció que abordi els nombrosos problemes ambientals del sector, 
com la subsidència del Delta, el retrocés de la línia de costa, el progrés de la falca salina, la 
disminució de cabals, de sediments i de matèria orgànica, la pèrdua d'hàbitats, l'expansió 
d'espècies exòtiques invasores i la vulnerabilitat davant el canvi climàtic. 
 

4.11.2. La plana de Lleida i els sistemes esteparis 
Accelerar les mesures ambientals ja previstes a les DIA dels nous projectes de regadiu 
(Segarra-Garrigues, Algerri-Balaguer) i posar en marxa els plans de gestió dels espais inclosos 
a la xarxa Natura 2000, amb l'objectiu d'aturar la pèrdua de la biodiversitat estepària 
motivada entre d'altres factors per la transformació dels secans a regadiu intensiu, la 
proliferació de granges, extraccions d'àrids i implantacions de tota mena en el sòl no 
urbanitzable protegit i la simplificació i homogeneïtzació de l'espai agrari. 
 

4.11.3. L'alta muntanya pirinenca 
Adoptar mesures urgents en aquest àmbit, especialment vulnerable al canvi climàtic, que 
pateix l'abandó de la ramaderia extensiva, l'increment de l'ús públic, la disminució de la 
innivació, la presència d'espècies exòtiques (flora, peixos,...), etc. 
 

4.11.4. L'àmbit marí i litoral 
Aplicar l'estratègia de conservació marina (veure 1.3) que faci front, entre d'altres, als efectes 
de la transformació del litoral, la contaminació d'origen terrestre, la destrucció d'ecosistemes 
bentònics per la pesca d'arrossegament, la manca d'una xarxa eficient de reserves marines, la 
protecció de platges sorrenques enfront a l'erosió i l'increment de la navegació i les activitats 
de lleure. Un dels resultats esperats hauria de ser la recuperació de la naturalitat d'una 
mostra representativa d'hàbitats litorals i marins. 
 

4.11.5. L'àmbit metropolità de Barcelona 
Reforçar les mesures de protecció, de planificació i de gestió dels espais naturals més 
emblemàtics i de les seves connexions territorials, per fer front a les enormes pressions que 
suporten, i que puguin continuar aportant els serveis ecosistèmics imprescindibles per al 
benestar de la concentració de població més important del país. 
 

4.11.6. Les muntanyes i sistemes naturals litorals i prelitorals mediterranis del Camp de 
Tarragona 
Potenciar el paper dels espais naturals protegits i altres elements del patrimoni natural del 
Camp de Tarragona (futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, Parc Natural de 
Montsant, Serra de Llaberia - Muntanyes de Vandellòs, Riu Gaià, etc.) i convertir-los en 
elements clau del territori per reequilibrar la forta polaritat i els impactes del sector 
industrial i el turisme de costa. 
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 5 GARANTIR I CONCRETAR LA PREVALENÇA I TRANSVERSALITAT DEL 
PATRIMONI NATURAL EN LES POLÍTIQUES SECTORIALS 
 

5.1 Articular la conservació del patrimoni natural amb tots els nivells de la 
planificació territorial, urbanística i sectorial  
5.1.1 Incorporar els objectius de conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural en les polítiques 
urbanístiques i sectorials (i els seus instruments) com la planificació hidrològica, les polítiques agràries, 
cinegètiques i de pesca (continental i marina), de transport i mobilitat, industrials, energètiques i de 
turisme.  
 

5.1.2 Garantir l’assoliment d’aquests objectius mitjançant els diversos processos d’avaluació ambiental 
aplicables prèviament a l’aprovació dels plans, programes i projectes corresponents i en el seus 
respectius seguiments. 
 

5.2 Dissenyar la Infraestructura verda de Catalunya  
5.2.1 Dissenyar la Infraestructura verda de Catalunya, seguint les directrius de la Unió Europea, que 
integri, en un continu territorial, des dels espais naturals protegits fins als grans espais verds urbans, 
garantint i millorant els serveis ecosistèmics i la connectivitat ecològica. 
 

5.2.2 Portar a terme projectes de restauració ecològica que millorin la Infraestructura verda de 
Catalunya, desfragmentant hàbitats, millorant la funcionalitat ecosistèmica o recuperant la 
connectivitat. 
 

5.2.3 Impulsar solucions basades en la natura per resoldre problemàtiques ambientals, sempre que 
això sigui possible, ja que acostumen a ser més sostenibles, de menor cost i major eficàcia que les 
actuacions convencionals, a més de contribuir a la millora del patrimoni natural i la biodiversitat. 
 

5.3 Promoure la vinculació entre la salut i el medi natural 
Transmetre a la societat el valor dels sistemes naturals com a espais per a la salut física i psíquica de 
les persones, tant des del punt de vista preventiu com terapèutic, i engegar els projectes necessaris, 
conjuntament amb l'Administració pública de salut, per generalitzar-ho entre la ciutadania. 
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5.4 Incorporar el paper de la biodiversitat en la lluita contra el canvi climàtic  
5.4.1 Integrar els objectius de conservació de la biodiversitat en situació de més vulnerabilitat en els 
mecanismes d’adaptació i mitigació enfront el canvi climàtic. 
 

5.4.2 Impulsar la gestió dels sistemes naturals com a eina de mitigació, seguint les directrius de la UICN 
de les solucions basades en la natura. 
 

5.5 Integrar en les polítiques de desenvolupament rural les oportunitats que el 
patrimoni natural pot aportar 
Desenvolupar decididament eines del Pla de desenvolupament rural de Catalunya i del 
conjunt de la PAC, que poden contribuir alhora al desenvolupament local i a la conservació de 
la biodiversitat: les mesures agroambientals en els espais agraris d'alt valor natural, les 
mesures silvoambientals en els boscos d'alt valor natural, les accions integrades a les 
estratègies Leader, els criteris per aplicar el pagament verd, etc. 
 

5.6 Adoptar mesures urgents de salvaguarda de l'agrobiodiversitat i dels 
coneixements ecològics tradicionals 
Adoptar mesures urgents per a la conservació dels coneixements ecològics tradicionals i les 
varietats autòctones de plantes cultivades i de races d'animals domèstics en perill de 
desaparició, impulsant el seu inventari a les comarques on no en disposen, prioritzant la seva 
conservació in-situ, a més de la seva preservació en bancs de germoplasma, bancs de llavors i 
altres tècniques ex-situ. 
 

5.7 Desenvolupar el Pla d'ecoturisme en els espais naturals protegits de Catalunya 
5.7.1 Portar a terme les accions previstes al Pla, ordenant, estructurant i regulant tota l'oferta 
d'activitats tot i garantint els objectius de conservació dels espais protegits. 
 

5.7.2 Regular de manera urgent les diverses formes de turisme i de lleure actiu a la natura. 
 

5.7.3 Continuar impulsant, on sigui adequat, la Carta europea del turisme sostenible en els 
espais protegits. 
 

5.8 Integrar en la gestió del patrimoni natural, especialment en els espais naturals 
protegits, la conservació del patrimoni cultural i la consideració dels valors 
immaterials 
Posar en pràctica una gestió integrada dels valors naturals i culturals, inclosos els immaterials 
(identitaris, festius, simbòlics, artístics, emocionals, espirituals, el silenci i la tranquil·litat, el 
patrimoni oral, etc.), de manera especial en els espais protegits. 
 

5.9 Implementar nous models de gestió pesquera i d'aprofitament dels recursos 
marins vius 
Integrar en la gestió pesquera el coneixement científic, controlar de manera més efectiva la 
pesca recreativa, adoptar mesures per reduir l'impacte de les arts pesqueres que tenen més 
efectes negatius sobre la biodiversitat, promoure la gestió col·laborativa amb la flota 
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 5 artesanal, impulsar la custòdia marina i dissenyar una xarxa de reserves marines en els espais  
de més valor natural i en millor estat de conservació. 
 

5.10 Aplicar una política forestal diferenciada en els espais naturals protegits i en 
altres espais forestals d'alt valor natural 
Aplicar els objectius de conservació a la política forestal en els espais naturals protegits i 
altres espais forestals d'alt valor natural, de manera que s'estableixi una gestió forestal 
diferenciada, especialment respecte a aquells espais forestals amb objectius orientats a la 
producció de productes fustaners. 
 

5.11 Aplicar criteris de planificació i gestió ecosistèmica a la política hidrològica 
(espais fluvials i les seves conques hidrogràfiques) 
5.11.1. Implementar els cabals ecològics establerts al Pla de Gestió de l'Aigua a Catalunya 
(2016-2021). 
 

5.11.2. Incorporar criteris de naturalització, connectivitat, desfragmentació i conservació dels 
sistemes naturals aquàtics a la gestió dels espais fluvials de Catalunya. 
 

5.11.3. Promoure la restauració de boscos de ribera i hàbitats fluvials inexistents o degradats 
amb la col·laboració d'entitats del tercer sector, centres educatius i poblacions locals 
riberenques. 
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6 CONSIDERAR EL VALOR DEL PATRIMONI NATURAL EN L’ECONOMIA 
CATALANA, REFORÇAR EL FINANÇAMENT DE LA CONSERVACIÓ I ATENDRE 
LA RESPONSABILITAT EXTERIOR DE CATALUNYA EN LA CONSERVACIÓ DE LA 
BIODIVERSITAT GLOBAL 
 
6.1 Impulsar les eines i les capacitats per optimitzar les oportunitats econòmiques 
i socials que genera el patrimoni natural, i especialment el Sistema d'espais 
naturals protegits  
6.1.1 Promoure accions i projectes per fomentar que els espais naturals protegits generin 
més oportunitats econòmiques, d'ocupació i d'emprenedoria. 
 

6.1.2 Aprofundir en el coneixement i la difusió dels beneficis socioeconòmics del Sistema 
d'espais naturals protegits de Catalunya, especialment de la Xarxa de Parcs. 
 
6.2 Aprovar una Estratègia de finançament de la política de patrimoni natural  
Dotar-se d'una estratègia diversificada de finançament de la política de patrimoni natural, 
que combini les aportacions ordinàries de les administracions competents, amb nous 
instruments fiscals, més participació en el finançament comunitari i altres mecanismes 
innovadors,  amb l'objectiu d'eliminar el dèficit crònic d'aquest finançament. 
 
6.3 Adoptar mesures de fiscalitat ambiental i de distribució dels recursos públics 
que fomentin la conservació del patrimoni natural  
Aplicar criteris de distribució dels recursos públics en funció dels beneficis i serveis 
ecosistèmics, atès que la fiscalitat ambiental s'ha anat aplicant a d'altres vectors ambientals 
com l'aigua, els residus o l'aire, però encara és inèdita la seva aplicació en l'àmbit del 
patrimoni natural. 
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6.3.1 Aplicar noves figures impositives que gravin les activitats que ocupen, fragmenten o 
degraden el patrimoni natural, com la urbanització, les noves infraestructures o la dispersió 
de noves construccions en el sòl no urbanitzable. 
 

6.3.2 Aplicar desgravacions i bonificacions fiscals a les finques rústiques que es comprometin, 
mitjançant acords de custòdia del territori, a la conservació del seu patrimoni natural. 
 

6.3.3 Estudiar les possibilitats del pagament per serveis ambientals com a incentiu per a la 
gestió sostenible dels sistemes naturals. 
 

6.3.4 Estimar els beneficis associats als ecosistemes litorals i marins en el context d'un model 
d'economia blava (Blue Economy). 
 

6.3.5 Crear el Banc d'hàbitats de Catalunya, per incentivar-ne la restauració i l'aplicació del 
principi de la pèrdua neta zero de biodiversitat. 
 

6.4 Adoptar mesures per reduir l'impacte de Catalunya sobre la biodiversitat en 
altres països  
6.4.1 Reduir, mitjançant un pla d'acció, l'impacte del model socioeconòmic de Catalunya 
sobre la biodiversitat i el patrimoni natural d'altres països que sovint no tenen la capacitat 
per evitar-lo, i en estreta col·laboració amb el Departament d'Afers Exteriors i la política de 
cooperació internacional. 
 

6.4.2 Calcular periòdicament la petjada ecològica de Catalunya i les seves conseqüències 
específiques sobre la biodiversitat, i fer-ne públics els resultats en format tècnic i divulgatiu. 
 

6.4.3 Realitzar periòdicament el seguiment de l'impacte que l'activitat de Catalunya causa en 
la conservació de la biodiversitat global i retre'n comptes al Parlament i a la societat. 
 

6.5 Participar en la Xarxa pirinenca transfronterera de parcs naturals i nacionals  
Contribuir al procés de creació de la Xarxa a partir de l'experiència dels parcs catalans pirinencs, com 
una de les prioritats de l'acció transfronterera de Catalunya. 
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MILLORAR LA COMUNICACIÓ, LA FORMACIÓ I L’EDUCACIÓ ENVERS EL 
PATRIMONI NATURAL, AFAVORINT LA IMPLICACIÓ DE LA SOCIETAT EN LA 
CONSERVACIÓ DE LA NATURA 
 
7.1 Impulsar un programa de comunicació sobre el patrimoni natural i la 
biodiversitat  
Posar en marxa noves formes de comunicar i transmetre la importància de conservar el 
patrimoni natural i la necessitat d’implicar-s’hi a tots els sectors de la societat.  
 

7.2 Informar periòdicament sobre l'estat i tendències del patrimoni natural i la 
biodiversitat i el deute ecològic 
7.2.1 Prendre el compromís d'informar regularment i de divulgar a la societat l'estat i les 
tendències dels diversos components del patrimoni natural, en el marc de l'Observatori 
del patrimoni natural i la biodiversitat. 
 

7.2.2 Rendir comptes públicament dels resultats de les polítiques de conservació del 
patrimoni natural i la biodiversitat, així com sobre el deute ecològic del país.  
 

7.3 Fomentar la coresponsabilitat social catalana en la conservació de la natura  
Potenciar la participació del Tercer sector ambiental com a mecanisme per aconseguir la 
implicació ciutadana col·lectiva en la conservació del patrimoni natural, fomentant 
especialment les diverses formes de voluntariat. 
 

7.4 Incrementar les possibilitats de formació per als professionals implicats en la 
conservació del patrimoni natural 
Posar en marxa, tant en la formació professional com en l'àmbit universitari, més 
oportunitats de formació per al col·lectiu de professionals que, des de diversos àmbits i 
sectors, intervenen en la conservació del patrimoni natural. 
 

7.5 Reforçar, en tots els nivells educatius, el contacte amb la natura i l'educació 
sobre el patrimoni natural i la biodiversitat del país 
Reforçar, tant en l'educació formal com en l'educació en el lleure, totes les opcions i 
possibilitats de contacte directe amb la natura, recuperant els principis de les Escoles del 
Bosc i del Mar, tant pels beneficis pedagògics i de salut, com per prevenir el "dèficit de 
natura" de la societat urbana. 
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14 Pla d'acció per a 

Crear l'agència del patrimoni natural de Catalunya 
 

Aprovar la llei del patrimoni natural i la biodiversitat 
 

Aprovar l’estratègia catalana de conservació i ús sostenible de la diversitat 
biològica i geològica 
 

Aprovar el catàleg de fauna amenaçada amb caràcter d'urgència, i els plans de 
recuperació de les espècies més amenaçades 
 

Aprovar l’estratègia contra les espècies exòtiques invasores. 
 

Recuperar amb urgència els recursos destinats a les polítiques de conservació 
del patrimoni natural 
 

Articular un model de gestió del Sistema d'ENP i reforçar els recursos de la Xarxa 
de Parcs i els consorcis de gestió 
 

Aprovar la xarxa de boscos d'evolució natural i preservar estrictament els 

boscos centenaris 
 

Adoptar mesures urgents de salvaguarda de l'agrobiodiversitat i dels 
coneixements ecològics tradicionals 
 

Aprovar una estratègia de finançament de la política de patrimoni natural 
 
Adoptar mesures de fiscalitat ambiental i de distribució dels recursos públics 

que fomentin la conservació del patrimoni natural 
 

Informar periòdicament sobre l'estat i tendències del patrimoni natural i la 
biodiversitat i el deute ecològic 
 

Fomentar la coresponsabilitat social catalana en la conservació de la natura 
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Pla d'acció per a la conservació del patrim
oni natural a Catalunya 

Ò
RGAN RESPO

NSABLE: Departam
ent de la Generalitat responsable de portar a term

e l'acció. Q
uan hi ha un segon o tercer departam

ent vol indicar que ha de col·laborar am
b el departam

ent 
responsable, o segons el cas, que l'acció s'ha de portar a term

e conjuntam
ent. 

PRIO
RITAT: Núm

ero 1: Accions d'inici im
m

inent. Núm
ero 2: Accions a desenvolupar durant la legislatura. 

 
ACCIO

N
S PER A LA CO

NSERVACIÓ
 DEL PATRIM

O
NI NATURAL A CATALUNYA 

Ò
RGAN RESPO

N
SABLE (1) 

PRIO
RITAT

(2) 

1. CREAR NO
VES ESTRUCTURES O

RGANITZATIVES I INSTITUCIO
NALS PER M

ILLO
RAR LA GO

VERN
ANÇA DEL 

PATRIM
O

NI NATURAL 
  

  
 

1.1 Crear l'Agència del patrim
oni natural de Catalunya 

DTES 
1 

1.2 Assegurar que el patrim
oni natural i la seva conservació s'incorporen adequadam

ent en el Procés Constituent 
DTES 

2 

1.3 Identificar exhaustivam
ent tots els acords internacionals en la m

atèria, que Catalunya hauria de com
plir 

DTES 
2 

1.4 Reforçar els m
itjans per a la lluita contra els delictes ecològics 

D. Justícia, D. Interior 
2 

2. ESTABLIR EL M
ARC LEGAL I APRO

VAR I DESENVO
LUPAR LES ESTRATÈGIES N

ECESSÀRIES PER  GARANTIR LA 
CO

NSERVACIÓ
 DEL PATRIM

O
NI NATURAL A CATALUNYA 

 
 

2.1 Aprovar la Llei del patrim
oni natural i la biodiversitat 

DTES 
1 

2.2 Aprovar l’Estratègia catalana de conservació i ús sostenible de la diversitat biològica i geològica 
DTES 

1 

2.3 Aprovar l'Estratègia de conservació m
arina 

DTES, DARP 
2 
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ACCIO

N
S PER A LA CO

NSERVACIÓ
 DEL PATRIM

O
NI NATURAL A CATALUNYA 

Ò
RGAN RESPO

N
SABLE (1) 

PRIO
RITAT

(2) 

 
2.4 Aprovar el Catàleg dels hàbitats am

enaçats i els plans de recuperació dels hàbitats m
és am

enaçats 
DTES 

2 

2.5 Aprovar el Catàleg de fauna am
enaçada am

b caràcter d'urgència, i els plans de recuperació de les espècies m
és 

am
enaçades 

DTES 
1 

2.6 Aprovar l'Estratègia de conservació de la flora (inclosa la conservació ex situ) 
DTES 

2 

2.7 Aprovar l'Estratègia contra les espècies exòtiques invasores 
DTES 

1 

3. APRO
FUN

DIR EN EL CO
N

EIXEM
ENT DEL PATRIM

O
NI NATURAL I LA BIO

DIVERSITAT DE CATALUNYA 
  

  

3.1 Crear l'O
bservatori del patrim

oni natural i la biodiversitat 
DTES 

2 

3.1.1 Agrupar la inform
ació i facilitar la seva integració als grans bancs de dades m

undials 
DTES 

2 

3.1.2 Generar cartografia i bases de dades 
DTES 

2 

3.2 Elaborar i posar en m
arxa el Program

a global de seguim
ent de la biodiversitat 

DTES 
2 

3.3 Consensuar una Agenda catalana de recerca en m
atèria de biodiversitat i patrim

oni natural, integrada en el Pla 
R+D+I de Catalunya 

DTES, D. Em
presa i 

Coneixem
ent 

2 

3.4 Im
pulsar els projectes de ciència ciutadana sobre biodiversitat i patrim

oni natural 
DTES 

2 

3.5 Crear el M
useu d'Història N

atural de Catalunya i la Col·lecció nacional de biodiversitat i geodiversitat, d'acord am
b 

les previsions del Pla de M
useus 

D. Cultura, DTES 
2 
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ACCIO

N
S PER A LA CO

NSERVACIÓ
 DEL PATRIM

O
NI NATURAL A CATALUNYA 

Ò
RGAN RESPO

N
SABLE (1) 

PRIO
RITAT

(2) 

 
4. PLAN

IFICAR I GESTION
AR EFICAÇM

ENT ELS ESPAIS N
ATURALS PRO

TEGITS I ELS DIFERENTS ELEM
EN

TS Q
UE 

CO
M

PO
N

EN EL PATRIM
O

NI NATURAL DEL PAÍS 
  

  

4.1 Recuperar am
b urgència els recursos destinats a les polítiques de conservació del patrim

oni natural 
DTES 

1 

4.2 Com
pletar el Sistem

a d'espais naturals protegits de Catalunya 
DTES 

2 

4.2.1 Com
pletar el Sistem

a am
b la declaració de nous parcs naturals 

DTES 
2 

4.2.2 Fer un esforç especial en la declaració de nous espais protegits costaners i m
arins 

DTES 
2 

4.3 Avançar substancialm
ent en la planificació dels espais naturals protegits prioritaris 

DTES 
2 

4.4 Articular un m
odel de gestió del Sistem

a d'EN
P i reforçar els recursos de la Xarxa de Parcs i els consorcis de gestió 

DTES 
1 

4.4.1 Dissenyar un m
odel de gestió eficient i suficientm

ent dotat de recursos operatius 
DTES 

1 

4.4.2 Recuperar i reforçar els recursos econòm
ics i de personal a la Xarxa de Parcs de Catalunya i en els consorcis que 

gestionen espais protegits 
DTES 

1 

4.4.3 Integrar les Reserves N
acionals de Caça en una única gestió unificada dels espais protegits en el que totes es 

troben 
DTES, DARP 

2 

4.5 Crear la Xarxa de centres de recuperació de fauna i de flora 
DTES 

2 

4.6 Aprovar la Xarxa de boscos d'evolució natural i preservar estrictam
ent els boscos centenaris 

DTES, DARP 
1 
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ACCIO

N
S PER A LA CO

NSERVACIÓ
 DEL PATRIM

O
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Ò
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N
SABLE (1) 

PRIO
RITAT

(2) 

 
4.6.1 Adoptar m

esures per preservar els escassos boscos m
adurs i centenaris que resten al país 

DTES, DARP 
1 

4.6.2 Dissenyar una Xarxa de boscos d'alt valor natural destinats a conservar la seva dinàm
ica natural 

DTES, DARP 
2 

4.7 Desplegar el Pla de fom
ent de la custòdia del territori 

DTES 
2 

4.8 Adoptar m
esures de conservació del patrim

oni geològic de Catalunya 
DTES 

2 

4.9 Recuperar els paisatges en m
osaic i la gestió activa dels espais oberts 

DTES, DARP 
2 

4.10 Prom
oure projectes em

blem
àtics de restauració ecològica de gran escala 

DTES 
2 

4.10.1 Im
pulsar projectes exem

plificadors de restauració ecològica de gran escala 
DTES 

2 

4.10.2 Considerar les oportunitats econòm
iques i am

bientals dels processos de renaturalització 
DTES 

2 

4.11 Intervenir, m
itjançant una aproxim

ació sistèm
ica i integral, en aquells àm

bits del país am
b m

és problem
es de 

conservació com
plexos i interrelacionats 

DTES 
2 

4.11.1 El riu Ebre, el Delta i els sistem
es naturals que hi estan relacionats 

DTES 
2 

4.11.2 La plana de Lleida i els sistem
es esteparis 

DTES, DARP 
2 

4.11.3 L'alta m
untanya pirinenca 

DTES, DARP 
2 
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N
S PER A LA CO

NSERVACIÓ
 DEL PATRIM

O
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Ò
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N
SABLE (1) 
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(2) 

 
4.11.4 L'àm

bit m
arí i litoral 

DTES, DARP 
2 

4.11.5 L'àm
bit m

etropolità de Barcelona 
DTES 

2 

4.11.6 Les m
untanyes i sistem

es naturals litorals i prelitorals m
editerranis del Cam

p de Tarragona 
DTES 

2 

5. GARANTIR I CO
NCRETAR LA PREVALENÇA I TRANSVERSALITAT DEL PATRIM

O
NI NATURAL EN LES PO

LÍTIQ
UES 

SECTO
RIALS 

  
  

5.1 Articular la conservació del patrim
oni natural am

b tots els nivells de la planificació territorial, urbanística i sectorial 
DTES 

2 

5.1.1 Incorporar els objectius de conservació de la biodiversitat i el patrim
oni natural en les polítiques urbanístiques i 

sectorials 
DTES 

2 

5.1.2 Garantir l’assolim
ent d’aquests objectius m

itjançant els diversos processos d’avaluació am
biental 

DTES 
2 

5.2 Dissenyar la Infraestructura verda de Catalunya 
DTES 

2 

5.2.1 Integrar des dels espais naturals protegits als grans espais verds urbans, garantint i m
illorant els serveis 

ecosistèm
ics i la connectivitat ecològica 

DTES 
2 

5.2.2 Portar a term
e projectes de restauració ecològica que m

illorin la Infraestructura verda de Catalunya 
DTES 

2 

5.2.3 Im
pulsar solucions basades en la natura per resoldre problem

àtiques am
bientals 

DTES 
2 

5.3 Prom
oure la vinculació entre la salut i el m

edi natural 
DTES, D. Salut 

2 
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N
S PER A LA CO

NSERVACIÓ
 DEL PATRIM

O
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Ò
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N
SABLE (1) 

PRIO
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(2) 

 
5.4 Incorporar el paper de la biodiversitat en la lluita contra el canvi clim

àtic 
DTES 

2 

5.4.1 Integrar els objectius de conservació de la biodiversitat en situació de m
és vulnerabilitat en els m

ecanism
es 

d’adaptació i m
itigació enfront el canvi clim

àtic 
DTES 

2 

5.4.2 Im
pulsar la gestió dels sistem

es naturals com
 a eina de m

itigació, seguint les directrius de la UICN
 de les solucions 

basades en la natura 
DTES 

2 

5.5 Integrar en les polítiques de desenvolupam
ent rural les oportunitats que el patrim

oni natural pot aportar 
DARP 

2 

5.6 Adoptar m
esures urgents de salvaguarda de l'agrobiodiversitat i dels coneixem

ents ecològics tradicionals 
DARP 

1 

5.7 Desenvolupar el Pla d'ecoturism
e en els espais naturals protegits de Catalunya 

DTES, D. Em
presa i 

Coneixem
ent 

2 

5.7.1 Portar a term
e les accions previstes al Pla d’ecoturism

e i garantir els objectius de conservació 
DTES, D. Em

presa i 
Coneixem

ent 
2 

5.7.2 Regular de m
anera urgent les diverses form

es de turism
e i de lleure actiu a la natura 

DTES, D. Em
presa i 

Coneixem
ent 

2 

5.7.3 Continuar im
pulsant la Carta europea del turism

e sostenible en els espais protegits 
DTES 

2 

5.8 Integrar en la gestió del patrim
oni natural, especialm

ent en els espais naturals protegits, la conservació del 
patrim

oni cultural i la consideració dels valors im
m

aterials 
DTES, D. Cultura 

2 

5.9 Im
plem

entar nous m
odels de gestió pesquera i d'aprofitam

ent dels recursos m
arins vius 

DARP 
2 

5.10 Aplicar una política forestal diferenciada en els espais naturals protegits i en altres espais forestals d'alt valor 
natural 

DARP, DTES 
2 
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ACCIO

N
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NSERVACIÓ
 DEL PATRIM

O
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Ò
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N
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PRIO
RITAT

(2) 

 
5.11.1 Im

plem
entar els cabals ecològics establerts al Pla de Gestió de l'Aigua a Catalunya (2016-2021) 

DTES-ACA 
2 

5.11.2 Incorporar criteris de naturalització, connectivitat, desfragm
entació i conservació dels sistem

es naturals aquàtics a 
la gestió dels espais fluvials de Catalunya 

DTES-ACA 
2 

5.11.3 Prom
oure la restauració de boscos de ribera i hàbitats fluvials inexistents o degradats am

b la col·laboració 
d'entitats del tercer sector, centres educatius i poblacions locals riberenques 

DTES-ACA 
2 

6. CO
NSIDERAR EL VALO

R DEL PATRIM
O

NI NATURAL EN L’ECO
NO

M
IA CATALANA, REFO

RÇAR EL FINANÇAM
ENT DE LA 

CO
NSERVACIÓ

 I ATEN
DRE LA RESPO

NSABILITAT EXTERIO
R DE CATALUNYA EN LA CO

NSERVACIÓ
 DE LA BIO

DIVERSITAT 
GLO

BAL 
  

  

6.1 Im
pulsar les eines i les capacitats per optim

itzar les oportunitats econòm
iques i socials que genera el patrim

oni 
natural, i especialm

ent el Sistem
a d'espais naturals protegits 

DTES 
2 

6.1.1 Prom
oure accions i projectes per fom

entar que els espais naturals protegits generin m
és oportunitats 

econòm
iques, d'ocupació i d'em

prenedoria 
DTES 

2 

6.1.2 Aprofundir en el coneixem
ent i la difusió dels beneficis socioeconòm

ics del Sistem
a d'espais naturals protegits de 

Catalunya, especialm
ent de la Xarxa de Parcs 

DTES 
2 

6.2 Aprovar una Estratègia de finançam
ent de la política de patrim

oni natural 
DTES, DEH 

1 

6.3 Adoptar m
esures de fiscalitat am

biental i de distribució dels recursos públics que fom
entin la conservació del 

patrim
oni natural 

DTES, DEH 
1 

6.3.1 Aplicar noves figures im
positives que gravin les activitats que ocupen, fragm

enten o degraden el patrim
oni natural 

DTES, DEH 
1 

6.3.2 Aplicar desgravacions i bonificacions fiscals a les finques rústiques que es com
prom

etin, m
itjançant acords de 

custòdia del territori, a la conservació del seu patrim
oni natural 

DTES, DEH 
1 

6.3.3 Estudiar les possibilitats del pagam
ent per serveis am

bientals com
 a incentiu per a la gestió sostenible dels 

sistem
es naturals 

DTES 
2 
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6.3.4 Estim

ar els beneficis associats als ecosistem
es litorals i m

arins en el context d'un m
odel d'econom

ia blava (B
lu

e 
Eco

n
o

m
y) 

DTES 
2 

6.3.5 Crear el Banc d'hàbitats de Catalunya, per incentivar-ne la restauració i l'aplicació del principi de la pèrdua neta zero 
de biodiversitat 

DTES 
2 

6.4 Adoptar m
esures per reduir l'im

pacte de Catalunya sobre la biodiversitat en altres països 
DTES, D. Afers Exteriors 

2 

6.4.1 Elaborar un pla d'acció en estreta col·laboració am
b el Departam

ent d’Afers Exteriors i la política de cooperació 
DTES, D. Afers Exteriors 

2 

6.4.2  Calcular periòdicam
ent la petjada ecològica de Catalunya i les seves conseqüències específiques sobre la 

biodiversitat, i fer-ne públics els resultats 
DTES 

2 

6.4.3 Realitzar el seguim
ent de l'im

pacte que l'activitat de Catalunya causa en la conservació de la biodiversitat global i 
retre'n com

ptes al Parlam
ent i a la societat 

DTES, D. Afers Exteriors 
2 

6.5 Participar en la Xarxa pirinenca transfronterera de parcs naturals i nacionals 
DTES 

2 

7. M
ILLO

RAR LA CO
M

UNICACIÓ
, LA FO

RM
ACIÓ

 I L’EDUCACIÓ
 ENVERS EL PATRIM

O
NI N

ATURAL, AFAVO
RINT LA 

IM
PLICACIÓ

 DE LA SO
CIETAT EN LA CO

N
SERVACIÓ

 DE LA N
ATURA 

  
  

7.1 Im
pulsar un program

a de com
unicació sobre el patrim

oni natural i la biodiversitat 
DTES 

2 

7.2 Inform
ar periòdicam

ent sobre l'estat i tendències del patrim
oni natural i la biodiversitat i el deute ecològic 

DTES 
1 

7.2.1 Prendre el com
prom

ís d'inform
ar regularm

ent i de divulgar a la societat l'estat i les tendències del patrim
oni natural 

DTES 
2 

7.2.2 Rendir com
ptes públicam

ent dels resultats de les polítiques de conservació del patrim
oni natural i el deute ecològic 

DTES 
2 
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7.3 Fom

entar la coresponsabilitat social catalana en la conservació de la natura 
DTES 

1 

7.4 Increm
entar les possibilitats de form

ació per als professionals im
plicats en la conservació del patrim

oni natural 
DTES, D. Ensenyam

ent, 
D. Em

presa i 
2 

7.5 Reforçar, en tots els nivells educatius, el contacte am
b la natura i l'educació sobre el patrim

oni natural i la 
biodiversitat del país 

DTES, D. Ensenyam
ent 

2 

 


