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Resum 

En les darreres dècades s’ha anat exposant 
que la pèrdua de biodiversitat ha arribat a 
límits intolerables per al planeta i que en cas 

de seguir l’actual ritme de pèrdua d’espècies i de-
gradació d’hàbitats es podrien sobrepassar certs 
llindars i punts de no-retorn, a partir dels quals 
seria totalment impossible frenar la crisi ecolò-
gica. En la darrera actualització  de  l’any 2015,  
s’esmenta que la “pèrdua de biodiversitat”, ara de-
nominada “canvi de la integritat de la biosfera” , ha 
sobrepassat el seu llindar i punt de no retorn, amb 
greus conseqüències per la humanitat.

Per mitigar la pèrdua de biodiversitat, les Nacions 
Unides han anat promovent des de l’any 1990 les 
COP dins el Conveni de Diversitat Biològica (CDB). 
A la COP10 realitzada l’any 2010 a Nagoya (Japó) 
es va adoptar un nou marc d’acció global: el Pla 
Estratègic per a la Diversitat Biològica 2011-2020. 
Aquest Pla recull una Visió a llarg termini per al 
2050, una Missió a mig termini per al 2020 i una 
sèrie d’objectius estratègics que recullen tots els 
aspectes relacionats amb la conservació de la 
biodiversitat, mitjançant les denominades Metes 
d’Aichi. Aquestes Metes marquen un full de ruta 
per complir amb la Missió d’aturar la pèrdua de 
biodiversitat per al 2020.

L’Estat espanyol, com a Estat membre de les NNUU 
i signatari del CDB,  va adoptar el Pla Estratègic del 
Patrimoni Natural i la Biodiversitat 2011-2017 que 
recull part de les Metes d’Aichi del CDB a través 
de 8 objectius estratègics per als que es proposen 
sintèticament alguns indicadors, la tendència i 
l’objectiu a assolir. A més, Catalunya va presentar 
el 2010 un Avantprojecte de Llei de la biodiversitat 
i del patrimoni natural, com a actualització a la Llei 
d’espais naturals de 1985. Els eixos vertebradors 
d’aquesta llei van molt orientats en les directrius 
internacionals i les Metes d’Aichi.

 Malauradament, a dia d’avui, tan sols s’ha aprovat 
la memòria preliminar de l’Avantprojecte (apro-
vada per acord del Govern en sessió del dia 28 
d’octubre de 2014 a proposta del Conseller de Te-
rritori i Sostenibilitat), però la llei continua sense 
ser aprovada malgrat el reconeixement de la seva 
urgència i de la pèrdua d’oportunitats mentre es 
vagi endarrerint. Per aquest motiu, Ecologistes en 
Acció ha elaborat aquest informe sobre el compli-
ment de les Metes d’Aichi del Pla Estratègic 2011-



4 Ecologistes en Acció

2020 del Conveni de Diversitat Biològica (CDB) de 
Nacions Unides amb l’objectiu de contribuir al seu 
compliment a través de la difusió de la seva impor-
tància i l’avaluació de la seva implementació i com-
pliment per part de las administracions públiques.

En aquest informe, hem establert una sèrie 
d’indicadors quantitatius i/o qualitatius adaptats 
per a cadascuna de les Metes que permeten ava-
luar de manera qualitativa el grau de compliment 
dels Objectius d’Aichi al territori català. Per a això 
s’ha analitzat la informació disponible per a cada 
indicador que permeti avaluar també la quali-
tat de la informació disponible. A més del grau 
d’informació que l’indicador proporciona sobre 
el compliment, com a criteris per seleccionar-los, 
s’han tingut en compte la qualitat i detall de la 
informació disponible i que guardin relació amb 
abordar les causes subjacents.

Conclusions

Després d’analitzar tots els indicadors, podem con-
cloure que de les 20 metes d’Aichi, 5 tenen un nul o 
escàs compliment en tots els indicadors avaluats i 
la seva evolució es preveu insuficient per assolir la 
seva completa execució. Les altres 14 metes ava-
luables presenten un compliment parcial, amb un 
llarg recorregut per treballar. Algunes presenten 
una tendència positiva, però en la majoria no hi ha 
millores previstes o, fins i tot, es podria donar un 
clar retrocés.

Catalunya té competències en moltes de les tasques 
a dur a terme per complir amb les metes d’Aichi i 
Ecologistes en acció reclama que aquestes compe-
tències siguin assumides i s’actuï amb coherència 
i sinceritat i s’incrementin urgentment els esfor-
ços per poder assolir els objectius, tot i que ja serà 
molt difícil aconseguir-ho en els terminis acordats. 
L’informe evidencia les retallades econòmiques que 
ha patit el sector mediambiental, que es xifra en més 
d’un 50% en els darrers 5 anys. A més, s’ha d’afegir 
que gran part del territori protegit no compta amb 
plans de gestió, es treballa amb una normativa des-
fasada que requereix d’una imminent actualització 
i amb la necessitat d’aprovació de l’Estratègia Ca-
talana de la biodiversitat i el patrimoni natural, no 
comptem amb el Catàleg de Fauna Amenaçada de 
Catalunya, manquen plans de prevenció i eradica-

ció de les espècies exòtiques i el mar continua sent 
un entorn desconegut i de complexa gestió.

La biodiversitat, tal i com reclama les Nacions Uni-
des, és un factor transversal que s’ha de tenir pre-
sent en tots els àmbits de la nostra vida i no ens 
podem permetre la seva pèrdua, doncs en depèn 
el nostre benestar. Ecologistes en acció reclama al 
Govern català i a l ciutadania que adoptin mesures 
fermes i amb caràcter d’urgència a tots els nivells 
per reconduir el model de desenvolupament so-
cial i econòmic cap a la sostenibilitat i la respon-
sabilitat ambiental. La natura i la seva biodiversitat 
ens proporciona bens i serveis molt valuosos que 
hem de saber gestionar.

Catalunya es troba lluny de l’assoliment dels ob-
jectius establerts en les metes d’Aichi, però encara 
resten 5 anys per seguir treballant per un país mi-
llor, més just i sostenible. 

Taula resum de les metes Aichi

Objectiu A: Abordar les causes 
subjacents de la pèrdua de 
biodiversitat mitjançant la 
incorporació de la diversitat 
biològica en tots els àmbits 
governamentals i de la societat

42,8% 
d’assoliment

Objectiu B: Reduir les pressions 
directes sobre la diversitat 
biològica i promoure la utilització 
sostenible 

22,2% 
d’assoliment

Objectiu C: Millorar la situació 
de la diversitat biològica 
salvaguardant els ecosistemes, les 
espècies i la diversitat genètica

46,1% 
d’assoliment

Objectiu D: augmentar els 
beneficis de la diversitat biològica 
i dels serveis dels ecosistemes per 
tots

50% 
d’assoliment

Objectiu E: millorar l’aplicació 
a través de la planificació 
participativa, la gestió dels 
coneixements i la creació de 
capacitat

25% 
d’assoliment

Catalunya es situa una mica per sobre del 30% de 
compliment de les Metes d’Aichi. Tenint en compte 
que el termini per assolir els objectius de les me-
tes és de 10 anys (2010-2020) i que ens trobem en 
el sisè any, el compliment de les metes hauria de 
situar-se sobre el 50% o més.
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Objectiu
Estratègic

Meta
Grau compliment 

indicadors
Tendència Compliment

A

1 0,5   

2
0,5   

0 

0,5 

3 0,5   

4
0   

1 

B

5

0,5   

0 

1 

0 

6
0   

0,5 

7
0   

0 

0 

8
0   

0 

0 

9
0,5   

0,5 

0 

10
1   

0 

0 

C

11

1   

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0 

0,5 

12

0   

0,5 

0,5 

0,5 

13
0   

0,5 

D

14 0   

15
0,5   

0,5 

1 

16 Encara no procedeix avaluar-la

E

17 0   

18
0   

0 

0,5 

19

0,5   

0,5 

0,5 

0 

20
0   

0,5 

Mitjana 0,33

Quadre resum
Als colors que determinen el grau de 
compliment dels indicadors analitzats se li ha 
assignat un valor numèric per millorar la seva 
comprensió, sent:

 Incompliment (vermell) = 0

 Compliment parcial (taronja) = 0,5

 Compliment (verd) = 1

Càlcul del percentatge de compliment en 
referència als valors indicadors avaluats:

Objectiu Compliment

A 42,8%

B 22,2%

C 46,1%

D 50%

E 25%

Dels 52 indicadors seleccionats, només 6 
presenten un compliment satisfactori. 23 
presenten un compliment parcial i 23 més 
nul o quasi nul. Mentrestant, només 20 
dels indicadors presenten tendències a la 
millora significativa. No esperem, per tant, un 
canvi significatiu en el compliment dels 32 
objectius la tendència per als quals és estable 
o negativa.

Catalunya es situa una mica per sobre del 
30% de compliment de les Metes d’Aichi. 
Tenint en compte que el termini per assolir 
els objectius de les metes és de 10 anys 
(2010-2020) i que ens trobem en el sisè any, el 
compliment de les metes hauria de situar-se 
sobre el 50% o més.

Objectiu
Estratègic

Meta
Grau compliment 

indicadors
Tendència Compliment

A

1 0,5   

2
0,5   

0 

0,5 

3 0,5   

4
0   

1 

B

5

0,5   

0 

1 

0 

6
0   

0,5 

7
0   

0 

0 

8
0   

0 

0 

9
0,5   

0,5 

0 

10
1   

0 

0 

C

11

1   

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0 

0,5 

12

0   

0,5 

0,5 

0,5 

13
0   

0,5 

D

14 0   

15
0,5   

0,5 

1 

16 Encara no procedeix avaluar-la

E

17 0   

18
0   

0 

0,5 

19

0,5   

0,5 

0,5 

0 

20
0   

0,5 

Mitjana 0,33

Quadre resum
Als colors que determinen el grau de 
compliment dels indicadors analitzats se li ha 
assignat un valor numèric per millorar la seva 
comprensió, sent:

 Incompliment (vermell) = 0

 Compliment parcial (taronja) = 0,5

 Compliment (verd) = 1

Càlcul del percentatge de compliment en 
referència als valors indicadors avaluats:

Objectiu Compliment

A 42,8%

B 22,2%

C 46,1%

D 50%

E 25%

Dels 52 indicadors seleccionats, només 6 
presenten un compliment satisfactori. 23 
presenten un compliment parcial i 23 més 
nul o quasi nul. Mentrestant, només 20 
dels indicadors presenten tendències a la 
millora significativa. No esperem, per tant, un 
canvi significatiu en el compliment dels 32 
objectius la tendència per als quals és estable 
o negativa.

Catalunya es situa una mica per sobre del 
30% de compliment de les Metes d’Aichi. 
Tenint en compte que el termini per assolir 
els objectius de les metes és de 10 anys 
(2010-2020) i que ens trobem en el sisè any, el 
compliment de les metes hauria de situar-se 
sobre el 50% o més.

Veure ampliat en la pàgina 40
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Introducció
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Ecologistes en Acció ha elaborat aquest infor-
me sobre el compliment de les Metes d’Aichi 
del Pla Estratègic 2011-2020 del Conveni de 

Diversitat Biològica (CDB) de Nacions Unides amb 
l’objectiu de contribuir al seu compliment a través 
de la difusió de la seva importància i l’avaluació de 
la seva implementació i compliment per part de 
las administracions públiques.

Els recursos naturals de la Terra i la biodiversitat són 
fonamentals per garantir el benestar social i el des-
envolupament ambiental i sostenible de l’economia. 
L’immens valor intrínsec de la riquesa natural ens 
mostra nombroses funcions i serveis de la natura 
que ens són indispensables, moltes de las quals són 
incalculables des del punt de vista econòmic. 

Actualment l’ésser humà està destruint la diversi-
tat biològica a un ritme 1000 vegades més gran 
que el natural [1]. Davant d’aquesta realitat i d’un 
reconeixement cada cop major de la biodiversitat 
com un bé mundial i necessari, es va crear el Con-
veni de Diversitat Biològica (CDB) a la Conferència 
de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Des-
envolupament, també coneguda com a Cimera de 
la Terra, celebrada a Rio de Janeiro (Brasil) el 1992. 
Aquest conveni s’estableix com a marc internacio-
nal d’acció per a preservar la biodiversitat, el seu 
ús sostenible i un repartiment just i equitatiu dels 
recursos. Es tracta doncs d’una de les tres grans 
convencions internacionals sobre medi ambient al 
costat de la Convenció Marc per al Canvi Climàtic i 
el Conveni per combatre la Desertització. Cada dos 
anys, les parts es reuneixen en l’anomenada Con-
ferència de les Parts (COP per les sigles en anglès), 
que constitueix el cos de govern de la Convenció 
per consensuar decisions que permeten una millor 
implementació del CDB. 

L’any 2002, el CDB es va comprometre a assolir per 
a l’any 2010 una reducció significativa del ritme de 
pèrdua de biodiversitat. Aquesta fita també va ser 
un dels objectius principals de l’estratègia de la Unió 
Europea i la Unió Internacional per a la Conservació 
de la Natura (UICN, per les sigles en anglès) va posar 
en marxa la iniciativa Compte Enrere 2010 [2]. 

No obstant, el mateix Conveni va admetre l’any 
2010 a la cimera de Nagoya, Japó (COP10), el clar 

1 Myers, N. (2000) et al. Nature 403, 853–858 (2000).

2 http://www.uicn.es/oldsite/content/view/97/80/lang,spanish/

fracàs de l’objectiu. La destrucció de la biodiversi-
tat es manté perquè les mesures posades en mar-
xa han estat qualitativa i quantitativament insufi-
cients, i no s’han afrontat les causes subjacents a la 
pèrdua de la biodiversitat.

Fruit d’aquests nuls resultats a les mesures adop-
tades fins el moment, durant la mateixa COP10 
s’adopta un nou marc d’acció global: el Pla Estratègic 
per a la Diversitat Biològica 2011-2020. Aquest Pla 
recull una Visió a llarg termini per al 2050, una Mis-
sió a mig termini per al 2020 i una sèrie d’objectius 
estratègics que recullen tots els aspectes relacionats 
amb la conservació de la biodiversitat, mitjançant 
les denominades Metes d’Aichi. Aquestes Metes 
marquen un full de ruta per complir amb la Mis-
sió d’aturar la pèrdua de biodiversitat per al 2020. 
S’estableixen així 20 Metes concretes que totes les 
administracions estan obligades a complir.

Pla Estratègic del Conveni de Diversitat 
Biològica 2011-2020

Visió (2050)

Per a 2050, la biodiversitat serà valorada, 
conservada, restaurada i utilitzada de manera 
intel·ligent, mantenint els serveis dels 
ecosistemes, sostenint un planeta saludable i 
proporcionant serveis per a tothom.

Missió (2020)

Prendre mesures efectives i urgents per 
aturar la destrucció de diversitat biològica a fi 
d’assegurar que, per al 2020, els ecosistemes 
siguin resilients i segueixin subministrant 
serveis essencials, assegurant d’aquesta 
manera la varietat de la vida del planeta i 
contribuint al benestar humà i a l’eradicació de 
la pobresa. Amb aquesta finalitat, les pressions 
sobre la diversitat biològica es redueixen, 
els ecosistemes es restauren, els recursos 
biològics s’utilitzen de manera sostenible i els 
beneficis que sorgeixen de la utilització dels 
recursos genètics es comparteixen de forma 
justa i equitativa; es proveeixen recursos 
financers adequats, es milloren les capacitats, 
es transversalitzen les qüestions i els valors 
relacionats amb la diversitat biològica, 
s’apliquen eficaçment les polítiques adequades, 
i l’adopció de decisions es basa en fonaments 
científics sòlids i l’enfocament de precaució.

La pèrdua dels processos, serveis i funcions de la na-
turalesa empitjora la capacitat del planeta per en-
frontar-se a altres problemes de la crisi ambiental. 
A la tercera edició de l’informe del CBD Perspectiva 
Mundial de la Diversitat Biològica (Global Biodiver-
sity Outlook en anglès, GBO3) [3]  adverteix que, de 

3 www.cbd.int/GBO3
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no complir l’objectiu, per al 2020 s’aconseguiria un 
llindar, o punt d’inflexió, passat el qual s’acceleraran 
els processos de degradació de la biodiversitat que 
repercutiran de forma molt dràstica sobre el medi 
ambient, sense possibilitat ja de recuperar-se.

Les amenaces a la 
biodiversitat

Informes de l’any 2010, com el dels Límits plane-
taris [4], ja exposaven que la pèrdua de biodiversi-
tat havia arribat a límits intolerables per al plane-
ta i que en cas de seguir l’actual ritme de pèrdua 
d’espècies i degradació d’hàbitats es podrien so-
brepassar certs llindars i punts de no-retorn, a 
partir dels quals seria totalment impossible frenar 
la crisi ecològica. Aquests estudis s’han actualit-
zat aquest any 2015 i dels nou límits planetaris 
dins dels quals la humanitat pot desenvolupar-se 
i prosperar, a dia d’avui s’han sobrepassat quatre. 
Un d’ells és la “pèrdua de biodiversitat”, ara deno-
minada “canvi de la integritat de la biosfera”.

Els informes GEO-4 [5] i GEO-5 [6] elaborats pel 
Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient 
(UNEP en anglès), així com el Global Biodiversity 
Outlook 4 del CDB [7]  (GBO4, 2014), publicat du-
rant la pròpia cimera de Pyeongchang (Corea), 
fan una important diferenciació de les amenaces 
a la biodiversitat, posant de manifest que són les 
causes subjacents les autèntiques responsables de 
l’actual ritme de destrucció de la biodiversitat en 
provocar les amenaces directes.

Les causes subjacents es relacionen directament 
amb el sistema econòmic basat en la producció i en 
el consum. Així, cal esmentar factors com l’activitat 
econòmica, el comerç internacional o les pautes 
de consum individual, segons la riquesa. Nacions 
Unides també reconeix els factors culturals i reli-
giosos i els canvis científics i tecnològics com a cau-
ses subjacents. És a dir, el model econòmic global, 
que busca maximitzar el benefici econòmic a curt 
termini sense tenir en compte els límits ecològics 
del planeta, propicia els factors que destrueixen 

4 http://www.stockholmresilience.org/planetary-boundaries

5 http://www.unep.org/geo/geo4/report/geo-4_report_full_es.pdf

6 http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_full_es.pdf

7 https://www.cbd.int/GBO4/
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la biodiversitat. A través de la producció i el con-
sum insostenible s’està provocant el canvi climàtic, 
la contaminació d’hàbitats terrestres i marins i la 
transformació dels ecosistemes en zones artificials 
per satisfer les demandes de la sobreproducció de 
la part del món ric. A més, aquestes causes no so-
len ser abordades en no haver-hi una sensibilitat 
i un coneixement suficients sobre la importància 
que la biodiversitat i els seus valors tenen per a la 
societat humana.

Les amenaces directes alimentades per les causes 
subjacents són:

Canvi climàtic

Les alteracions en les condicions climàtiques 
de les àrees geogràfiques on viuen les espècies 
forcen a que migren, s’adaptin, o s’extingeixin. 
També s’alteren interaccions entre les espècies.

Persecució 
directa i 
sobreexplotació

Espècies emblemàtiques, des de l’ós bru al 
rinoceront, estan seriosament amenaçades 
per activitats com la caça, l’extracció de 
recursos, la sobrepesca...

Destrucció i 
fragmentació 
d’hàbitats

La contaminació, els usos de la terra per a 
agricultura i urbanització o l’extracció de recursos 
hídrics estan provocant la destrucció de boscos, 
aiguamolls, terres... dels quals les espècies en 
depenen. L’urbanisme i les infraestructures 
fragmenten el territori i les poblacions naturals 
de les espècies. El model alimentari vigent ha 
fomentat el monocultiu intensiu i la destrucció 
de milers de varietats d’espècies cultivades, 
adaptades a les diferents condicions del món, 
que el procés de domesticació ha aconseguit al 
llarg de la història.

Espècies 
invasores

Les espècies exòtiques que es naturalitzen en 
noves àrees competeixen amb les espècies 
autòctones pels recursos, desplaçant-les dels 
seus hàbitats i ocasionant greus alteracions en els 
ecosistemes. Poden ser molt difícils d’eradicar.

El model econòmic basat en el creixement sos-
tingut del consum, el lliure comerç, la producció, 
l’extracció de recursos i la generació de residus, 
són la base de la crisi de la biodiversitat. Les acti-
vitats de les grans companyies transnacionals són 
un bon exemple d’això.

 Hi ha dos elements importants de les Metes 
d’Aichi que s’han de ressaltar. La primera és que 
per fi s’aborden les causes subjacents, admetent 
que el fracàs en la conservació de la biodiversitat 
s’ha produït per no tenir-les en compte. Per tant, 
el primer dels objectius estratègics està orientat a 
eliminar les causes subjacents.

En segon lloc, que aquestes Metes han de ser assumi-

des pels països que han ratificat l’acord, i transferides 
a les legislacions i actuacions nacionals. Per descomp-
tat també per Espanya i, per tant, per Catalunya.

Aquest informe exposa que Catalunya encara té un 
llarg recorregut per complir amb les Metes d’Aichi. 
Malauradament en algunes d’elles no arribarem a 
temps.

Tot i l’existència d’informes que milloren el conei-
xement de la biodiversitat i avaluen el seu estat de 
conservació; tot i comptar amb Consells Assessors 
i recomanacions científiques que aconsellen com 
explotar els recursos sense malmetre’ls; tot i conèi-
xer diverses eines de gestió responsable i disposar 
d’un gran territori protegit; tot i conèixer i reconèi-
xer els bens i serveis que proporcionen els ecosis-
temes... tot i això, Catalunya no demostra voluntat 
de preservar el seu patrimoni amb les decisions i 
accions que emprèn.  

Ecologistes en Acció, va elaborar l’any 2011 un 
Manual d’Aplicació de les Metes d’Aichi per l’Estat 
espanyol [8], on es detallen estratègies, recursos i 
accions per l’Administració General de l’Estat i les 
Comunitats Autònomes, depenent de les com-
petències. Es descriuen els programes de treball 
específics del CDB i s’enumera detalladament el 
context legislatiu per a la Biodiversitat a Espanya, 
així com directrius i programes per les Comunitats 
Autònomes. Com a mesura més rellevant per a les 
Metes d’Aichi està el Pla Estratègic del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat aprovat en 2011 [9].

Aquest informe avalua, a través d’indicadors, el 
grau de compliment de Catalunya de cada una de 
las Metes d’Aichi, tal i com s’ha fet i s’està fent per 
l’Estat espanyol. Aquests  indicadors estan basats 
en el propi programa de treball del Pla Estratègic 
2011-2020 (Portal Nacional d’Indicadors de Biodi-
versitat) [10], el Pla Estratègic del Patrimoni Natural 
2011-2016, la informació ambiental disponible per 
Espanya i Catalunya i el Manual de Compliment 
Elaborat per Ecologistes en Acció.

Aquest marc metodològic pretén establir en quin 
punt està Catalunya en referència a les Metes d’Aichi 
, i poder analitzar el progrés cap a l’objectiu a assolir 
el 2020 al llarg de la Dècada de la Biodiversitat.

8 http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/manual_cdb.pdf

9 RD  1274/201, BOE 236 Sec. I, 103071

10 www.bipnational.net/language/es-ES/Home
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El Conveni de Diversitat Biològica proposa el 
desenvolupament d’indicadors específics per 
a cadascuna de les Metes dins de la iniciati-

va del Marc per al Desenvolupament d’Indicadors de 
Biodiversitat [1] que ja es va aplicar per comprovar 
el progrés del Compte Enrere 2010. Per a cadascu-
na de les Metes d’Aichi s’han desenvolupat un o 
diversos indicadors globals que es puguin aplicar 
a nivell nacional.

No obstant això hi ha tres limitacions:

1. Per a algunes de les Metes no hi ha indicadors 
proposats

2. La informació disponible a escala autonòmica 
per analitzar alguns indicadors és molt limitada.

3. Alguns indicadors no es poden aplicar a nivell 
autonòmic

Per la seva banda, la UE va crear el 2012 la seva es-
tratègia de biodiversitat per al 2020 [2] amb una 
proposta d’indicadors específics que es transposen 
per les Metes d’Aichi [3]. Novament s’identifiquen 
mancances en la recopilació i sistematització de la 
informació per aplicar a l’avaluació dels indicadors.

Espanya va adoptar el Pla Estratègic del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat 2011-2017 que recull part 
de les Metes d’Aichi del CDB a través de 8 objectius 
estratègics per als que es proposen sintèticament 
alguns indicadors, la tendència i l’objectiu a assolir. 
No obstant això, els objectius estan orientats cap a 
l’adopció de mesures i no a l’avaluació de la millora 
real de la biodiversitat.

1 http://www.bipindicators.net/

2 http://ecospip.org/1O08bIC

3 European Environment Agency (2012): Streamlining European 
biodiversity indicators 2020: Building a future on lessons learnt 
from the SEBI 2010 process. http://ecospip.org/1xP6AId

Finalment, Catalunya va presentar el 2010 un 
Avantprojecte de Llei de la biodiversitat i del patri-
moni natural, com a actualització a la Llei d’espais 
naturals de 1985. Els eixos vertebradors d’aquesta 
llei van molt orientats en les directrius interna-
cionals i les Metes d’Aichi. Malauradament, a dia 
d’avui, tan sols s’ha aprovat la memòria preliminar 
de l’Avantprojecte (aprovada per acord del Govern 
en sessió del 28 d’octubre 2014 a proposta del Con-
seller de Territori i Sostenibilitat) [4], però la llei con-
tinua sense ser aprovada malgrat el reconeixement 
de la seva urgència i de la pèrdua d’oportunitats 
mentre es vagi endarrerint.

En aquest informe, Ecologistes en Acció ha esta-
blert una sèrie d’indicadors quantitatius i/o quali-
tatius adaptats per a cadascuna de les Metes que 
permeten avaluar de manera qualitativa el grau de 
compliment dels Objectius d’Aichi al territori cata-
là. Per a això s’ha analitzat la informació disponible 
per a cada indicador que permeti avaluar també la 
qualitat de la informació disponible.

A més del grau d’informació que l’indicador pro-
porciona sobre el compliment, com a criteris per 
seleccionar-los, s’han tingut en compte la qualitat 
i detall de la informació disponible i que guardin 
relació amb abordar les causes subjacents.

Per a cada Meta és proporciona una breu descrip-
ció. Per als objectius i indicadors proposats es dóna 
un índex qualitatiu (veure taula), en funció del grau 
de compliment. Es proporciona també informació 
sobre el marc normatiu relacionat amb l’indicador 
així com sobre la qualitat de la informació.

4 http://ecospip.org/26Xzw4F

Estat Tendència
S’entén com a tendència si l’estat de l’indicador millora, roman igual o 

empitjora respecte a les dades anteriors, si estan disponibles.

 Compliment 
satisfactori, 
tot i que es pot 
millorar

h Tendència positiva

 Compliment 
parcial, encara 
falta un llarg 
recorregut

1 Tendència estable, no existeixen canvis significatius

 Nul o molt escàs 
compliment

i Tendència negativa
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Objectiu estratègic A
Abordar les causes subjacents de la destrucció de biodi-
versitat mitjançant la incorporació de la diversitat biolò-
gica en tots els àmbits governamentals i de la societat.

Meta 1 
Per a 2020, les persones tindran consciència del valor de la 
diversitat biològica i dels passos que poden seguir per a la 
seva conservació i utilització sostenible.

Objectiu 1.1: La població catalana entén la 
importància i el valor de la biodiversitat.

Indicador proposat: Percentatge de persones 
que afirmen tenir informació suficient sobre la 
biodiversitat.

1Estat:  Tendència:

No hi ha cap document que concreti el percentatge 
de catalans que està familiaritzat amb el concepte de 
“biodiversitat”. No obstant, en la darrera consulta sobre 
la percepció en matèria de medi ambient i sostenibili-
tat que realitza la Generalitat de Catalunya des de 2008 
[1], els catalans mostren que la pèrdua de biodiversitat 
no és un dels problemes ambientals que més els pre-
ocupi (ocuparia el 6è lloc de 17 opcions), sent la con-
taminació general la que ocupa el primer lloc, seguida 
per la contaminació de l’aire i el canvi climàtic.

Segons el mateix informe, la majoria de catalans 
opten per la Televisió com a canal d’informació re-
ferent a aspectes ambientals, seguit per la premsa 
escrita i Internet, aquest últim sobretot per la po-
blació més jove. 

Tot i l’existència de campanyes publicitàries sobre 
la prevenció d’incendis, el reciclatge, que fer en cas 

1 http://ecospip.org/26YXe0j

de trobar un animal varat, etc. els catalans consi-
deren que la difusió que fan les administracions 
sobre temes ambientals és insuficient i no es veu 
una evolució positiva d’aquesta percepció en els 
darrers anys.

Analitzant les respostes a diferents preguntes re-
lacionades amb la natura i la seva conservació, 
sorprèn que la qüestió més especifica sobre les 
amenaces a la biodiversitat a Catalunya tingui el 
percentatge més alt de resposta Ns/Nc, i un 22% 
creguin que les amenaces a la biodiversitat no 
són importants a Catalunya.

Segons l’últim Eurobaròmetre Flash “Actituds vers 
el medi ambient” [2] que ha realitzat la Comissió 
Europea, a nivell de l’Estat espanyol, el 96% de la 
població creu que el medi ambient és important 
i més de tres quartes parts dels enquestats consi-
dera que la protecció del medi i l’ús eficient dels 
recursos naturals poden potenciar el creixement 
econòmic. Cal destacar que, també en aquest in-
forme, es mostra una clara demanda de més i mi-

2 http://ecospip.org/1TvIYCo



14 Ecologistes en Acció

llor informació sobre temes ambientals, sent con-
siderada la segona acció més efectiva per afrontar 
els problemes ambientals. 

Cal destacar positivament que a partir de l’any 
2009 es crea la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibi-
litat de Catalunya (XESC). Aquesta Xarxa engloba 
Escoles Verdes i Xarxes locals que promouen pro-
grames d’educació per a la sostenibilitat adreçats 
als centres educatius de Catalunya. Dins aquests 
programes es tracten temes mediambientals i de 
conservació de la natura. 

Font: Eurobaròmetre Flash “Actituds vers el medi ambient” (CCEE, 
2014), DTS, Servei d’Educació Ambiental.

Meta 2
Per a 2020, els valors de la diversitat biològica hauran 
estat integrats en les estratègies i els processos de 
planificació de desenvolupament i de reducció de la 
pobresa nacionals i locals i s’estaran integrant en els 
sistemes nacionals de comptabilitat i de presentació 
d’informes.

Objectiu 2.1: S’integra la biodiversitat en tots els 
processos de decisió, a través de la integració en   
els plans sectorials.

Indicador proposat: Publicació i aplicació dels 
plans sectorials, així com el seu compliment.

1Estat:  Tendència:

“L’ordenació del territori és una competència ex-
clusiva del Govern de la Generalitat que, com a tal, 
es va recollir a l’Estatut de Catalunya de l’any 1979 i 
del 2006. L’any 1983 es va aprovar la primera Lleide 
Política Territorial, encara vigent, en què es regulen 
els objectius d’aquesta matèria així com els instru-
ments que s’hauran de redactar per assegurar-ne 
el compliment. L’any 1995 es va aprovar per llei el 
Pla Territorial General de Catalunya, que és la fi-
gura de rang superior del sistema de planificació 
territorial i que actua com a marc de coherència i 
d’orientació per a la resta de figures d’aquest sis-
tema de planificació, que són els plans territorials 
parcials i els plans territorials sectorials.” [3]

Tant en el Pla Territorial General, com en els plans 
territorials sectorials on la Generalitat hi té compe-
tències, es tenen en compte criteris de sostenibili-
tat i mediambientals, considerant que cal minimit-
zar els impactes en aspectes com la fragmentació 
del territori, la biodiversitat, el paisatge, els recur-

3 http://ecospip.org/1QTEzar

sos hídrics i naturals, la generació de residus i la 
contaminació acústica. 

En la realitat, el model de desenvolupament terri-
torial català, concretat en el Pla Territorial General 
de Catalunya, incorpora d’una manera tan sols 
formal els objectius de conservació i de sosteni-
bilitat. L’aplicació de criteris de conservació de la 
biodiversitat i minimització de l’impacte ambiental 
de les decisions/accions que es duen a terme són 
sovint menystingudes o ignorades. D’entre una 
llarguíssima llista d’exemples, podem esmentar 
que el Govern ha impulsat iniciatives com Barce-
lona World, amb importants impactes ambientals 
afectant entre d’altres a les zones humides de la 
Pineda, en particular l’espai de la Sèquia Major ca-
talogat com a espai d’interès natural (PEIN), o a El  
Bully Fundation, que pretén construir un complex 
de més de 4.000 metres quadrats a l’entorn natural 
de Cala Montjoi dins del Parc Natural Cap de Creus. 
Aquestes posicions són defensades amparats per 
l’argument que són bons projectes per l’economia 
i pel país, incomplint els compromisos de protec-
ció de la biodiversitat.

Per altra banda, les polítiques sectorials referents 
a l’agricultura, la pesca, el turisme, etc. també in-
tegren la biodiversitat en el desenvolupament de 
les seves activitats. Però encara estem molt lluny 
d’assolir aquests objectius de forma real. Encara 
existeix el model de promoció turística en massa, 
per sobre de la capacitat de càrrega dels espais, 
com ara el creixent nombre de creuers que arriben 
al port de Barcelona [4] i l’impacte ecològic que 
això representa, defensat fermament pels avantat-
ges econòmics de la ciutat, però de dubtós benefi-
ci pels seus habitants.

També trobem exemples en l’agricultura i la rama-
deria, en la pesca i en les estratègies de foment de 
l’economia... ignorant o no prioritzant la biodiver-
sitat i la seva conservació dins les decisions preses.

Cal esmentar que en el Pla d’acció per a la lluita con-
tra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 
2015-2016 [5] la recuperació de la biodiversitat i la 
millora del medi natural no és un objectiu a tenir en 
compte, tot i la reconeguda relació entre la qualitat 
dels ecosistemes i el benestar de la societat, a més de 
ser una estratègia clau per la reducció de la pobresa.

El Pla de Govern 2013-2016 [6] tan sols té en compte 
algunes de les causes de reducció de la biodiversi-
tat (espècies invasores, ampliació de zones prote-
gides, incendis...) però sense fer esmena concreta a 
la lluita contra la pèrdua de biodiversitat i tractar la 

4 http://ecospip.org/1ryonHj

5 http://ecospip.org/1Yd2xmR

6 http://ecospip.org/1YhD7oc
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totalitat de les causes, directes i indirectes, que ho 
provoquen. En canvi, en el Pla Director de coopera-
ció al desenvolupament sí que es fixa com a objec-
tiu el contribuir a la conservació i l’ús sostenible de 
la biodiversitat i al manteniment dels ecosistemes 
i llurs béns i serveis en els països socis [7].

Font: GENCAT

Objectiu 2.2: La biodiversitat i els ecosistemes 
s’integren en el sistema de comptabilitat 
autonòmica.

Indicador proposat: Presència d’indicadors sobre 
biodiversitat dins de la informació comptable 
autonòmica.

1Estat:  Tendència:

Tot i que el Pla Estratègic del Patrimoni Natural i la 
Biodiversitat defensa que és important promoure 
enfocs per a reconèixer el valor de la biodiversitat 
i integrar-ho en les decisions polítiques i econòmi-
ques i reflectir el valor econòmic de la biodiversitat 
en els sistemes de comptabilitat i informació, això 
encara no ha succeït a Catalunya. 

Els bens i serveis que ens proporciona la biodiver-
sitat i que tan necessaris són pel nostre benestar i 
pel desenvolupament de la nostra societat, no es-
tan evidenciats en els comptes de Catalunya.

Segons l’Eurobaròmetre Flash “Actituds vers el 
medi ambient” [8], els espanyols consideren que 
els criteris en que ens hem de basar per mesurar el 
veritable progrés del país són els socials, els econò-
mics i els mediambientals.

Font: Eurobaròmetre Flash “Actituds vers el medi ambient”, 
Pressupostos generals 2015 GENCAT [9].

Objectiu 2.3: Es coneix el valor econòmic de la 
biodiversitat 

Indicador proposat: Número de valoracions 
econòmiques de la biodiversitat

Estat:  Tendència: h
L’any 2009, s’impulsa el projecte “Avaluació dels 
Ecosistemes del Mil·lenni de l’Estat espanyol”, pro-
mogut per la Fundación Biodiversidad del MAGRA-

7 http://ecospip.org/23utSCt

8 http://ecospip.org/1TvIYCo

9 http://ecospip.org/1VMHCcx

MA i en col·laboració amb diferents universitats, on 
s’analitza l’estat i l’evolució dels ecosistemes terres-
tres i aquàtics espanyols, així com la capacitat de se-
guir donant serveis pel benestar humà. Els resultats 
alerten de les greus conseqüències per l’alteració 
dels ecosistemes i la pèrdua de biodiversitat. 

Un dels seus estudis -“Valoración económica de los 
servicios de los ecosistemas suministrados por los 
ecosistemas de España” (EMEC)- va consistir en do-
nar a conèixer el valor econòmic dels serveis dels 
ecosistemes i proporcionar eines metodològiques 
necessàries per comptabilitzar aquest valor. 

Segons aquest estudi, el valor econòmic dels ser-
veis proporcionats pel territori amb qualificació 
de sòl no urbanitzable de protecció especial dels 
Plans Territorials Parcials (aproximadament un 
60% del territori) és [10]: 

• Serveis d’abastament (matèries primeres, aigua, 
recursos naturals, etc.): 547.000 milions d’€/any.

• Serveis de regulació (funcions i processos eco-
lògics, pol·linització, depuració natural de l’aigua, 
etc.): 253.000 milions d’€/any.

• Serveis culturals i socials (valors immaterials, re-
creatius, paisatgístics, etc.): 194.000 milions d’€/any.

Evolució del nombre d’estudis sobre serveis dels ecosistemes 
i la seva relació amb la dimensió económica i biofísica de les 
últimes dues dècades (García-Llorente 2011).

“Però tractar la conservació de la natura exclusivament 
des del prisma monetari pot suposar un limitant i pro-
duir ceguera, deixant a un costat la resta de dimensions 
per les quals els ecosistemes i la seva biodiversitat han 
de conservar-se” (Norgaard 2008; Ridder 2008) [11].

Ecologistes en Acció també va advertir dels riscos 
que comporta la perspectiva de la valoració econò-
mica de la biodiversitat [12].

Font: MAGRAMA, EME [13]

10 http://ecospip.org/276SBkT

11 http://ecospip.org/1ryiCc5

12 http://ecospip.org/1O39s1H

13 http://www.ecomilenio.es/



16 Ecologistes en Acció

Meta 3
Per a 2020, com a molt tard, s’hauran eliminat, eliminat 
gradualment o reformat els incentius, inclosos els 
subsidis, perjudicials per a la diversitat biològica, per 
tal de reduir al mínim o evitar els impactes negatius, i 
s’hauran desenvolupat i aplicat incentius positius per 
a la conservació i utilització sostenible de la diversitat 
biològica, de conformitat i en harmonia amb el Conveni 
i altres obligacions internacionals pertinents, prenent en 
compte les condicions socioeconòmiques nacionals.

Objectiu 3.1: Desapareixen tots els subsidis perjudicials 
per a la biodiversitat i es reforcen els positius.

Indicador proposat: Número de subsidis 
identificats com a perjudicials o beneficiosos per     
a la biodiversitat.

Estat:  Tendència: h
El MAGRAMA es va comprometre a elaborar i pu-
blicar l’any 2013 un informe per identificar subsi-
dis perjudicials per la biodiversitat. Actualment no 
existeix aquest document.

En el darrer informe [14] que ha realitzat l’Organització 
per a la Cooperació i el Desenvolupament Econò-
mics (OCDE) els sectors més perjudicials per la biodi-
versitat són l’agricultura, el transport, la construcció 
i el turisme. També declaren que les ecotaxes s’han 
reduït des de 2007 i que s’exerceix menor pressió fis-
cal sobre l’energia, que no pas sobre el treball.

A Catalunya s’atorguen diversos ajuts per fer front al 
canvi climàtic i donar suport a les energies renova-
bles, la gestió de l’aigua i la biodiversitat. També s’han 
creat segells distintius de qualitat i sostenibilitat com 
el segell del Consell Català Producció Ecològica. 

No obstant, segueixen existint activitats subven-
cionades tot i tenir un elevat impacte ambiental, 
com l’agricultura amb pesticides i fertilitzants al-
tament tòxics, el conreu de regadiu, les granges 
de porcs industrials molt perjudicials per les mas-
ses d’aigües continentals i subterrànies, la pesca 
d’arrossegament i la industrialització de tot el sec-
tor completament insostenible, etc. 

Per tal de complir amb la meta caldria revisar les sub-
vencions i afegir-hi criteris ambientals i de biodiversitat.

Amb la reforma de la Política Agrària Comuna s’ha 
fet un petit pas endavant amb el pagament verd 
o “greening”, un ajut complementari al pagament 
bàsic, condicionat al compliment de pràctiques 
agrícoles beneficioses per al clima i el medi am-

14 http://ecospip.org/21EnZDn
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bient, però el pressupost destinat a incentivar 
aquestes pràctiques és molt reduït. Les ajudes des-
tinades al desenvolupament rural, que suposen un 
incentiu positiu per la provisió de bens i serveis per 
part de les explotacions agràries, han estat forta-
ment retallades. Per altra banda,  les activitats no 
respectuoses amb la biodiversitat o que la ignoren 
per complet continuen reben subvencions.

També destacar que, a dia d’avui, més de la meitat 
de les estacions d’esquí catalanes són de capital 
públic. Aquestes instal·lacions d’elevat cost, tant 
econòmic com ambiental, no són viables però, 
segons la Generalitat, cal mantenir-les donat que 
en depenen l’economia local, amb la generació de 
llocs de treball directes i indirectes. [15] 

Font: GENCAT, MAGRAMA

Meta 4
Per a 2020, com a molt tard, els governs, empreses i 
interessats directes de tots els nivells hauran adoptat 
mesures o s’hauran posat en marxa plans per 
aconseguir la sostenibilitat en la producció i el consum 
i hauran mantingut els impactes de l’ús dels recursos 
naturals dins límits ecològics segurs.

Objectiu 4.1: Es redueix la Petjada Ecològica de 
Catalunya fins a límits sostenibles.

Indicador proposat: Valor de la petjada ecològica en 
relació a la capacitat de càrrega del territori català.

1Estat:  Tendència:

La petjada ecològica d’un català calculada l’any 
2003 s’estimava en 3,96 hectàrees per habitant, 
lleugerament superior a la calculada el 1998 que 
era de 3,26 ha per habitant, però força superior a la 
d’un ciutadà del món (2,36 ha per habitant). 

És a dir, la població catalans necessitem una super-
fície equivalent a 7,77 “catalunyes” per satisfer les 
nostres necessitats [16].

No obstant, podem considerar que degut a la tessi-
tura econòmica dels darrers anys, a la manca de da-
des més actuals i la més i millor conscienciació de la 
població catalana, aquest valor pot haver disminuït 
però encara lluny d’un valor proper al sostenible.

Font: CADS, Global Footprint Network

15 http://ecospip.org/1QW8qPF

16 http://ecospip.org/1UEVDI9

Objectiu 4.2: Compliment de les obligacions en 
reducció dels GEH (Protocol de Kyoto)

Indicador proposat: Emissions anuals de GEH 
emeses per Catalunya.

Estat:  Tendència: h
Les emissions de GEH a Catalunya l’any 2012 (úl-
times dades disponibles) van ser de 43,14 milions 
de tones de CO2 equivalent, amb una reducció 
d’un 4% respecte a 2011, una reducció major que 
la registrada a l’Estat espanyol (-1,5%) i que a la UE-
28 (1,3%) [17].

Des del 1990, les emissions totals de GEH van se-
guir una evolució creixent fins al 2005, any que va 
marcar un pic històric d’emissions i a partir del qual 
es va iniciar un canvi de tendència. L’any 2012 se 
situa a prop del nivell de les emissions del 1994, 
situant-se un 18% per sobre dels valors de 1990.

Catalunya compleix amb l’objectiu de limitació 
d’emissions difuses (per exemple, GEH provinents 
de transport, residus, agricultura, instal·lacions de 
combustió amb una potència inferior als 20 MW i 
altres fonts) fixat en el període d’aplicació del Pro-
tocol de Kyoto 2008-2012. 

Les millores es deuen, per una banda, a les millo-
res estructurals d’eficiència energètica i de reduc-
ció d’emissions, però també a la crisi econòmica 
que ha provocat una desindustrialització, inicia-
da ja fa 20 anys (per exemple la producció de ci-
ment) i una disminució del transport. No obstant, 
destaca que sectors com el de l’agricultura o el 
de la industria no regulable hagin incrementat les 
seves emissions.

També s’ha produït una externalització de la pro-
ducció de CO2, és a dir, grans indústries s’han tras-
lladat a d’altres països on els costos són inferiors, 
traslladant al mateix temps les seves aportacions 
de GEH. D’aquesta manera, detectem una reduc-
ció de contaminació aquí, però aquesta no ha des-
aparegut ni resolt, sinó que s’ha traslladat.

Cal aclarir que en el Protocol de Kyoto només es 
tenen en compte les emissions de vols interns i no 
dels vols internacionals, així com tampoc dels vai-
xells [18]. A més, l’energia nuclear està exclosa com 
a mecanisme per combatre el canvi climàtic.

Font: OCCC

17 http://ecospip.org/1T4Tfv3

18 http://ecospip.org/1rygukK
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Objectiu estratègic B
Reduir les pressions directes sobre la diversitat biolò-
gica i promoure la utilització sostenible.

Meta 5
Per a 2020, s’haurà reduït almenys a la meitat i, on sigui 
factible, s’haurà reduït fins a un valor proper a zero el 
ritme de pèrdua de tots els hàbitats naturals, inclosos 
els boscos, i s’haurà reduït de manera significativa la 
degradació i fragmentació.

Objectiu 5.1: Es creen els inventaris catalans 
d’hàbitats terrestres, marins i zones humides. 

Indicador proposat: Publicació dels inventaris 
d’hàbitats.

Estat:  Tendència: h
El projecte original de Cartografia dels hàbitats a 
Catalunya (1998-2003) va incloure la definició i la 
descripció de tots els hàbitats presents a Catalunya 
mitjançant la publicació del Manual dels hàbitats 
de Catalunya (Vigo et al., 2005) i també la publica-
ció de la cartografia dels hàbitats a escala 1:50.000 
en format digital i l’edició dels corresponents ma-
pes d’hàbitats en paper. Durant els anys 2008 a 
2012, es va realitzar una nova versió (versió-2) de la 
cartografia dels hàbitats de Catalunya 1:50.000.[1]

Aquest any 2015 s’ha publicat una nova versió del 
Manual dels Hàbitats Litorals de Catalunya.

Malauradament el medi marí encara està pendent.

Font: GENCAT [2]

Objectiu 5.2: Es registra una millora significativa 
dels hàbitats aquàtics continentals.

Indicador proposat: % d’hàbitats aquàtics 
qualificats com a “ben conservats”.

1Estat:  Tendència:

Des de 2009 fins a 2012 (ACA)[3] només hi ha hagut 

1 http://ecospip.org/1rZgJ9m

2 http://ecospip.org/1Ogs8Gb

3 http://aca-web.gencat.cat/app/WDMA/#

una lleugera millora de la qualitat general dels rius.

Dades 2009

Dades 2012

La resta de masses d’aigua (embassaments, es-
tanys, zones humides i aigües subterrànies) no hi 
ha millores significatives i, fins i tot, en alguns ca-
sos els resultats s’han mantingut iguals.

Rius
2009 2010 2012

Bo 20 24,7 28,2

Proper a bo 26 31,7 32

Dolent 32 27,1 27,6

Parcials 22 16,5 12,2

Embassaments
2009 2010 2012

Bo 86,7 80 80

Proper a bo 3,3 13,3 13,3

Dolent 10 6,7 6,7

Parcials 86,7 80 80
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Estanys
2009 2010 2012

Bo 30 32,5 32,5

Parcials 70 67,5 67,5

Zones humides
2009 2010 2012

Bo 13,9 13,9 13,9

Proper a bo 19,4 19,4 19,4

Dolent 29,2 29,2 29,2

Parcials 37,5 37,5 37,5

Aigües subterrànies
2009 2010 2012

Bo 43,4 45,3 50,9

Dolent 56,6 54,7 49,1

Parcials 0 0 0

(%) Dades de l’ACA

L’any 2006, per tal de desenvolupar l’aplicació de 
la Directiva Marc de l’Aigua (DMA, 2000), es va 
crear el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment 
(aquells cabals mínims que permeten un funcio-
nament ecològic similar al natural del riu, és a dir, 
per sota d’aquest cabal el funcionament del riu 
s’ha de considerar no desitjable segons la DMA). 
A dia d’avui no existeix tal pla ni s’ha aplicat res 
similar. Recentment, el Govern ha publicat en el 
seu lloc un nou “Pla de gestió del districte de con-
ca fluvial de Catalunya per al període 2016 - 2021”, 
on, entre d’altres coses, s’han reduït els cabals de 
manteniment sense justificació científica, hi ha 
un riu (riu Muga) i un tram del riu Llobregat sense 
cabal mínim i hi ha una gran opacitat en la gestió 
de l’aigua del Ter. 

Per altra banda, la Generalitat de Catalunya sí que 
es va preocupar de mantenir el cabal mínim de 
l’Ebre manifestant el seu rebuig al pla hidrològic 
de la conca de l’Ebre aprovat pel Govern espan-
yol[4]. Els seus arguments davant d’aquesta posi-
ció era el greu perjudici que suposava per al tram 
baix del riu, tant des del punt de vista econòmic, 
com social i ecològic.

Continuen sent temes pendents: la contamina-
ció de l’aigua subterrània, la sobreexplotació de 
l’aigua, la insuficiència de cabals sòlids, l’alteració 
dels hàbitats (com l’ocupació urbanística d’àrees 

4  http://ecospip.org/1Wdk8hh

inundables que s’ha duplicat el darrer decenni), 
la manca de connectivitat ecològica i l’expansió 
d’espècies invasores. [5]

Font: ACA, Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya

Objectiu 5.3: Els boscos ocupen al menys un 50% 
de la seva superfície potencial. 

Indicador proposat: % d’ocupació de cada bosc 
sobre el total d’àrea potencial.

Estat:  Tendència: h
Sense la intervenció de l’ésser humà i si les forces 
de la natura actuessin, Catalunya seria un bosc 
aproximadament en un 90% de la seva superfície. 

Avui en dia, el 64% de Catalunya (2,06 milions 
d’hectàrees) és superfície forestal i, d’aquest per-
centatge, un 60% és superfície forestal arbrada.[6]

Per tant, a Catalunya els boscos ocupen més del 
50% de la seva superfície potencial.

Cal destacar que els boscos madurs només són 
presents en un 2% de la superfície arbrada.

Font: La Vanguardia, Defensa del Patrimoni Natural a 
Catalunya, Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de 
la Vegetació, IDESCAT, CREAF

Objectiu 5.4: S’atura l’artificialització del sòl del 
territori.

Indicador proposat: Percentatge d’usos del sòl que 
canvien de categoria 

iEstat:  Tendència:

La superfície forestal des de 1993 ha incrementat, 
en detriment principalment als espais agrícoles, 

5  http://ecospip.org/1WehQOW

6  http://ecospip.org/1SR1sRB
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per un procés d’abandonament i colonització per 
part de la vegetació natural d’aquests conreus.

Però una part de la reducció de superfície de con-
reus es deguda a la seva conversió en zones amb 
tota mena de cobertes artificials (per la seva urba-
nització): eixamples de pobles i ciutats, polígons 
industrials, infraestructures, etc.[7]

Lamentablement, la superfície urbanitzada se-
gueix incrementant i ho fa de forma molt signifi-
cativa. Des de 1993, la superfície urbanitzada s’ha 
quasi duplicat.

Coberta del 
sòl

Superfície 
forestal

Aigües 
continentals

Superfície 
urbanitzada Conreus

MCSC-1 (1993) 1.953.667,01 15.774,93 133.757,28 1.106.782,76

MCSC-3 (2005) 2.054.917,35 16.923,77 165.794,36 972.346,50

MCSC-4 (2009) 2.058.133,4 18.315,9 198.809,5 935.206,0

Diferència entre 
1993 i 2009 (ha) 

104.466,39 2.540,97 65.052,22 -171.576,76

Diferència % 5,35 16,11 48,63 -15,5

Font: CREAF, Observatorio de la Sostenibilidad

Meta 6
Per a 2020, totes les reserves de peixos i invertebrats 
i plantes aquàtiques es gestionaran i cultivaran de 
manera sostenible, lícita i aplicant enfocaments 
basats en els ecosistemes, de tal manera que s’eviti 
la pesca excessiva, s’hagin establert plans i mesures 
de recuperació per a totes les espècies esgotades, les 
activitats pesqueres no tinguin impactes perjudicials 
importants en les espècies amenaçades i en els 
ecosistemes vulnerables, i l’impacte de l’activitat 
pesquera en les reserves, espècies i ecosistemes es 
troben dins de límits ecològics segurs.

Objectiu 6.1: La flota pesquera catalana redueix 
els seus nivells de captura de recursos pesquers a 
nivells sostenibles d’acord amb les recomanacions 
científiques.

Indicador proposat: Quantificació de les 
captures de recursos marins respecte a les quotes 
recomanades.

1Estat:  Tendència:

7 http://ecospip.org/1WehAzx

Segons les darreres dades publicades per la Co-
missió Europea, el 91% de les espècies que s’han 
estudiat pateixen sobrepesca, és a dir, que la seva 
captura supera a l’índex de recuperació.

Aquesta situació afecta a més del 96% de les espè-
cies demersals, com el lluç, el moll de fang i la gam-
ba blanca (pescats amb l’art d’arrossegament), i al 
59% o més d’espècies pelàgiques com la sardina 
i el seitó (capturats amb arts d’encerclament) [8]. 
Malgrat aquesta situació, les captures d’aquestes 
espècies no s’han reduït significativament en els 
darrers 4 anys o, fins i tot, han incrementat com és 
el cas del seitó.

Font: CCEE, IDESCAT, DARP

8 http://ecospip.org/1Ts9Y5r
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Objectiu 6.2: Elaboració i posada en marxa de 
plans de gestió de les espècies amenaçades i/o 
sobreexplotades.

Indicador proposat: existència de plans de gestió 
d’acord amb les recomanacions dels experts.

1Estat:  Tendència:

El propi sector pesquer ha impulsat i aplica plans 
de gestió per la gamba de Palamós, el lluç de Ro-
ses i el sonso. 

En el cas de les garotes i el corall vermell, no hi 
ha plans de gestió, però es regula la seva pesca 
a través d’un número limitat de llicències, encara 
que els mitjans per a garantir el compliment de 
la normativa són clarament insuficients, la qual 
cosa a una certa impunitat per part dels pesca-
dors il·legals.

No obstant, les dues espècies més pescades de 
Catalunya i de les més sobreexplotades del Medi-
terrani, el seitó i la sardina, no compten amb cap 
pla de gestió ni de recuperació.

Font: Diari de Girona [9], GENCAT

Meta 7
Per a 2020, les zones destinades a agricultura, 
aqüicultura i silvicultura es gestionaran de manera 
sostenible, garantint la conservació de la diversitat 
biològica

Objectiu 7.1: La superfície agrícola del territori es 
gestiona amb pràctiques ecològiques.

Indicador proposat: Percentatge de superfície 
agrícola de producció ecològica.

Estat:  Tendència: h
L’any 2012, a Catalunya només el 4,41% de la su-
perfície estava destinada a agricultura ecològica 
[10]. De 2012 a 2014, el sector català ha incremen-
tat la superfície agrària i el nombre d’operadors 
un 20% i un 30% respectivament. Malgrat 
aquests progressos, encara estem lluny d’assolir 
el l’objectiu fixat en aquesta meta.

9 http://ecospip.org/1Weh8S3

10 http://ecospip.org/1WO1Sth

Catalunya és la sisena comunitat autònoma en 
nombre d’agricultors, però la primera en proces-
sadors (780), concentrant més del 27% del total 
estatal; i la primera en nombre de majoristes (239, 
un 44% del total estatal).

Font: Ruralcat [11]

Objectiu 7.2: Plans de gestió forestal basats en 
criteris de conservació de la biodiversitat.

Indicador proposat: Presència d’elements sobre 
conservació de la biodiversitat en els plans de 
gestió forestals.

Estat:  Tendència: h
Aquest any 2015, el 28% dels boscos es troben 
sota gestió, una mica més que fa dos anys (20%). 
Segons la Direcció General de Medi Natural, 
l’objectiu és arribar al 50% per l’any 2020, que és 
la mitjana europea.

Segons consta en el recent aprovat Pla General de 
Política Forestal de Catalunya (PGPFC 2014–2024), 
un dels seus objectius és “potenciar llurs funcions 
socioeconòmiques i ambientals i fomentar la con-
servació de la biodiversitat” [12] i “millorar la per-
cepció social de la gestió forestal sostenible”.

Tot i així, les mesures incloses en el PGPFC, així 
com el seu pressupost, no reflecteixen aquestes 
intencions i mantenen la prioritat cap a la produc-
ció forestal i la rendibilitat de les empreses [13]. 

Font: GENCAT

11 http://www.ruralcat.net/web/guest/portada

12 http://ecospip.org/1s0eoep

13 http://www.ecologistasenaccion.org/article28435.html
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Objectiu 7.3: Política Agrària Comuna amb mesures 
ambientals

Indicador proposat: % mesures ambientals 

1Estat:  Tendència:

Tot i que en un principi, la reforma de la PAC pro-
metia el pas a una agricultura més verda i jus-
ta, al final ha acabat en res. Fins a un 55% de la 
superfície agrària espanyola i més del 82% dels 
agricultors, queden exempts de l’obligatorietat 
d’incloure o mantenir elements naturals en els 
seus terrenys destinats a protegir la biodiversitat.

Una gran part dels agricultors (37%) tampoc esta 
obligat a diversificar els conreus, tot i la prome-
sa de reduir el monocultiu en favor d’un paisatge 
més divers, ric i saludable.

També s’han reduït els requisits ambientals que 
han de complir els agricultors per rebre les sub-
vencions de la PAC. Es programa una ampliació 
dels conreus de regadiu, que representen una de-
manda insostenible d’aigua.

La part de la PAC que contempla més mesures 
mediambientals, el Programa de Desenvolupa-
ment Rural (PDR), ha patit unes retallades molt 
més grans, el què comporta una menor quantitat 
d’ajudes disponibles pels agricultors que ja estan 
aplicant bones pràctiques.

A més, les mesures incloses al PDR tenen un clar 
biaix cap a impulsar infraestructures (camins, re-
gadius, etc.) i inversions a l’agroindústria, però 
obliden les necessitats de relleu generacional, de 
suport al petit productor i de millores ambientals 
a les pràctiques agrícoles que facin compatible 
un sector primari robust amb la preservació de la 
biodiversitat [14].

Font: SEO/BirdLife, WWF, ScienceDaily [15]

Meta 8
Per a 2020, s’haurà dut la contaminació, inclosa aquella 
produïda per excés de nutrients, a nivells que no resultin 
perjudicials per al funcionament dels ecosistemes i per a 
la diversitat biològica.

14 http://www.ecologistasenaccion.org/article28188.html

15 http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140605141713.
htm

Objectiu 8.1: L’índex de qualitat de l’aire compleix 
amb els límits aconsellats per l’Organització 
Mundial de la Salut.

Indicador proposat: Percentatge de població 
que viu en zones on els índexs de qualitat de l’aire 
compleix les recomanacions de l’OMS.

1Estat:  Tendència:

Segons els valors límit i objectiu establerts pels 
contaminants principals citats per la Directiva 
2008/50/CE i el Real Decreto 102/2011, assoleix 
els 15,5 milions de persones, és a dir un 33,1% de 
tota la població espanyola. 

En canvi, segons els límits que estableix la OMS 
[16], més estrictes que els valors límits legals i més 
en concordança amb una òptima protecció per la 
salut, parlem d’un 95,5%, pràcticament tot el país. 

Pel que fa a Catalunya, el 100% del territori està 
afectat per algun o altre contaminant, superant 
els límits recomanats per la OMS i, en alguns ca-
sos, també els límits legals establerts. Hi ha dues 
zones que destaquen per sobre de la resta: Barce-
lona i Vallès-Baix Llobregat, principalment per la 
intensitat de trànsit i l’elevada industrialització, a 
més de l’activitat del port i de l’aeroport.

L’ozó troposfèric és el contaminant que presenta 
una major extensió i afecció a la població, amb 
uns nivells que es mantenen estacionaris o fins i 
tot a l’alça. Això es deu a l’increment de les tem-
peratures mitjanes i de les situacions meteoro-
lògiques extremes (ones de calor) durant l’estiu 
com a resultat del canvi climàtic. Durant l’any 
2013, la pràctica totalitat de la població catalana 
va respirar aire amb concentracions d’ozó perillo-
ses per a la salut.

Tot i les mesures que han estat proposades i po-
sades en pràctica per les administracions per la 
reducció de la contaminació de l’aire, la Comissió 
Europea no ha cregut que fossin suficients per as-
solir els objectius fixats en els terminis establerts 

[17]. Això suposa un clar incompliment de les re-
comanacions de l’OMS.

Està pendent d’aprovació el Pla d’actuació per a 
la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2020.

Font: Ecologistes en Acció, MAGRAMA, GENCAT, CCEE

16 http://ecospip.org/1WO0sz3

17 http://ecospip.org/1XcutJs
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Objectiu 8.2: Les aigües continentals mantenen 
uns nivells aptes per a la salut dels ecosistemes.

Indicador proposat: l’indicador de  qualitat 
ecològica de masses d’aigua és bo

1Estat:  Tendència:

Actualment, el sistema de sanejament permet trac-
tar el 95,5% de les aigües residuals de la població 
catalana, retornant al medi les aigües prèviament 
utilitzades però en condicions òptimes. 

Tot i que, en termes generals, els índex de control de 
qualitat de les aigües donen uns millors resultats, en-
cara hi ha molta feina per fer, principalment pel que 
fa a contaminació de les aigües subterrànies degut 
als purins i als fertilitzants i pesticides d’origen agrari.

Per altra banda, segons les dades publicades a la 
web de l’ACA per l’any 2012 [18], l’estat ecològic de 
la major part de masses d’aigües continentals està 
per sota de l’estat de “bo”. En el cas dels rius, menys 
del 40% presenta bones condicions ecològiques, 
un 37,1% es classifiquen com a “mediocres”, un 
11,4% “deficients” i un 3,8% un estat “dolent”. 

Les majoria de les zones humides tampoc obtenen 
un estat òptim des del punt de vista ecològic (no-
més un 13% estan en bon estat, tot i que hi ha un 
elevat 37,5% de dades parcials). En canvi, els em-
bassaments són els que millors resultats obtenen, 
amb un quasi 80% en estat “molt bo” o “bo”.

Cal destacar que la majoria de compromisos adqui-
rits per complir en 2015 no han estat assolits. Algu-
nes masses d’aigua no han millorat el seu estat i fins 
i tot n’hi ha d’altres que en anys anteriors gaudien 
d’una qualificació de “bo” i ara es troben incomplint 
algun criteri de qualitat, perdent aquesta categoria 
(per exemple la massa d’aigua Cardó – Vandellòs).

Font: ACA

Objectiu 8.3: Les masses d’aigua costaneres tenen 
un estat ecològic bo o molt bo.

Indicador proposat: percentatge d’aigües 
costaneres amb qualificació “bon estat”

1Estat:  Tendència:

Segons les dades publicades a la web de l’ACA 
(2012), quasi un 37% de les masses d’aigua costa-

18 http://aca-web.gencat.cat/app/WDMA

nera presenten un estat ecològic per sota de bo, 
destacant els mals resultats de la costa central i al-
tres zones portuàries importants.

Font: ACA

Meta 9
Per a 2020, s’hauran identificat i prioritzat les espècies 
exòtiques invasores i vies d’introducció, s’hauran 
controlat o eradicat les espècies prioritàries i s’hauran 
establert mesures per gestionar les vies d’introducció a fi 
d’evitar la seva introducció i establiment.

Objectiu 9.1: Disminueix el número d’espècies 
invasores en el territori i la seva abundància.

Indicador proposat: Número d’espècies invasores 
catalogades en el territori i abundància.

iEstat:  Tendència:

Actualment existeix el projecte EXOCAT (Sistema 
d’Informació d’Espècies Exòtiques de Catalunya ) on 
es recull la majoria de dades disponibles sobre la distri-
bució, la procedència, la via d’entrada i l’estat d’invasió 
de les espècies exòtiques en el nostre territori.

En total, s’han detectat 1.067 espècies exòtiques 
introduïdes a Catalunya. Les plantes acaparen el 
58% de totes aquestes espècies, els ocells un 14%, 
els invertebrats terrestres un 13% i la resta de grups 
es reparteixen el 15% restant [19].

19 http://ecospip.org/1s0cESd
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Cada vegada es té un millor coneixement de les es-
pècies exòtiques que tenim a casa nostra i per això es 
tenen més dades, però també és conseqüència d’un 
increment de nous registres. Així doncs, el número 
d’espècies invasores i sobretot la seva expansió, com 
el cargol poma recentment trobat també a l’Empordà, 
no sembla reduir-se. Ni les tècniques d’eradicació ni 
les de prevenció no semblen funcionar. 

Segons enquestes fetes als gestors, les espècies in-
vasores són un problema de prioritat mitjana [20].

Font: CREAF

Objectiu 9.2: S’estableixen plans d’eradicació         
de les espècies invasores.

Indicador proposat: Número d’accions  
d’eradicació d’espècies invasores.

Estat:  Tendència: h
L’eradicació consisteix en l’eliminació d’una es-
pècie invasora d’una àrea específica. Posterior a 
aquesta pla d’actuació seguiria un control per una 
possible nova detecció.

Aquests plans requereixen d’un esforç molt major 
que la prevenció, tant a nivell econòmic com de 
complexitat, i no sempre tenen l’èxit esperat. So-
vint, les mesures que calen prendre xoquen amb 
els interessos particulars i costen d’aplicar.

Entre els plans d’eradicació que es duen a terme 
destaquen els del seneci, l’ungla de gat, el cargol 
poma o el cranc de riu americà.

A la web de la Generalitat  s’han trobat una desena de 
plans de gestió, control i eradicació d’espècies exòti-
ques. Segons els informes publicats, n’hi ha més d’un 
centenar d’aquestes espècies amb caràcter invasor.

Cal destacar que moltes de les tasques de retirada 

20 http://ecospip.org/1ry9qEN

o eradicació d’algunes espècies exòtiques invasores 
són dutes a terme i coordinades per associacions i 
per la ciutadania, com accions voluntàries. És impos-
sible que l’administració, amb el pressupost destinat 
a aquestes tasques, pugui combatre i eradicar les 
espècies invasores del nostre territori. A més, mol-
tes d’aquestes accions són puntuals i totes elles són 
liderades per gestors del sector agrícola o pesquer, 
més encaminades a evitar els danys econòmics, que 
no pas per evitar l’impacte ambiental sobre el medi.

Font: Ecologistes en Acció, CREAF, GENCAT [21]

Objectiu 9.3: S’estableixen mesures de prevenció 
de l’entrada d’espècies exòtiques.

Indicador proposat: Número d’accions de 
prevenció d’entrada d’espècies invasores.

1Estat:  Tendència:

Existeix un control legislatiu a través del Real Decre-
to 630/2013, pel que es regula el Catàleg Espanyol 
d’Espècies Exòtiques Invasores. En aquest catàleg 
s’inclouen espècies exòtiques invasores que consti-
tueixin una amenaça greu per a les espècies autòcto-
nes, els hàbitats o els ecosistemes, l’agronomia o per 
als recursos econòmics associats a l’ús del patrimoni 
natural. La inclusió d’una espècie al Catàleg compor-
ta la prohibició genèrica de llur possessió, transport, 
tràfic i comerç d’exemplars vius o morts, de llurs res-

21 http://ecospip.org/24BMItZ

Animals Acció Implicats

Plantes Acció Implicats



25Metes d’Aichi de biodiversitat a Catalunya

tes o propàguls, incloent el comerç exterior.

L’educació i les campanyes divulgatives sobre la 
tinença de determinades espècies com a animals 
de companyia o les prevencions domèstiques per 
evitar la propagació d’espècies exòtiques (com el 
mosquit tigre), són fonamentals com a estratègies 
de prevenció i control.

Però hi ha un dèficit de plans de gestió per les es-
pècies potencialment invasores, alguns ja van tard 
i, a més, hi ha una manca d’estratègia concreta 
que fa que molts dels esforços siguin inútils i cars. 
Tampoc hi ha plans de detecció de possibles vies 
d’introducció d’espècies exòtiques ni protocols de 
prevenció de l’ús d’aquestes vies. 

Font: Ecologistes en Acció, GENCAT

Meta 10
Per a 2015, s’hauran reduït al mínim les múltiples 
pressions antropogèniques sobre els esculls de corall 
i altres ecosistemes vulnerables afectats pel canvi 
climàtic o l’acidificació dels oceans, per tal de mantenir 
la seva integritat i funcionament.

Objectiu 10.1: Detectar els ecosistemes més 
vulnerables al CC i identificar les pressions que 
pateixen

Indicador proposat: Coneixement i publicació dels 
ecosistemes catalans més vulnerables al CC i les 
pressions a les què es veuen sotmesos

1Estat:  Tendència:

Des de fa anys es té coneixement de quins són els 
ecosistemes que es troben en major situació de risc 
pels efectes del CC i s’han fet estudis sobre la seva 
capacitat d’adaptació davant d’aquesta amenaça.

Desplaçar-se cap a hàbitats on les condicions són 
més adequades per la seva supervivència sol ser 
una de les respostes que algunes espècies tenen 
per fer front al canvi climàtic, però la fragmentació 
del territori en pot dificultar la migració, la nova 
localitat pot no oferir l’aliment adequat o la com-
petència amb espècies noves, pot posar en risc la 
seva població.

Múltiples informes elaborats per l’Oficina Catala-
na del Canvi Climàtic [22] o el Consell Assessor pel 

22 http://ecospip.org/1ryjnlZ

Desenvolupament Sostenible [23], alerten de les 
conseqüències i l’impacte de l’escalfament global, 
tant des del punt de vista ambiental com des de 
l’econòmic i el social. A més, en aquests informes 
es descriuen les dificultats que empitjoren la res-
iliència dels ecosistemes per fer front a una ame-
naça cada cop més evident.

Segons l’estudi realitzat per la Direcció General de Po-
lítica Interior de la UE, Regional Challenges in the Pers-
pective of 2020 (April 2009) [24], Catalunya és conside-
rada una zona amb vulnerabilitat mitjana als continus 
increments de temperatura, i amb vulnerabilitat alta 
davant els fenòmens meteorològics extrems.

Font: OCCC, CADS

Objectiu 10.2: Reducció de les pressions 
antropogèniques sobre els ecosistemes identificats 
com a més vulnerables al CC.

Indicador proposat: Millora dels ecosistemes més 
vulnerables al CC

1Estat:  Tendència:

La fragmentació del territori, els canvis d’usos del 
sòl, la pèrdua de biodiversitat, la contaminació a 
tots els nivells (terra, aire i aigua), la sobreexplota-
ció, les espècies invasores... tots aquests impactes 
afecten als ecosistemes i cap d’ells té una tendèn-
cia a la millora.

No obstant, a nivell de planificació del territori i 
l’elaboració dels Plans Territorials Parcials i el Pla Di-
rector Urbanístic del Sistema Costaner s’ha tingut 
en compte els punts clau en connectivitat ecològi-
ca. Tot i que no es pot retornar a un paisatge amb 
continuïtat i sense barreres, sí que hi ha voluntat 
d’impedir l’increment de la seva desintegració i li-
mitar el seu impacte.

Els boscos es gestionen sota el prisma econòmic, 
sense tenir en compte els béns i serveis que pro-
porcionen. El mar continua sobreexplotant-se sub-
vencionant un sector pesquer industrialitzat i alta-
ment destructiu del fons marí. El conreu de regadiu 
incrementa, augmentant la demanda d’aigua, un 
bé cada cop més escàs. L’arribada d’espècies exòti-
ques desplaça la biodiversitat autòctona, reduint-
la a una presència pràcticament anecdòtica i alta-

23 http://ecospip.org/1O327zl

24 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/
regions2020/index_en.htm
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ment vulnerable.

Una llista pràcticament infinita d’impactes antro-
pogènics que no es resolen ni es redueixen i que 
posen en risc la resiliència dels ecosistemes.

Font: OCCC, CADS

Objectiu 10.3: Millora significativa de la població 
de corall vermell.

Indicador proposat: Estat de conservació de les 
poblacions de corall vermell.

iEstat:  Tendència:

El corall vermell ha estat recol·lectat des de fa més 
de 5000 [25]. Se li atorgaven propietats curatives 
i màgiques, però avui en dia només té ús dins el 
món de la joieria. La sobreexplotació és la major 
amenaça que pateix aquesta espècie.

Actualment, a Catalunya, hi ha deu llicències legals 
per la pesca de corall vermell en aigües interiors i 12 
per aigües exteriors. La sobreexplotació i la captura 
d’exemplars de mida inferior a la permesa tant per 
part dels pescadors legals com dels furtius, posiciona 
aquesta espècie en un estat de conservació perillós.

No està considerada una espècie en perill 
d’extinció, però està en clara regressió a la costa 
Catalana. Malgrat està inclosa en diversos conve-
nis i se’n regula la seva comercialització, les pobla-
cions de corall vermell no presenta una millora, 
segons afirmen els experts [26].

 La falta de recursos per controlar el compliment de 
l’activitat de recol·lecció, així com de l’estudi de les 
seves poblacions, afegit a unes sancions per incom-
pliment poc dissuasòries, suposen un empitjora-
ment de la població catalana de Corall vermell. 

A més de la sobreexplotació, altres impactes menys 
directes com la contaminació, la sedimentació, el 
busseig o la pesca, amenacen la seva conserva-
ció. Per altra banda, és una de les espècies mari-
nes més vulnerables als efectes del canvi climàtic, 
tant pel que fa a l’increment de temperatura com a 
l’acidificació de les aigües.

Font: MAGRAMA [27], GENCAT [28], ARKIVE

25 http://www.arkive.org/red-coral/corallium-rubrum/

26 http://ecospip.org/24xKZcx

27 http://ecospip.org/1VMDqK3

28 http://ecospip.org/1VMDlG5
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Objectiu estratègic C
Millorar la situació de la diversitat biològica salvaguar-
dant els ecosistemes, les espècies i la diversitat genètica.

Meta 11
Per a 2020, almenys el 17% de les zones terrestres i 
d’aigües continentals i el 10% de les zones marines 
i costaneres, especialment aquelles de particular 
importància per a la diversitat biològica i els serveis 
dels ecosistemes, es conserven per mitjà de sistemes 
d’àrees protegides administrats de manera eficaç 
i equitativa, ecològicament representatius i ben 
connectats i altres mesures de conservació eficaces 
basades en àrees, i estan integrades en els paisatges 
terrestres i marins més amplis.

Objectiu 11.1: Els Espais Naturals Protegits (ENP) 
ocupen un 17% de la superfície del territori.

Indicador proposat: Percentatge de superfície 
protegida en territori català, amb instruments de 
planificació i gestió.

Estat:  Tendència: h
Els sistema d’espais naturals protegits de Catalunya 
(en endavant SENP) deriva de la legislació catalana, 
espanyola i europea i, inclou tots els espais decla-
rats en funció dels següents instruments jurídics: 

• Llei 12/1985, d’espais naturals 

• Decret 328/1992, que aprova el Pla d’Espais 
d’Interès Natural de Catalunya (PEIN) 

• Ley 42/2007, 13 diciembre, de patrimonio na-
tural y biodiversidad 

• Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservació 
de les aus salvatges 

• Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació 
dels hàbitats naturals i de la fauna i flora salvatges

Els espais que formen part del SENP són: 

• Parcs Nacionals 

• Reserves Naturals (integrals i parcials)

• Paratges Naturals d’Interès Nacional

• Parcs Naturals

• Espais d’interès natural (inclosos al PEIN) - Xar-
xa Natura 2000

Avui Catalunya ha assolit un 30% del seu territori 
amb l’estatut jurídic de “espai natural protegit” i unes 

86.000 ha d’espais marins.[1] Cal destacar que aquests 
espais no representen la diversitat d’ecosistemes del 
territori català, la representativitat està desequilibra-
da. No obstant, hi ha prevista una ampliació de la 
Xarxa de Parcs de Catalunya (2014-2024).

Per altra banda, el grau de protecció que presen-
ten aquests espais és molt baix. Segons les catego-
ries que estableix la UICN, prop del 96% d’aquests 
espais té la categoria V[2].

Segons el Consell de Protecció de la Natura “caldria 
reorientar la política d’espais protegits, ja que ara 
importa més la consolidació dels espais protegits 
que el seu continuat increment en nombre.”[3]

Categoria 
UICN

Figures de protecció 
catalanes

2005 
(%)

2014 
(%)

I Reserva Natural Integral 0,3 0,2

II Parc Nacional 2,1 1,4

III Paratge Natural d’Interès nacional 1,7 1,7

IV Reserva Natural Parcial; Reserva 
Natural de Fauna salvatge

2,3 1,6

V Parc natural; Zones perifèriques de 
protecció; espais d’interès natural; 
espais Xarxa Natura 2000

93,6 95,7

Total 100 100

Font: ICHN [4]

Objectiu 11.2: Tots els Espais Naturals Protegits 
compten amb instruments de Planificació i Gestió 
en vigor.

Indicador proposat: Percentatge d’ENP amb Pla 
Rector d’Ús i Gestió (PRUG) en vigor.

1Estat:  Tendència:

Prop del 30% dels espais Xarxa Natura 2000  comp-
ten amb pla de gestió aprovat.

Pel que fa a la resta d’espais de protecció especial 
només 9 dels 19 han aprovat un pla de protecció 
o de gestió.

Font: Institució Catalana d’Història Natural [5]

1 http://ecospip.org/1NlL7Ec
2 Les categories de la UICN, jerarquitzades de més a menys grau 

de conservació, són les següents: reserva natural estricta i àrea 
natural silvestre (Ia i Ib), parc nacional (II), monument natural (III), 
àrea de gestió d’hàbitats i espècies (IV), paisatge protegit (V) i àrea 
protegida de recursos gestionats (VI).

3 http://ichn.iec.cat/pdf/CPN_EspaisNaturalsProtegits.pdf

4 http://ecospip.org/1O2YQQu

5 http://ecospip.org/1O2YQQu
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Objectiu 11.3: Les àrees marines protegides amb 
instruments de planificació ocupen el 10% del Mar 
Territorial Espanyol. 

Indicador proposat: Protecció del 10% del 
territori marí.

1Estat:  Tendència:

A Catalunya hi ha 85.141 hectàrees marines sota 
alguna figura de protecció [6]. Malauradament, 
hi ha una manca de plans de gestió, de recursos, 
d’informació actualitzada sobre el seu patrimoni 
i sobretot, de la seva evolució. 

El mar és un territori complex, amb competèn-
cies dividides i poc clares. Aquelles espècies con-
siderades “recursos marins” són gestionades per 
l’Estat espanyol, però alhora formen part d’un 
ecosistema i en depèn el seu bon funcionament, 
tasca que ha de dur a terme la comunitat autò-
noma. Davant d’aquestes contradiccions i dificul-
tats de gestió, qui ha de fer què, el mar segueix 
sota una intensa explotació i patint greus ame-
naces.

Per la seva banda, l’estat espanyol s’apropa al 
compromís internacional i a la llei 41/2010 de 
Protección del Medio marino protegint el 8% de 
les seves aigües marines, però alhora dona au-
torització pel desenvolupament d’activitats que 
perjudiquen clarament el patrimoni submarí, 
com ara les prospeccions de petroli.

El Govern de la Generalitat no pren posicions 
respecte a actuacions que es duen en aigües ex-
teriors al·legant que no hi tenen competències, 
però els impactes que poden provocar aquestes 
activitats afecten i molt al territori català, tant a 
nivell econòmic, social com ecològic.

Els espais marins, menys visibles que els terres-
tres, requereixen d’un esforç major per gestio-
nar-los i protegir-los activament, però això no 
s’aconseguirà fins no veure el medi marí amb 
uns ulls menys mercantilistes i més conservacio-
nistes. 

Font: GENCAT, MAGRAMA

6 http://ecospip.org/1OgRt2A

Objectiu 11.4: Es declaren el 100% de les Zones 
d’Especial Conservació (ZEC) previstes segons la 
Directiva Hàbitat, amb el seu corresponent pla de 
gestió.

Indicador proposat: Percentatge de ZEC

iEstat:  Tendència:

El desembre de 2014 van ser declarades ZEC les 
darreres LIC que quedaven pendents d’aprovar 
(en total 115).

En total hi ha 22 ZEC de la regió alpina, 7 de la 
plana de Lleida i 86 de la regió mediterrània [7].

Les LIC van ser aprovades l’any 2006, però la seva 
aprovació com a ZEC va ser entre 2013 i 2014, 
més dels 6 anys que la Directiva Hàbitats permet. 

Per tant, aquestes gestions arriben tard i amb un 
recent canvi de lideratge. Fins ara ha estat el DARP 
qui ha portat aquests tràmits, però amb la recent 
reubicació de les competències sobre medi am-
bient al DTS, s’espera una major agilitat i efectivi-
tat en la correcta i activa preservació i gestió dels 
espais inclosos en la Xarxa Natura 2000.

Font: GENCAT

Objectiu 11.5: s’aproven el 100% de plans de gestió 
de les ZECs, incloent els objectius de conservació i 
les mesures per a assolir aquests objectius.

Indicador proposat: número de plans de gestió 
específics publicats al DOGC.

1Estat:  Tendència:

Els anomenats “Instruments de gestió” estan apro-
vats per Acord de Govern. No obstant, en ells no 
s’especifiquen accions concretes que cal dur a ter-
me per la correcta gestió i recuperació de cada es-
pai, sinó que s’estableixen una sèrie de mesures de 
conservació aplicables de caràcter general i sense 
concretar per cada zona [8].

A més, sovint no es té prou informació per saber l’estat 
de conservació d’alguna espècie i,  per tant, no es pot 
definir a on es vol arribar ni quin accions prendre.

Font: GENCAT

7 http://ecospip.org/1T4QN81

8 http://ecospip.org/1T4QKJc
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Objectiu 11.6: Els plans de gestió estan vigents i 
s’apliquen al 100% de les ZEC per part d’equips de 
gestió específicament nomenats.

Indicador proposat: % de ZECs amb equip gestor 
nomenat específicament (DOGC) i que usen el pla 
de gestió com a document normatiu.

1Estat:  Tendència:

No existeix cap equip gestor nomenat específicament 
per gestionar els espais de la Xarxa Natura 2000, ex-
cepte aquells que coincideixen amb Parcs Naturals, 
que es gestionen com a territori del mateix parc.

Font: GENCAT

Objectiu 11.7: Està vigent una planificació 
legalment vinculant de la connectivitat ecològica 
del territori i especialment entre àrees protegides.

Indicador proposat: aprovació del Pla Territorial 
Sectorial de Connectors ecològics.

Estat:  Tendència: h
L’any 2012 el Departament de Territori i Sostenibilitat 
va calcular l’índex de connectivitat ecològica (ICE), en 
què es pot observar que, en general, era més alt al 
Pirineu Oriental, al Prepirineu central i a la serralada 
Transversal; mitjà a la resta del territori prelitoral i in-
terior, i baix a totes les àrees periurbanes i urbanes

Els tons més verds indiquen connectivitat més elevada; els 
més vermellosos, menys connectivitat.  Font: Departament de 
Territori i Sostenibilitat.

El Pla Territorial Sectorial de Connectivitat Ecològica 
de Catalunya (PTSCEC) es troba en curs de redacció 
per la Generalitat de Catalunya.

Els Plans Territorials Parcials inclouen criteris de 
connectivitat, però no són normatius.

Font: GENCAT

Meta 12
Per a 2020, s’haurà evitat l’extinció d’espècies en perill 
identificades i el seu estat de conservació s’haurà 
millorat i sostingut, especialment per a les espècies en 
major declivi.

Objectiu 12.1: Les espècies amenaçades milloren el 
seu estat de conservació.

Indicador proposat: Llistes Vermelles per a tots els 
grups. 

Estat:  Tendència: h
Segons els informes que anualment presenta la Ge-
neralitat, les més de 30.000 espècies conegudes a 
Catalunya tenen un risc d’extinció baix i més del 80% 
es mantindrien si es conserven les condicions actuals 
[9]. Un dels valors més destacables és la millora detec-
tada dels ocells nidificants a Catalunya, millorant un 
4,3% el valor de l’indicador en el període 2002-2012.

No obstant, l’administració catalana no ha publicat 
cap llibre vermell. Les dades que es tenen són el 
resultat d’iniciatives d’entitats, com ara la UAB, ICO, 
o de particulars. En alguns casos amb el suport de 
l’administració, però mai com una tasca pròpia de 
la qual en tenen competències i responsabilitats.

La Base de Dades de la Biodiversitat de Catalun-
ya encara és incomplerta, sobretot pel que fa als 
grups de fongs, líquens, algues i invertebrats, a 
més de les espècies marines. Cal afegir-hi el desco-
neixement que en molts casos hi ha de la distribu-
ció de les espècies, les zones crítiques i sensibles, 
així com el seu grau d’amenaça. D’aquesta manera, 
es fa molt difícil la seva preservació. 

Moltes espècies amenaçades es troben fora dels 
espais naturals protegits, la manca de plans de 
gestió d’aquests espais, fa que aquestes espècies, 
estiguin dins o fora, quedin desprotegides.

Font: ICHN, GENCAT, ICO

9 http://ecospip.org/1NlKA5j
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Objectiu 12.2: S’aprova la normativa sobre  
espècies amenaçades d’extinció.

Indicador proposat: Publicació al DOGC del Catàleg de 
Fauna i del Catàleg de Flora amenaçades de Catalunya.

1Estat:  Tendència:

Es disposa d’una Llei de protecció dels animals 
des de l’any 1988, insuficient i amb necessitat 
d’actualització urgent, però no hi ha una llei de 
protecció de la flora. 

L’any 2008 es va aprovar el Decret de creació del 
Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, però no 
es disposa d’un catàleg de fauna amenaçada, tot i 
la declaració d’aquesta voluntat l’any 2010 [10].

Font: Consell de Protecció de la Natura

Objectiu 12.3: Totes les espècies d’animals 
amenaçades compten amb plans d’actuació     
(plans de recuperació, conservació o gestió).

Indicador proposat: Publicació de plans  
d’actuació d’espècies amenaçades.

Estat:  Tendència: h
Tot i que es van donar uns primers passos interes-
sants respecte a la protecció de les espècies, amb 
el temps ha anat perdent força. 

Avui ens trobem amb actuacions puntuals, que 
poden ser força interessants i tenir èxit, però man-
ca una planificació global de protecció de les espè-
cies i un marc normatiu actualitzat i coherent. 

Actualment no es disposa d’una llista unificada, 
actualitzada i pública de totes les espècies prote-
gides, amb regulació d’usos o catalogades de Ca-
talunya i amb indicació de les diferents categories 
que els són d’aplicació, ja sigui per la normativa 
catalana, estatal o comunitària o per tractats inter-
nacionals. A la web de la Generalitat, en el departa-
ment corresponent, hi consta un llistat d’espècies 
que estan sota plans de gestió, però en cap cas es 
diu els motius de perquè són aquestes espècies i 
no unes altres, la seva gestió està duta a terme per 
diferent òrgans i/o centres repartits pel territori i 
sense que hi hagi una coordinació entre ells.

Dels més de dos-cents cinquanta plans de recupe-
ració o de conservació d’espècies amenaçades que 
s’haurien d’haver elaborat d’acord amb la normati-

10 http://ecospip.org/1We9XJw
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va estatal i catalana actual, no se n’ha aprovat cap 

[11]. Els que hi ha en aquest moment a Catalunya ja 
fa temps que s’haurien d’haver revista i actualitzat, 
però no s’ha complert amb els terminis i es desco-
neix si s’han assolit els objectius que es van establir.

Des de l’any 2004 fins l’actualitat (11 anys) a Catalun-
ya no s’ha aprovat cap pla de conservació ni de recu-
peració d’espècies. Manquen plans de protecció per 
al 98% de les espècies en perill o amenaçades [12].

Font: GENCAT, ICHN, Declaració a favor del patrimoni 
natural de Catalunya

Objectiu 12.4: Estat de conservació favorable        
de les espècies amenaçades catalogades.

Indicador proposat: aprovació i aplicació de plans 
de seguiment de les espècies catalogades.

Estat:  Tendència: h
L’article 56 de la Llei estatal 42/2007, de 13 de des-
embre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, 
determina que la inclusió d’una espècie en el Ca-
tàleg espanyol d’espècies amenaçades en la ca-
tegoria d’amenaça “En perill d’extinció” comporta 
l’adopció d’un pla de recuperació, mentre que la 
seva inclusió en la categoria d’amenaça “Vulnera-
ble” comporta l’adopció d’un pla de conservació. 

Pel que fa a la fauna, segons es pot consultar a la 
web de la Generalitat, a Catalunya hi ha aprovats 
dos plans, el de recuperació del trencalòs (1994) i 
el de conservació de la llúdriga (2002) [13].

També es duen a terme diversos programes de segui-
ment des d’altres administracions, com ara les Diputa-
cions, d’espècies singulars de fauna, com ara l’àguila 
cuabarrada, el falcó, el crac de riu autòcton, el senglar, 
ratpenats, el tritó del Montseny... Però no es disposa 
del Catàleg de Fauna Amenaçada de Catalunya.

El monitoratge d’ocells i papallones s’utilitza com 
indicador de l’estat de la biodiversitat per identificar 
les tendències de la pèrdua d’hàbitats i espècies.

Pel que fa a la flora, una gran part de les espècies 
incloses en el Catàleg de flora amenaçada de Cata-
lunya no disposen dels seus corresponents plans 
de recuperació o conservació [14], tot i que sí que 
es duen a terme projectes de monitoratge des dels 
parcs, universitats i centres de recerca.

Font: GENCAT, DIBA

11 http://ichn.iec.cat/pdf/CPN-Especies.pdf

12 http://ecospip.org/276SBkT

13 http://ecospip.org/1Ts2u2z

14 http://ecospip.org/1NlKfzr

Meta 13
Per a 2020, es manté la diversitat genètica de les 
espècies vegetals conreades i dels animals de granja i 
domesticats i de les espècies silvestres emparentades, 
incloses altres espècies de valor socioeconòmic i 
cultural, i s’han desenvolupat i posat en pràctica 
estratègies per reduir al mínim l’erosió genètica i 
salvaguardar la seva diversitat genètica.

Objectiu 13.1: Es preserven les varietats 
autòctones de varietats de plantes cultivades.

Indicador proposat: Número de varietats vegetals 
que compten amb accions de preservació.

Estat:  Tendència: h
No estan conservades ni la totalitat d’espècies 
amenaçades ni tan sols les endèmiques del país.

Les tasques de conservació de les varietats vege-
tals depèn quasi exclusivament del sector agríco-
la i d’entitats que compten amb suport en forma 
d’ajuts que arriben a 2 anys vista com a mínim. 

Cal dir que hi ha una manca d’homogeneïtat en la 
metodologia de recollida del material vegetal i un 
dèficit de coordinació entre les entitats que s’hi de-
diquen i que comporta una duplicació d’esforços.

L’any 2013 es va aprovar el Pla d’Acció per a la Bio-
diversitat Cultivada a Catalunya i sembla que es 
van complint la majoria dels objectius establerts.

Font: GENCAT, ICHN, Associació l’Era

Objectiu 13.2: Es preserven les varietats 
autòctones de races animals.

Indicador proposat: Número de races animals que 
compten amb accions de preservació.

Estat:  Tendència: h
Segons la web del DARP, hi ha 6 races autòctones i, 
tot i la seva crítica situació, només la meitat compta 
amb programes que vetllen per la seva preservació 
i són duts a terme per associacions de ramaders [15].

El manteniment de races animals domèstiques 
depèn gairebé exclusivament del sector ramader i, 
igual que succeeix amb les espècies vegetals, comp-
ten amb un escàs suport econòmic i tècnic. 

La substitució de les races autòctones per d’altres de mi-
llorades i productives, generalment al·lòctones, encara 
dificulta més la conservació de les varietats del país.

Font: GENCAT, ICHN

15 http://ecospip.org/1ZmEjXD
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Objectiu estratègic D
Augmentar els beneficis de la diversitat biològica i els 
processos dels ecosistemes per a tots i totes.

Meta 14
Per a 2020, s’hauran restaurat i salvaguardat els 
ecosistemes que proporcionen serveis essencials, 
inclosos serveis relacionats amb l’aigua, i que 
contribueixen a la salut, els mitjans de vida i el 
benestar, tenint en compte les necessitats de les 
dones, les comunitats indígenes i locals, i els pobres i 
vulnerables

Objectiu 14.1: Es preserven els processos i serveis 
dels ecosistemes.

Indicador proposat: Estat detectat del 
funcionament dels serveis proporcionats pels 
ecosistemes.

iEstat:  Tendència:

Segons les conclusions del projecte “Evaluación 
de los Ecosistemas del Milenio”, en els darrers 50 
anys els ecosistemes i la biodiversitat del nostre 
país han patit un procés accelerat i sense prece-
dents d’alteracions com a resultat de la insosteni-
bilitat del model de desenvolupament econòmic 
i l’estil de vida que hem dut.

Segons el mateix projecte, el 45% dels serveis dels 
ecosistemes avaluats s’han degradat o s’estan 
emprant insosteniblement, sent els serveis de re-
gulació els més negativament afectats (matèries 
primeres, aigua, recursos naturals, etc.).

Destaca que els ecosistemes aquàtics continentals, 
els litorals i els macaronèsics són els que han patit 
major deteriorament en la seva oferta de serveis.

Un estudi realitzat per l’Associació DEPANA sobre els 
béns i serveis dels ecosistemes litorals va compro-
var com els ecosistemes que ofereixen majors ser-
veis són aquells més freqüentats i utilitzats per la mà 
de l’home, sovint de forma irracional i insostenible, 
el què suposa un major risc per la seva conservació.

Font: EME 2012 [1], DEPANA [2]

1 http://www.ecomilenio.es/informe-sintesis-eme/2321

2 http://ecospip.org/1NlEVMA

Meta 15
Per a 2020, s’haurà incrementat la resiliència dels 
ecosistemes i la contribució de la diversitat biològica 
a les reserves de carboni, mitjançant la conservació i 
la restauració, inclosa la restauració d’almenys el 15% 
de les terres degradades, contribuint així a la mitigació 
del canvi climàtic i a l’adaptació a aquest, així com a la 
lluita contra la desertificació.

Objectiu 15.1: S’efectuen projectes de restauració 
d’ecosistemes degradats d’acord a la quantitat 
acordada a la Meta.

Indicador proposat: Número d’actuacions de 
restauració d’ecosistemes degradats.

1Estat:  Tendència:

L’any 2005 va arribar de nou l’aigua a l’Estany d’Ivars, 
després de les tasques de recuperació de l’espai. 

El 2010 va acabar la desconstrucció del Club Med, 
al Cap de Creus, amb la recuperació de l’estat origi-
nal del paratge de Tudela-Culip.

Al març d’aquest any, s’han iniciat les obres de de-
surbanització de la Pletera del Baix Ter, per la recu-
peració dels aiguamolls i les dunes de l’espai.

No obstant, segons les peticions recollides per la 
Declaració a favor del patrimoni natural de Cata-
lunya, caldria “impulsar projectes emblemàtics de 
restauració ambiental de gran escala, de prestigi in-
ternacional, que permeti recuperar la integritat i les 
funcions ecològiques.”[3]

Font: GENCAT, Declaració a favor del patrimoni natural de 
Catalunya

Objectiu 15.2: Augmenten les reserves de carboni 
emmagatzemats en els ecosistemes naturals.

Indicador proposat: Balanç de captura de carboni 
del territori.

iEstat:  Tendència:

El CREAF, CTFC i la UAB han publicat un article a la re-
vista Biogeoscience, considerat el més fiable pel que 
fa l’estudi dels stocks de carboni emmagatzemats en 
sòls forestals de l’estat. Els resultats indiquen que Ca-
talunya emmagatzema un total de 189,9 milions de 

3 http://ecospip.org/1Xc0hOF
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tones, amb una mitjana de 8,8 Kg de carboni/m2, el 
7,47% de l’Estat.[4]

És el primer anàlisi que es fa sobre aquesta matèria 
i no es coneix com ha estat la seva evolució. Els in-
vestigadors recomanen repetir l’estudi més endavant 
per saber quina és la tendència d’aquestes reserves.

Les reserves de carboni depenen del clima i del tipus 
de vegetació. Per tant, un previsible futur més sec i 
calorós degut al canvi climàtic, i amb una major ten-
dència a la modificació del sòl i la seva artificialització, 
preveuen un reducció d’aquestes reserves, convertint 
el sòl en emissor de CO2.

Font: CTFC

Objectiu 15.3: Disminució de la freqüència 
d’incendis forestals d’origen antròpic.

Indicador proposat: Número d’incendis no 
naturals.

Estat:  Tendència: h
El 2012 va ser un any especialment dolent pel 
que fa a incendis forestals, tant pel seu nombre 
com per la superfície afectada. Des de llavors, hi 
ha hi ha hagut una reducció del número general 
d’incendis, així com dels d’origen antròpic. No 
obstant, s’ha duplicat el nombre d’incendis natu-
rals en els darrers tres anys tot i que la superfície 
afectada ha estat molt menor.

2012 2013 2014

Accidentals 73 82 39

Intencionats 210 154 96

Naturals 44 76 83

Negligències 305 217 184

Revifats 6 5 4

Desconeguts 109 68 55

Total 747 602 461

Total no naturals (accidentals 
+ intencionats + negligències) 588 453 319

Superfície afectada 15.026 1.059 1.570

• Arbrada 7.749 695 996

• No arbrada 7.277 363 574

% sobre superfície forestal 
total

0,73 0,05 0,08

4 http://blog.ctfc.cat/?p=1971

Des de 2000 fins 2014 hi ha una lleugera reducció 
de la superfície forestal afectada, però amb pics 
alts en determinats anys.

Font: IDESCAT

Meta 16
Per a 2015, el Protocol de Nagoya sobre Accés als 
Recursos Genètics i Participació Justa i Equitativa en 
els beneficis que es derivin de la seva Utilització estarà 
en vigor i en funcionament, d’acord amb la legislació 
nacional.

Encara no procedeix avaluar-la. 

A la Cimera de Biodiversitat COP12 de Pyeongchang 
s’ha ratificat el protocol de Nagoya i Espanya ha sigut 
una de les primeres signatàries.

Font: CDB
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Objectiu estratègic E
Millorar l’aplicació a través de la planificació parti-
cipativa, la gestió dels coneixements i la creació de 
capacitat.

Meta 17
Per a 2015, cada Part haurà elaborat, haurà adoptat 
com un instrument de política, i haurà començat 
a posar en pràctica una estratègia i un pla d’acció 
nacionals en matèria de diversitat biològica eficaços, 
participatius i actualitzats.

Objectiu 17.1: s’aprova i desplega l’Estratègia 
Catalana de Conservació de la Biodiversitat.

Indicador proposat: publicació de l’Estratègia al 
DOGC i de mesures derivades d’ella, després d’un 
procés participatiu.

Estat:  Tendència: h
Un dels objectius de la encara no aprovada Llei 
de la biodiversitat i el patrimoni natural és la re-
dacció i aprovació de l’Estratègia Catalana de la 
biodiversitat i el patrimoni natural, com a instru-
ment de planificació principal per a les polítiques 
de conservació de la natura.

A dia d’avui, només comptem amb l’aprovació 
de la memòria preliminar de l’Avantprojecte de 
Llei per Acord de Govern en sessió del dia 28 
d’octubre de 2014. 

No hi ha indicis de complir a temps amb aquesta 
meta.

Font: GENCAT

Meta 18
Per a 2020, es respecten els coneixements, les 
innovacions i les pràctiques tradicionals de les 
comunitats indígenes i locals pertinents per a 
la conservació i l’ús sostenible de la diversitat 
biològica, i el seu ús consuetudinari dels recursos 
biològics, subjecte a la legislació nacional i a les 
obligacions internacionals pertinents, i s’integren 
plenament i reflecteixen en l’aplicació del Conveni 
amb la participació plena i efectiva de les comunitats 
indígenes i locals en tots els nivells pertinents.

Objectiu 18.1: es mantenen els usos i 
coneixements respectuosos amb la biodiversitat.

Indicador proposat:  Base de dades del 
coneixement tradicional a Catalunya.

Estat:  Tendència: h
L’any 2014 es va publicar el “Inventario Español de 
los Conocimientos Tradicionales” amb l’objectiu 
d’assentar unes bases fermes per avançar vers la 
preservació, el manteniment i el foment dels co-
neixements que siguin d’interès per a la conser-
vació de la biodiversitat [1]. No obstant, no hi ha 
una avaluació de l’estat d’aquests coneixements 
tradicionals ni hi ha accions concretes que vetllin 
per la seva preservació.

Pel que fa a Catalunya, al tractar-se d’un objectiu 
on es barreja cultura i medi ambient, no hi ha un 
clar responsable. No obstant, a Catalunya tenim 
L’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya 
(IPEC), un programa de la Direcció General de Cul-
tura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de 
la GENCAT. L’IPEC vetlla per la recerca, la conser-
vació, la documentació, la difusió i la restitució del 
patrimoni etnològic català, on quedarien inclosos 
els usos i coneixements tradicionals relacionats 
amb la natura. 

Segons comunica l’equip d’etnobotanica de la Fa-
cultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona 
i l’Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB) 
estan tractant de col·laborar-hi, però no hi ha un 
interès destacable.

Font: GENCAT, grup d’etnobotànica de la Facultat de Farmàcia 
de la UB i l’Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)

Objectiu 18.2: Catalunya respecta el benestar 
de les comunitats indígenes/locals eliminant les 
pràctiques perjudicials de les multinacionals a 
l’exterior.

Indicador proposat: absència de conflictes entre 
pràctiques tradicionals a les comunitats locals 
i projectes econòmics, d’infraestructures, etc. a 
tercers països.

iEstat:  Tendència:

1 http://ecospip.org/24xlaJw
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Empreses catalanes del món tèxtil, com Mango, han 
estat denunciades per les seves pràctiques abusives 
en països del tercer món on es vulneren els drets de les 
dones i es tenen nens treballant a les seves fàbriques. 

Les importacions i el comerç internacional de pro-
ductes com el petroli, gas i carbó, urani, soja, oli 
de palma, flors, peix, productes de fusta, coure... 
es poden qualificar com anti-cooperants. Aquests 
productes són extrets o explotats amb un elevat im-
pacte per les comunitats d’origen.

El finançament d’activitats perjudicials per la natura 
per part de bancs catalans és un altre trista realitat, 
com per exemple la construcció de 40.000 habitat-
ges de luxe a les dunes prop de la brasilera ciutat de 
Natal, cofinançades per un banc català.

O l’acaparament, a Gàmbia, d’entre 150 i 200 mil hec-
tàrees de terra per la producció d’agrocombustibles 
per part d’una empresa catalana [2].

Font: Campaña Ropa Limpia [3], Observatori del Deute en la 
Globalització

Objectiu 18.3: Es respecta la voluntat de les 
comunitats locals, evitant accions governamentals 
que malmetin el seu entorn natural.

Indicador proposat: absència de conflictes entre 
pràctiques tradicionals a les comunitats locals i 
projectes econòmics, d’infraestructures, etc.

iEstat:  Tendència:

A principis de 2015, el Tribunal Constitucional va ai-
xecar la suspensió de la Llei Catalana que regulava 
l’ús del fracking, degut a una impugnació del Go-
vern Central.

Per tant, ara per ara, malgrat una empresa tingui 
tots les permisos estatals que li permetin aplicar 
tècniques de fractura hidràulica, no obtindrà els 
permisos municipals per dur-ho a terme, gràcies a 
aquesta llei que impossibilita aplicar el fracking si és 
susceptible de provocar efectes “negatius sobre les 
característiques geològiques, ambientals, paisatgís-
tiques o socio-econòmiques”.

Pel que fa a les prospeccions de petroli a la cos-
ta catalana, podem celebrar la desqualificació del 
projecte de la Costa Brava per no respectar aspec-
tes ambientals i de biodiversitat importants, com 

2 http://ecospip.org/1TvxP4G

3 http://ecospip.org/23uwP61

cetacis i tortugues. No podem dir el mateix amb la 
plataforma que té Repsol a la costa tarragonina que 
ha obtingut una valoració positiva del seu informe 
d’impacte ambiental malgrat el llarg historial de 
vessaments i les repercussions en els ecosistemes 
de la vora, com el Delta de l’Ebre. 

Sembla contradictori en canvi, que el Govern de la 
Generalitat sí que doni suport a projectes de gran 
magnitud com BCN World o EuroVegas en el seu 
moment, malgrat les oposicions de la gent del terri-
tori afectat i la opinió de la ciutadania de tot el país.

Per altra banda, el conegut cas del projecte Castor 
ha estat un clar exemple de la manca de respecte 
i el menysteniment vers les poblacions locals. Un 
projecte que ha acabat protagonitzant greus ris-
cos i que, malgrat decidir aturar-se, el seu cost l’han 
d’assumir els mateixos ciutadans.

La línia elèctrica de Molt Alta Tensió (MAT) és una al-
tre exemple de projecte que ha generat rebuig i polè-
mica en el territori, però tot i així, ha seguit endavant.

Per últim, i potser un dels casos més greus que ha 
patit i pateix Catalunya, és el cas de les mines de po-
tassa de Súria, explotades a dia d’avui per l’empresa 
Israelí Iberpotash. Els perills ambientals i els efectes 
negatius sobre la salut humana que representen els 
vessaments de contaminants han estat denunciats 
durant molt de temps i, a dia d’avui també són reco-
neguts. La seva solució i restauració de danys enca-
ra no existeix.

Font: GENCAT, Plataforma No a la MAT, Plataforma Aturem 
el Fracking

Meta 19
Per a 2020, s’haurà avançat en els coneixements, la 
base científica i les tecnologies referides a la diversitat 
biològica, els seus valors i funcionament, el seu estat 
i tendències i les conseqüències de la seva pèrdua, i 
tals coneixements i tecnologies seran àmpliament 
compartits, transferits i aplicats.

Objectiu 19.1: Milloren els indicadors d’informació 
ambiental disponible per Catalunya.

Indicador proposat: Número d’estudis sobre 
l’estat de conservació i la tendència de paràmetres 
ambientals.

Estat:  Tendència: h
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Hi ha nombrosos estudis sobre l’estat de conser-
vació del medi natural a Catalunya. Des d’informes 
fets des de la mateixa administració (Medi Am-
bient a Catalunya[4]), com des de institucions ex-
ternes com ara el CREAF o lCHN.

Cal destacar el desconeixement que encara exis-
teix dels ecosistemes marins, del seu estat i la 
seva tendència, així com l’escassetat d’estudis de 
seguiment destinats.

Cada cop hi ha un major coneixement de l’estat 
de conservació dels ecosistemes i la biodiversitat, 
es milloren les tècniques de recol·lecció de dades 
i es comença a disposar d’un històric d’informació 
que permet valorar les tendències. 

No obstant, els resultats obtinguts no solen ser 
positius en molts casos, com en l’estat dels bos-
cos madurs, les espècies exòtiques o la línia de 
costa. Per altra banda, els paràmetres amb indicis 
de millora, només ho fan discretament com és el 
cas de la qualitat de les aigües continentals o la 
connectivitat ecològica.

Font: GENCAT, ICHN, CREAF

Objectiu 19.2: Augmenten els estudis científics que 
afavoreixen la preservació de la biodiversitat.

Indicador proposat: Número de publicacions 
científiques sobre la biodiversitat catalana.

Estat:  Tendència: h
Segons la base de dades d’Scopus, en els darrers 
10 anys hi ha una lleugera tendència a l’alça pel 
que fa a la publicació d’articles relacionats amb la 
biodiversitat catalana. 

Com a exemple i segons la mateixa base de dades, la 
Universitat de Barcelona (UB) ha publicat el següent:

4 http://ecospip.org/1rZCl5z
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No obstant, aquesta modesta recuperació del 
nombre de publicacions sobre biodiversitat de 
Catalunya no va acompanyada d’una recuperació 
proporcional dels recursos que es destinen a in-
vestigació i recerca. 

Font: Scopus

Objectiu 19.3: S’assoleix un coneixement complert de 
l’estat de la conservació de la biodiversitat a Catalunya.

Indicador proposat: Disponibilitat de dades sobre 
l’estat i tendències de les espècies presents.

Estat:  Tendència: h
Es calcula que a Catalunya hi ha més de 30.000 
espècies conegudes diferents, però hi ha grans 
grups dels que se’n coneix ben poca cosa, com 
els líquens, els fongs, els invertebrats i la majoria 
d’espècies marines.

A més dels buits en l’inventari de biodiversitat 
de casa nostra, s’hi ha de sumar el desconeixe-
ment sobre els àmbits de distribució i el grau 
d’amenaça. A dia d’avui no s’han promogut les 
edicions dels llibres vermells ni tots els Catàlegs 
d’espècies amenaçades.

Comptem amb algunes iniciatives rellevants so-
bre el seguiment d’alguns grups (lepidòpters, 
ocells...) o d’espais protegits, però lamentable-
ment es tracta de casos aïllats o sense l’autoria de 
l’administració competent.

Font: GENCAT, ICHN

Objectiu 19.4: Augmenten els recursos dedicats al 
coneixement de la biodiversitat de Catalunya.

Indicador proposat:  Recursos econòmics dedicats 
al coneixement i la investigació sobre la biodiversitat.

iEstat:  Tendència:
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És difícil determinar la inversió real i concreta 
destinada al coneixement i la investigació sobre 
la biodiversitat. 

No obstant, en els pressupostos de la Genera-
litat s’evidencia una clara retallada en la partida 
d’actuacions ambientals, sent una reducció del 
50% en els darrers 5 anys [5].

Font: GENCAT

Meta 20
Per a 2020, com a molt tard, la mobilització de 
recursos financers per aplicar de manera efectiva el 
Pla Estratègic per a la Diversitat Biològica 2011-2020 
provinents de totes les fonts i d’acord amb el procés 
refós i convingut en l’Estratègia per a la mobilització de 
recursos hauria d’augmentar de manera substancial 
en relació amb els nivells actuals. Aquesta meta estarà 
subjecta a canvis segons les avaluacions de recursos 
requerits que portaran a terme i notificar les Parts.

Objectiu 20.1: Augmenten els recursos destinats a 
la conservació de la biodiversitat.

Indicador proposat: Diners públics destinats a la 
biodiversitat.

iEstat:  Tendència:

En el període 2010-2012 hi ha hagut un clar des-
cens de les inversions, tant per la gestió dels es-
pais naturals protegits com per incrementat el 
coneixement i la investigació.

Catalunya es situa a la cua d’entre totes les co-
munitats autònomes pel que fa a la inversió en 
espais naturals protegits, invertint menys de 15€ 
per hectàrea. [6]

En relació amb el pressupost de 2010, els parcs han 
patit una retallada superior 60%, a més de patir una 
continuada pèrdua de personal, l’abandonament 
de tasques i serveis, i una progressiva pèrdua de 
competències i de suport polític dels seus direc-
tors, històricament peces clau en la consolidació i 
el funcionament d’aquests espais.

Font: EUROPARC-España

5 http://ecospip.org/1rJFLZl

6 http://www.redeuroparc.org/anuario_europarc_espana.jsp

Objectiu 20.2: Catalunya proveeix de recursos 
econòmics a països empobrits per a la preservació 
de la biodiversitat.

Indicador proposat: Diners públics destinats a la 
conservació de la biodiversitat de països empobrits.

iEstat:  Tendència:

El Pla Director de cooperació al desenvolupa-
ment sí que es fixa com a objectiu el contribuir a 
la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat 
i al manteniment dels ecosistemes i llurs béns i 
serveis en els països socis.[7]

Segons dades publicades, es detecta una davalla-
da important, en els darrers anys, en el grau de 
recursos destinats a projectes de sostenibilitat 
ambiental en països empobrits, destinats prefe-
rentment a promoure la governança sostenible 
dels recursos naturals i dels serveis ambientals.

En la següent taula resumim els imports destinats 
a “sostenibilitat ambiental” des del 2007 fins al 
2014[8].

Destaquem que a partir del 2011 es va produir una 
reorganització de conceptes que va desembocar a 
la unificació de les partides “dret a l’aigua” i “soste-
nibilitat ambiental”. Els valors mostrats en el gràfic 
anterior fan referència només als imports destinats 
a “sostenibilitat ambiental”. 

7 http://ecospip.org/23utSCt

8  http://ecospip.org/1TMmaB8
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Després d’analitzar tots els indicadors, 
podem concloure que de les 20 metes 
d’Aichi, 5 tenen un nul o escàs compli-

ment en tots els indicadors avaluats i la seva 
evolució es preveu insuficient per assolir la seva 
completa execució. Les altres 14 metes avalua-
bles[1] presenten un compliment parcial, amb un 
llarg recorregut per treballar. Algunes presenten 
una tendència positiva, però en la majoria no hi 
ha millores previstes o, fins i tot, es podria donar 
un clar retrocés.

Catalunya té competències en moltes de les tas-
ques a dur a terme per complir amb les metes 
d’Aichi i Ecologistes en Acció reclama que aques-
tes competències siguin assumides i s’actuï amb 
coherència i sinceritat i s’incrementin els esfor-
ços per poder assolir els objectius, tot i que ja 
serà molt difícil aconseguir-ho en els terminis 
acordats.

Els ciutadans són cada cop més i millor coneixe-
dors de la importància de la biodiversitat i dels 
bens i serveis que ens proporciona. No obstant, 
pel Govern, la biodiversitat continua sent un fac-
tor ignorat en la majoria de processos de decisió 
que determinen el nostre model de desenvo-
lupament: es continuen subvencionant pràcti-
ques perjudicials per la diversitat biològica, el 
creixement econòmic es basa en l’explotació 
insostenible dels recursos (p. ex. el 93% de les 
espècies de peix del Mediterrani estan sobreex-
plotades), la contaminació segueix sent una as-
signatura pendent (prop del 50% de les aigües 
subterrànies es troben en un estat dolent), la 
petjada ecològica de la nostra societat és de 7,7 
“catalunyes” i segueix creixent cada any...

L’informe evidencia les retallades econòmiques 
que ha patit el sector mediambiental, que es xi-
fra en més d’un 50% en els darrers 5 anys. Això 
ha suposat una reducció del personal encarregat 
de la gestió i vetlla de la conservació de l’entorn, 

1  La meta 16 no és avaluable

la impossibilitat de gestionar correctament i de 
forma sostenible els espais naturals i els recur-
sos, així com l’aturada en el millor coneixement 
de la nostra biodiversitat i el seu estat de con-
servació.

És cert que s’han fet esforços per incrementar 
la superfície destinada a agricultura ecològi-
ca, que es treballa per restablir la connectivitat 
del territori, que comptem amb un destacable 
30% del territori sota alguna figura de produc-
ció, que s’han restaurat alguns ecosistemes de-
gradats, que es fan alguns plans de recuperació 
d’espècies amenaçades... però no és suficient. 
Gran part del territori protegit no compta amb 
plans de gestió, es treballa amb una normativa 
desfasada que requereix d’una imminent ac-
tualització i amb la necessitat d’aprovació de 
l’Estratègia Catalana de la biodiversitat i el pa-
trimoni natural, no comptem amb el Catàleg 
de Fauna Amenaçada de Catalunya, manquen 
plans de prevenció i eradicació de les espècies 
exòtiques i el mar continua sent un entorn des-
conegut i de complexa gestió.

La biodiversitat, tal i com reclama les Nacions 
Unides, és un factor transversal que s’ha de te-
nir present en tots els àmbits de la nostra vida i 
no ens podem permetre la seva pèrdua, doncs 
en depèn el nostre benestar. Ecologistes en ac-
ció reclama al Govern català i als seus ciutadans 
que adoptin mesures fermes i amb caràcter 
d’urgència per reconduir el model de desenvo-
lupament social i econòmic cap a la sostenibili-
tat i la responsabilitat ambiental. La natura i la 
seva biodiversitat ens proporciona bens i serveis 
molt valuosos que hem de saber gestionar.

Catalunya es troba lluny de l’assoliment dels ob-
jectius establerts en les metes d’Aichi, però en-
cara resten 5 anys per seguir treballant per un 
país millor, més just i sostenible. 
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Índex 
d’acrònims
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ACA ...................Agència Catalana de l’Aigua

CADS .................Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

CCEE ..................Comissió Europea

CREAF ................Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

CTFC ..................Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

DARP .................Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca

DIBA ..................Diputació de Barcelona

DMA ..................Directiva Marc de l’Aigua 

DTS ....................Departament de Territori i Sostenibilitat 

EME ...................Evaluación de Ecosistemas del Milenio de España

ENP ....................Espai Natural Protegit

GEH ...................Gasos d’Efecte Hivernacle

GENCAT  ............Generalitat de Catalunya

ICHN ..................Institució Catalana d’Història Natural

ICO .....................Institut Català d’Ornitologia

IDESCAT ............Institut Català d’Estadística

LIC .....................Llocs d’Interès Comunitari

MAGRAMA ........Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

OCCC .................Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

OMS  ..................Organització Mundial de la Salut

PAC ....................Política Agrària Comuna

PDR ...................Programa de Desenvolupament Rural

UAB ...................Universitat Autònoma de Barcelona

ZEC ....................Zones Especials de Conservació
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