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Gestió Integrada de Zones Costaneres

• L’any 1999, la Comissió Europea elabora un 
document de reflexió, “Cap a una estratègia 
europea per a la gestió integrada de les zones 
costaneres. Principis generals o opcions 
polítiques”.

• En ell, es fa ressò de la importància de les 
zones costaneres per al desenvolupament 
sostenible de la nostra societat, a la vegada 
que dels problemes de gestió d’aquestes 
zones, donat el seu caràcter, en molts casos, 
transfronterer, fins i tot amb països  
extracomunitaris.
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Gestió Integrada de Zones Costaneres

• Per a la Comissió, alguns dels principals 
problemes que afecten les zones costaneres 
són:

• Desenvolupament turístic mal planificat.
• Ocupació del sòl lliure.
• Declivi de la industria pesquera.
• Mala planificació de les xarxes de transport.
• Urbanització creixent.
• Erosió.
• Contaminació.
• Destrucció d’hàbitats i pèrdua de la 

biodiversitat.
• etc ...
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Gestió Integrada de Zones Costaneres

• A partir d’aquest primer document, es 
considera la GZIC amb l’objectiu de connectar 
les diferents polítiques que influeixen sobre les 
regions costaneres de la Unió. L’estratègia 
consisteix en planificar i gestionar els recursos 
i l’espai del litoral.

• La necessitat d’apropar als responsables 
polítics de les esferes locals, regionals, 
nacionals i europea, i a les parts interessades, 
les activitats que afecten les regions 
costaneres, és l’aspecte fonamental d’aquesta 
estratègia. 
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Gestió Integrada de Zones Costaneres

• Entre les “parts interessades”, caldria 
contemplar no sols als funcionaris de 
l’administració pública i responsables polítics, 
sinó també la població local, organitzacions no 
governamentals i empreses AGENTS

• La GZIC no és sols una mesura mediambiental. 
Tot i que l’objectiu fonamental és protegir el 
funcionament dels ecosistemes naturals, pretén 
també augmentar el benestar social i econòmic 
de les regions costaneres, i ajudar-les a 
desenvolupar el seu potencial de comunitats 
modernes i vives

• En aquestes zones, ambdós conceptes, medi 
ambiental i socioeconòmic, estan intrínsecament 
connectats.
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Gestió Integrada de Zones Costaneres

• Al mateix temps la Comissió ha fet públics els 
resultats de les “Lliçons del programa de 
demostració de la Comissió Europea sobre 
la Gestió Integrada de les Zones 
Costaneres” basats en:

- 35 projectes de demostració realitzats per 
tota la costa europea.

- Estudis temàtics horitzontals, basats 
fonamentalment en anàlisi dels projectes de 
demostració, sobre instruments legislatius i 
reglamentaris, participació, tecnologia, 
cooperació sectorial i territorial, paper de la 
política de la UE i informació.
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Gestió Integrada de Zones Costaneres

• Qui hauria de realitzar la gestió integrada de 
les zones costaneres.

• La importància de la Informació en el procés 
de gestió integrada.

De les lliçons del programa de demostració, se 
n’extreuen dos elements importants:
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Gestió Integrada de Zones Costaneres
Qui hauria de realitzar la gestió integrada de les zones 

costaneres?

• Primer hem de dir que per gestió integrada de 
zones costaneres, s’entén el cicle complet de 
recollida d’informació, formulació de polítiques, 
gestió, aplicació i seguiment.

• En general, en els projectes de demostració s’ha 
comprovat clarament que el nivell pel que s’opti 
ha de ser l’adequat per a:

– Reconèixer i tractar l’escala dels principals 
problemes plantejats, a la vegada que ha de 
fer participar tots els nivells dins de les 
capacitats i esferes de competències que li 
siguin pròpies. Per ser eficaç, no ha d’existir 
un buit polític en els nivells superiors.
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Gestió Integrada de Zones Costaneres
Qui hauria de realitzar la gestió integrada de les zones 

costaneres?

• Els polítics i administradors locals, són els que 
han de conèixer més clarament la realitat local i 
la seva problemàtica. Però en aquest nivell, es 
plantegen alguns problemes com:

– Les competències del personal poden ser 
limitades (qualificacions tècniques i/o 
disponibilitat del personal)

– Les idees i voluntat polítiques a nivell local 
poden afectar negativament les iniciatives de 
gestió integrada de zones costaneres, 
especialment si no hi ha una autoritat 
superior que supervisi la seva aplicació.

– Es poden prendre decisions per interessos 
econòmics o per consideracions 
relacionades amb els ingressos que poden 
aportar al municipi.
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Gestió Integrada de Zones Costaneres
Qui hauria de realitzar la gestió integrada de les zones 

costaneres?

• Las decisions en nivells superiors es basen en 
una visió global que pot considerar la forma 
d’equilibrar les característiques específiques 
regionals i la creació d’avantatges competitives. 

Però prendre decisions en nivells inferiors implica un 
coneixement directe de les condicions locals, una 

atenció prioritària a les inquietuds locals i assumir la 
responsabilitat a nivell local.

• En molts casos els projectes de demostració han 
usat nivells intermedis entre l’administració local i 
nacional, que poden tenir un paper important en 
el desenvolupament d’un plantejament coherent 
de la gestió integrada de zones costaneres a 
Catalunya i la seva regió d’influència.
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Gestió Integrada de Zones Costaneres
La informació en el procés de gestió integrada

• Els components centrals del procés de gestió 
integrada són la col·laboració (cooperació i 
participació) i la informació.

• La Informació es la base per a una 
cooperació i participació dels AGENTS 

• La Cooperació i la Participació dels 
AGENTS constitueixen un medi per 
aconseguir la informació.

• Una informació correcta, comprovada i objectiva 
permet prendre decisions ben fonamentades i 
posa les bases per a una gestió sostenible. És el 
recolzament objectiu i neutral d’opinions i 
decisions.
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Gestió Integrada de Zones Costaneres
La informació en el procés de gestió integrada

• Per a cada fase del procés de gestió integrada 
cal diferents tipus d’informació.

• A la Fase inicial, cal informació per interessar la 
població, sensibilitzar-la respecte d’una sèrie de 
qüestions i problemes, i convèncer-la de la 
necessitat d’elaborar una iniciativa de gestió 
integrada de zones costaneres i de la seva 
participació. 

• A la Fase de formulació de polítiques i de 
presa de decisions:

• La informació facilita l’anàlisi i ajuda els 
participants a plantejar les preguntes correctes i 
permet distingir els autèntics conflictes dels 
falsos. 
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Gestió Integrada de Zones Costaneres
La informació en el procés de gestió integrada

• Aquesta informació es refereix a l’estat i 
pressions de la zona, i a la transparència de les 
activitats d’administracions i òrgans legislatius. 

• En aquesta fase és útil disposar d’indicadors 
fiables de les forces i pressions que actuen 
sobre el medi costaner, així com de les pautes 
de conducta i les expectatives dels agents 
socioeconòmics i de la població.

• A la Fase de seguiment de la gestió i 
control, la informació constitueix una base 
sòlida per aplicar la política i avaluar la seva 
eficàcia. Són especialment adequats els 
indicadors de l’estat de la zona costanera, 
tot i que avui en dia, no n’hi ha cap que 
gaudeixi d’una acceptació generalitzada.
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Gestió Integrada de Zones Costaneres
La informació en el procés de gestió integrada

• Així, la gestió integrada de zones costaners 
requereix d’una informació adequada, fidedigna i 
oportuna presentada en una forma apropiada per a 
la tasca prevista.

• La informació té utilitat si: 

es presenta de forma comprensible per a l’usuari final,
és apropiada per al nivell de participació previst,

és creïble, 
és de fàcil accés,

s’actualitza amb regularitat, 
és integrada.

• Cal una estratègia explícita de recollida, tracta-
ment i difusió de les dades i la informació, que 
utilitzi les noves tecnologies per a la seva gestió.
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Gestió Integrada de Zones Costaneres
La “Comunicació de la Comissió al Consell i al 

Parlament Europeu” – 27/09/00 indica que les zones 
costaneres tenen

VALORS

• Llar d’un gran 
nombre de 
ciutadans
• Font d’aliments i 
matèries primeres
• Graó vital per al 
transport i el 
comerç
• Hi ha alguns dels 
hàbitats més 
valuosos
• Principal 
destinació de lleure

PROBLEMES

• Erosió costanera
• Destrucció 
d’hàbitats
• Pèrdua de 
biodiversitat
• Esgotament de 
recursos
• Contaminació del 
sòl i dels recursos 
hídrics
• Debilitament del 
teixit social
• Atur i 
marginalització

CAUSES

• Manca de 
coneixements
• Normativa 
inadequada i poc 
coordinada
• Participació 
insuficient dels 
sectors interessats
• Manca de 
coordinació entre les 
diferents 
administracions
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Gestió Integrada de Zones Costaneres
“Recomanació del Parlament Europeu i del Consell ”

30/05/02 indica que els estats membres han
d’elaborar inventaris que:

I. Incloguin els representants 
de sectors i àmbits com:

II. Abastin tots els nivells 
administratius.

III.Determinin les polítiques i 
estructures de cooperació 
interregionals

SECTORS

1. Pesca i aqüicultura
2. Transports
3. Energia
4. Gestió de recursos
5. Protecció d’espècies 

i hàbitats
6. Patrimoni cultural
7. Treball
8. Desenvolupament 

regional
9. Turisme i lleure
10.Industria i mines
11.Gestió dels residus
12.Agricultura
13.Educació
14.Altres ...

ESTRUCTURES

PEOT / Mesures de l’Agenda
2000 (Feder, IFOP, Feoga) / 
Interreg III i Urban / Política 
Pesquera comuna (PPC) / 
LEADER / CORINE / LIFE ...
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Gestió Integrada de Zones Costaneres
Iniciatives

Disseny d’una Base de Dades relacional, que 
inclogui la informació relativa als agents implicats en 

la gestió de les zones costaneres – BdD AGENTS
NEREO

• Dades generals i àmbit territorial d’actuació.

• Tipificar els agents per administració local, 
autonòmica, estatal o comunitària, empreses, 
ONG’s, ..., i segons el sector determinat en 
l’inventari.

• Informació sobre els efectes derivats de 
l’actuació de l’agent. En el cas dels problemes 
s’analitza el seu abast territorial.
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Gestió Integrada de Zones Costaneres
Iniciatives

Disseny d’una Base de Dades relacional, que 
inclogui la informació relativa als agents implicats en 

la gestió de les zones costaneres – BdD AGENTS
NEREO

• Programes d’actuació relacionats amb la gestió de 
les zones costaneres, indicant la seva relació amb 
els problemes i/o solucions, abast territorial, unitats 
de gestió implicades,  agents que participen i si 
estan inclosos en polítiques i estructures de 
cooperació interregionals (indicant aspectes com 
any d’inici, període d’actuació, pressupost, ...)
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Model d’avaluació del grau de 
desenvolupament sostenible de les zones 
costaneres d’Europa

Gestió Integrada de Zones Costaneres
Iniciatives

SOCIS DE DEDUCE

Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament de Viladecans
Universitat Autònoma de Barcelona

Centre Temàtic Territori i Medi Ambient 
de l’Agència Europea del Medi Ambient (CETETMA)

Institut Français de l’Environnement (IFEN). Ministeri de Medi Ambient.
Autoritat de Malta pel Medi Ambient i la Planificació (MEPA)
Província de Flandes Occidental. Bèlgica
Universitat de Letònia
Institut Marítim de Gdansk. Polònia
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Model d’avaluació del grau de 
desenvolupament sostenible de les zones 
costaneres d’Europa

Gestió Integrada de Zones Costaneres
Iniciatives

ACTUACIONS DE DEDUCE

1. Càlcul d’indicadors per a un desenvolupament
sostenible del litoral

2. Debilitats i potencialitats d’un sistema d’informació
integrat basat en un SIG

3. Informe sobre l’estat de sostenibilitat de la costa
4. Guies sobre la utilització dels indicadors 

per a la presa de decisions
5. Estudiar les possibilitats de constituir una

xarxa europea per a l’observació del litoral
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Eines de conservació litoral i marina

La custòdia del territori

La custòdia marina

24

Què és la Custòdia del Territori
Estratègia de conservació basada en acords 
voluntaris entre propietaris de finques privades i 
entitats de custòdia, amb l’objectiu de preservar els 
valors naturals, culturals i/o paisatgístics de les 
finques.

•Finques: finques de propietat privada i a finques de 
propietat municipal. Majoritàriament fora d’ENP.

•Entitats de custòdia: públiques i privades.

•Acords: Tipologia. 

Publicació xct: “Guia d’opcions legals per la custòdia del 
territori en finques privades”.
www.custodiaterritori.org/centre_recursos#impreses
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Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)

La majoria de les entitats de custòdia i d’altres 
organitzacions interessades en aquesta estratègia 
de conservació s’apleguen sota el paraigües de la 
XCT.

•Figura legal: Associació sense ànim de lucre

•Creació: març de 2003

•Objectius: promoure el desenvolupament i l’ús de 
la custòdia del territori.

•Membres: 132 entitats de custòdia (30 
ajuntaments, consorcis d’espais naturals o consells 
comarcals)
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Els ajuntaments i la custòdia

Els ajuntaments poden jugar tres papers en la 
custòdia del territori.

Publicació xct: “Oportunitats per a la custòdia del territori als 
muicipis. Guia pràctica per a ajuntaments i entitats locals”
www.custodiaterritori.org/centre_recursos#impreses

Promotor de la 
custòdia del territori

Propietat de terrenys
municipals de valor 

per la custòdia

Entitat de custòdia

Ajuntament
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Ajuntaments com entitat de custòdia

Els ajuntaments assoleixen acords amb propietaris 
de terrenys per oferir-los suport en la conservació de 
les seves finques.

És el paper que demana més implicació per part de 
l’ajuntament.

Ex: L’ajuntament de Cassà de la Selva té un acord 
de custòdia amb el propietari de la finca “el prat              
d’Esclet” per mantenir la pràctica de dall i conservar 
aquest hàbitat en regressió.
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Ajuntaments com a propietari

Ajuntament que voldria gestionar un sòl rústic de la 
seva propietat però no sap com fer-ho o no disposen 
dels mitjans i recursos necessaris.

L’ajuntament pot pactar acords amb entitats de 
custòdia per obtenir suport per conservar o gestionar 
terrenys municipals que atresoren valors naturals o 
culturals.

Exemple: signar un acord de custòdia amb una 
entitat dedicada a la conservació del litoral per què 
assessori sobre la gestió de les finques litorals de 
propietat municipal.
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Ajuntaments com a promotors

L’ajuntament no assoleix acords com a propietari ni 
com a entitat, sinó que lideren i promouen la 
custòdia del territori en el seu municipi, facilitant que 
siguin altres entitats les que assoleixin els acords. 

1.Detectar quins són els espais de més valor del 
municipi.

2.Promoure la seva conservació en col·laboració 
amb entitats de custòdia

3.Realitzar un seguiment de l’acord.
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La custòdia als Plans Urbanístics

Oportunitats de la CdT en l’urbanisme

• Instruments planejament urbanístic (POUM, PAUM, 
plans parcials i plans generals)

• Instruments de gestió urbanística (Cessions 
obligatòries, patrimoni municipal, ordenances 
municipals, fons públics destinats a finalitats 
especifiques i consorcis urbanístics)

Publicació xct: “Criteris generals sobre la custòdia del territori 
a tenir en compte en l’avaluació ambientals de plans 
urbanístics municipals”
www.custodiaterritori.org/centre_recursos.php#ocasionals
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La custòdia als Plans Urbanístics
Criteris generals per incorporar la CdT als plans 
urbanístics

• Criteris per obtenir terrenys de propietat municipal 
(Preveure l’adquisició de finques, dret de tanteig i 
retracte, obtenció gratuïta de sòl no urbanitzable, 
permutes)

• Criteris per promoure la CdT al municipi (Preveure 
àrees susceptibles a fer CdT, ja siguin privades o de 
domini públic, gestió de parcs i jardins, acords en 
finques de l’ajuntament, ajuts pels propietaris amb 
acords...)

•Criteris per facilitar la implicació de la societat civil 
en els processos de decisió dels plans urbanístics.

32

Què és la custòdia marina?
Aplicació de la custòdia del territori al medi marí, 
amb la diferència que la propietat privada no 
existeix...

Els acords s’assoleixen amb les administracions 
competents o bé amb els usuaris.

Hi ha dues opcions: 

• Àrees de custòdia marina: l’entitat 
gestiona (de manera total o compartida) un 
espai marí directament. Ex: Nereo i 
l’ajuntament de Begur a Ses Negres.

• Accions de custòdia marina: No hi ha   
gestió directa. 
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Opcions pels ajuntaments

Àrees de custòdia marina

• Formar part dels consorcis de gestió dels PEIN 
marítim-terrestes i promoure actuacions de 
conservació de la part marina.

• Estar representat dins els òrgans gestors de 
les reserves marines i ser proactius en la 
realització de propostes.

•Col·laborar amb entitats de custòdia 

34

Opcions pels ajuntaments

Accions de custòdia marina

• Promoure la creació d’Àrees Marines 
Protegides.

• Acordar la utilització de fondejos ecològics a 
les empreses concessionàries de camp de 
boies.

• Abalisament de platges per evitar fondeig 
d’embarcacions o instal·lació de boies de 
fondeig ecològic en zones sensibles.

•Acordar bones pràctiques i zonificació d’usos 
amb els col·lectius d’usuaris.
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Beneficis de la CdT pels ajuntaments
•Gran diversitat d’eines innovadores per conservar el territori.

•Oportunitat pel desenvolupament del municipi utilitzant el 
potencial del paisatge i la natura, promocionant l’ecoturisme.

•Generar ocupació, tant en administracions locals com en 
entitats privades

•Mitjà de suport a propietaris privats del municipi i fomentar un
aprofitament respectuós dels recursos naturals.

•Mecanisme per obtenir suport exterior (tècnic, material, 
humà...) per a la gestió del paisatge.

•Oportunitat de captar ingressos suplementaris per a la 
conservació del territori procedent de fonts públiques i privades

36

Altres eines de gestió:

Projecte Mariage, Distintiu de 
Qualitat Blau (dQb), Decàleg, 
xarxa SILMAR…
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A. PremissesA. Premisses

I. Crisis ambiental i del paisatge litoral i marí. I. Crisis ambiental i del paisatge litoral i marí. 

•• Factor exponencial del creixement Factor exponencial del creixement versusversus els recursos els recursos 
naturals.naturals.

•• Model de desenvolupament caòtic, desorganitzat, no Model de desenvolupament caòtic, desorganitzat, no 
sostenible.sostenible.

•• No planificació No planificació -- Visió a curt termini.Visió a curt termini.
•• Manca de informació i formació. Baixa o nul·la percepció  Manca de informació i formació. Baixa o nul·la percepció  

dels valors ecològics dels valors ecològics –– ambientals i paisatgístics.ambientals i paisatgístics.
•• Nul·la visió Nul·la visió holisticaholistica -- Localisme de les accions.Localisme de les accions.
•• Visió humana terrestre.Visió humana terrestre.

II. Que és el litoral?.II. Que és el litoral?.

Visió històrica lineal Visió històrica lineal –– cartesiana  cartesiana  -- Llei de Costes del 1988Llei de Costes del 1988
•• ZMT ZMT –– ZP ZP –– ZS ZS –– ZE.ZE.
•• No hi ha hagut, fins ara, una visió geogràfica, No hi ha hagut, fins ara, una visió geogràfica, 

ecològica i ecològica i ecosistèmica.ecosistèmica.

38

Litoral:

És l’espai físic on la terra i el mar conflueixen creant un àrea
heterogènia i dinàmica on s’intercanvia matèria i energia.
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III. Quins són els límits del litoral:III. Quins són els límits del litoral:

- Físic: limitat i definit (Llei de Costes de 1988).Físic: limitat i definit (Llei de Costes de 1988).
-- Ambiental i ecològic: heterogeni i finit.Ambiental i ecològic: heterogeni i finit.
-- Geogràfic Geogràfic –– Humà: heterogeni i indefinit.Humà: heterogeni i indefinit.

40

IV IV –– Objectius de la Gestió Integrada de Zones Costaneres.Objectius de la Gestió Integrada de Zones Costaneres.

a.a. Ideal:Ideal: Recuperar tots els valors ecològics,  ambientals i paisatgísticRecuperar tots els valors ecològics,  ambientals i paisatgístics s 
possibles de la Costa Brava. possibles de la Costa Brava. 
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b b -- OperacionalsOperacionals: 

I. Estudiar/Analitzar/Diagnosticar/Avaluar riscos.

Valorar l’estat del patrimoni litoral i marí: qualitat 
ecològica i paisatgística, funcionalitat ambiental 
capacitat d’autoregulació i de generació d’externalitats 
positives.

Accions:

Cercar informació clau pel coneixement.
Buscar referents i indicadors, models, experiència, 

etc.
Avaluar els riscos de les influències externes a nivell 

escalar. 

Quina diferència hi ha entre el que volem….?? .... El que podem Quina diferència hi ha entre el que volem….?? .... El que podem 
assolir???...........................................i el que reassolir???...........................................i el que realment necessitem per alment necessitem per 
aconseguir els nostres objectius en el marc de la sostenibilitataconseguir els nostres objectius en el marc de la sostenibilitat????????

Know-
how

42

II. Planificar/ Preveure.

Definir l’estratègia en el temps, el 
marc d’actuació ecosistèmic i 
ambiental, valorar els resultats de 
l’anàlisi polític i plantejar un horitzó 
d’acció a mig i llarg termini integrant 
a els agents del futur des d’ara, 
calcular costos i inversions, 
demandes, etc..

Accions:  

Organitzar les accions en el temps.
Definir possibles escenaris de futur.
Ordenar les actuacions prioritzant els 
projectes més necessaris, la seva 
interrelació amb els agents i el seu 
finançament.
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III. Integrar/ Optimitzar.

Valorar les actuacions de d’un punt de 
vista supramunicipal, regional i 
ecosistèmic. “Actuar localment – pensant 
globalment”.
Concepte de transversalitat en el 
coneixement ambiental i ecològic entre 
tots els col·lectius socials i sectors 
productius.

Accions:

• Incorporar espais.
• Annexionar experiències:
• Agregar polítiques, iniciatives, agents i 

coneixement.
• Utilitzar experts i col·lectius d’expertesa.
• Optimitzar recursos, experiència i 

resultats.  

44

IV. Instrumentalitzar / Legislar / 
Administrar.

Dissenyar i crear eines per actuar en el marc 
de la gestió integrada de zones costaneres 
amb l’objectiu de ser efectius i eficients en 
tots els escenaris de treball i des d’una visió 
holística i amb tots els agents implicats. 

Accions.

• Utilitzar protocols de gestió reconeguts: 
Euroiste, UNESCO, UICN. 

• Establir programes específics de formació i 
sensibilització dels agents.

• Establir sistemes de legislació efectius 
promovent els incentius tot assegurant el seu 
control, rigorós i equitatiu compliment.

• Verificar i auditar els processos endegats per 
valorar l’efectivitat en el compliment dels 
seus objectius.    
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V. Actuar/ Promoure/ DinamitzarV. Actuar/ Promoure/ Dinamitzar.

Tenint la informació al nostre abast, les idees Tenint la informació al nostre abast, les idees 
clares, el consens imprescindible, i conegudes les clares, el consens imprescindible, i conegudes les 
eines o instruments més adients ens caldrà eines o instruments més adients ens caldrà 
liderar (Administració liderar (Administració -- Societat Civil Societat Civil –– EmpresaEmpresa--
persona física) potenciar i activar la seva persona física) potenciar i activar la seva 
implementació en el nostre entorn natural i implementació en el nostre entorn natural i 
socioeconòmic des d’una posició democràtica, socioeconòmic des d’una posició democràtica, 
participativa i integrada.participativa i integrada.

Accions:Accions:

•• Donar suport a projectes pilot de demostració.Donar suport a projectes pilot de demostració.
•• Recolzar el lideratge  social i empresarial en Recolzar el lideratge  social i empresarial en 
aquest marc d’actuació.aquest marc d’actuació.
•• Establir grups de treball Establir grups de treball multidisciplinarmultidisciplinar i i 
finançarfinançar--los.los.
•• Liderar projectes de informació i comunicació Liderar projectes de informació i comunicació 
tot potenciant les idees força.tot potenciant les idees força.

46

B B –– Eines i Instruments.Eines i Instruments.

Des de les recomanacions i lliçons del Parlament Europeu 2002, pDes de les recomanacions i lliçons del Parlament Europeu 2002, passant assant 
per les Agendes 21 municipals, el càlcul de la per les Agendes 21 municipals, el càlcul de la biocapacitatbiocapacitat, la petjada , la petjada 
ecològica, etc. fins arribar a accions com el projecte MARIAGE, ecològica, etc. fins arribar a accions com el projecte MARIAGE, el mateix el mateix 
CILMA, etc., etc. etc., tot son instruments més o menys vàlids qCILMA, etc., etc. etc., tot son instruments més o menys vàlids que ben ue ben 
implementats i dirigits ens podem ajudar a potenciar la GIZC comimplementats i dirigits ens podem ajudar a potenciar la GIZC com a a 
estratègia estratègia comúcomú i conegudai coneguda de gestió correcte dels nostres espais marins de gestió correcte dels nostres espais marins 
litorals i costaners.    litorals i costaners.    

Ens cal coherència, cohesió, implicació i constància per part deEns cal coherència, cohesió, implicació i constància per part de tots els tots els 
primers “primers “Agents Responsables”Agents Responsables” per avançar amb seguretat i obtenir els per avançar amb seguretat i obtenir els 
resultats esperats en el marc de la GZIC.resultats esperats en el marc de la GZIC.
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I I –– MARIAGE. MARIAGE. 

Què és? : Una acció d’anàlisi i diagnosi permanent del litoral Què és? : Una acció d’anàlisi i diagnosi permanent del litoral 
amb la participació amb la participació 
activa de la societat.activa de la societat.

Accions derivades: Informació, comunicació, sensibilització, Accions derivades: Informació, comunicació, sensibilització, 
creació instruments creació instruments 
de participació, transmissió fàcil i efectiva del coneixement, ede participació, transmissió fàcil i efectiva del coneixement, etc. tc. 

48

•• El projecte Mariage te l’objectiu de fer una El projecte Mariage te l’objectiu de fer una prospecció i un balanç de prospecció i un balanç de 
l’estat general dels recursos naturalsl’estat general dels recursos naturals; valorar les ; valorar les interaccions amb els interaccions amb els 
agentsagents i d’analitzar i d’analitzar les accionsles accions que aquests desenvolupen per a la que aquests desenvolupen per a la 
conservació d’aquest patrimoni natural. conservació d’aquest patrimoni natural. 

•• L’expertesa dels autors participants que, fent ús de la informacL’expertesa dels autors participants que, fent ús de la informació ió 
existent, n’han valorant la seva qualitat, importància científicexistent, n’han valorant la seva qualitat, importància científica i la a i la 
seva transcendència social. seva transcendència social. 

AAccions per generar aquella nova informació que no tenim i que ésccions per generar aquella nova informació que no tenim i que és
de importància cabdal per aconseguir una correcta diagnosi de importància cabdal per aconseguir una correcta diagnosi 
permanent del medi litoral i marí.permanent del medi litoral i marí.

Les àrees temàtiques seleccionades han estat:Les àrees temàtiques seleccionades han estat:

1.1. Població i desenvolupament socioeconòmic.Població i desenvolupament socioeconòmic.
2.2. Usos del sòl i urbanisme. Usos del sòl i urbanisme. 
3.3. Condicions ambientals i la energia.Condicions ambientals i la energia.
4.4. Recursos pesquers.Recursos pesquers.
5.5. Biodiversitat litoral.Biodiversitat litoral.
6.6. Espais naturals.Espais naturals.
7.7. Percepcions emocionals.Percepcions emocionals.
8.8. Vectors de relacióVectors de relació.        .        
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1. El model de creixement  socioeconòmic sobre 1. El model de creixement  socioeconòmic sobre 
el litoral es incompatible amb la conservació el litoral es incompatible amb la conservació 
del patrimoni natural els recursos i la del patrimoni natural els recursos i la 
biodiversitat.   biodiversitat.   

2. La societat vinculada al litoral, “els Agents”2. La societat vinculada al litoral, “els Agents”
assisteix de forma impassible i poc reaccionaria  assisteix de forma impassible i poc reaccionaria  
a la transformació de l’entorn que tant aprecia i a la transformació de l’entorn que tant aprecia i 
valora.valora.

3. La recerca social de la qualitat de vida 3. La recerca social de la qualitat de vida 
associada a la qualitat del medi litoral i marí és associada a la qualitat del medi litoral i marí és 
la principal causa de la seva pròpia degradació.la principal causa de la seva pròpia degradació.

4. Tenim la informació i els instruments 4. Tenim la informació i els instruments 
suficients per establir accions de canvi suficients per establir accions de canvi 
significatius de millora del medi ambient significatius de millora del medi ambient 
litoral; però MANCA compromís polític i litoral; però MANCA compromís polític i 
social.social.

5. El canvi cultural de valors i la sensibilització 5. El canvi cultural de valors i la sensibilització 
social han de ser las bases per obtenir una social han de ser las bases per obtenir una 
millora en el futur d’un procés ambiental crític millora en el futur d’un procés ambiental crític 
ja de per si irreversible.ja de per si irreversible.

6. Hem de ser coherents: hem d’ACTUAR!!   6. Hem de ser coherents: hem d’ACTUAR!!   
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II II –– Projecte Blau: Mar & SostenibilitatProjecte Blau: Mar & Sostenibilitat

Què és? Què és? : : Programa de millora medi ambiental per a les empreses Programa de millora medi ambiental per a les empreses 
del sector nàutic del sector nàutic vinculadesvinculades al Saló Nàutic Internacional de al Saló Nàutic Internacional de 
Barcelona i +Barcelona i +

54

• I – Ajudar a les empreses del sector nàutic, a ser més competitives
i respectuoses amb el medi ambient i els seus recursos.

• II – Implicar a les empreses en el Projecte Blau.

Promoure la recuperació i conservació del MAR, medi 
imprescindible per al desenvolupament de la vida, de la 
nostra societat i la seva cultura.

Accions realitzades en el projecte BLAUAccions realitzades en el projecte BLAU

2001 2001 ––Estudi del sectorEstudi del sector

Protocol per a la Protocol per a la Diagnosi AmbientalDiagnosi Ambiental del sector nàutic i del sector nàutic i 
elaboració de l’estudi.elaboració de l’estudi.

2002 2002 –– Publicació de resultatsPublicació de resultats

Diagnosi ambiental del sectorDiagnosi ambiental del sector
Guia Blau per a l’empresa ecològicaGuia Blau per a l’empresa ecològica
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2003 – 2007 Treball amb Tallers Nàutics

• Programa Formatiu per a PIMESPrograma Formatiu per a PIMES
•• Manual de Gestió AmbientalManual de Gestió Ambiental
•• Disseny del Distintiu de Qualitat Blau (Disseny del Distintiu de Qualitat Blau (dQbdQb))
•• Desenvolupament i adaptació del Desenvolupament i adaptació del dQbdQb
•• Programa de control del sistema per TÜVPrograma de control del sistema per TÜV

2006 2006 –– 20072007 Programa de formació per a PIMES finançat per la Programa de formació per a PIMES finançat per la 
FundaciónFundación BiodiversidadBiodiversidad ““FormaciónFormación en PYMES                       en PYMES                       
del sector del sector náuticonáutico para la para la calidadcalidad ambiental”ambiental”

Manual
de Gestió
Ambiental

Distintiu
de Qualitat

BLAU

Programa
Formatiu

per a Pimes
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Accions dins del programa de formació:

Programes formatius presencials i on-line (e_learning).
Debats Ambientals
Plataforma web del projecte (www.nereoformacion.org)
Elaboració de materials formatius
Elaboració de materials de sensibilització
Guies de bones pràctiques ambientals
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• EL Decàleg de conservació del medi marí conte 
informació bàsica i fonamental per comprendre la 
situació medi ambiental del mar i com contribuir d’una 
forma activa en la seva millora i conservació.

• El Decàleg conté 10 principis essencials definits a partir 
de la experiència i investigació que NEREO i la 
Fundació Mar han anat obtenint al llarg dels últims 
anys. 

Valor, educació, investigació, empresa, tecnologia, solidaritat,Valor, educació, investigació, empresa, tecnologia, solidaritat,
gestió, legislació, cooperació i finalment la responsabilitat gestió, legislació, cooperació i finalment la responsabilitat 
personal. Son els 10 principis sobre los que s’estructura el personal. Son els 10 principis sobre los que s’estructura el 
Decàleg i, a partir de los quals, iniciarem el nostre periple peDecàleg i, a partir de los quals, iniciarem el nostre periple per r 
aprendre i poder contribuir, d’una forma personal o aprendre i poder contribuir, d’una forma personal o 
col·lectiva, a la prosperitat i preservació del Mar, l’entorn col·lectiva, a la prosperitat i preservació del Mar, l’entorn 
essencial per el nostre desenvolupament i benestaressencial per el nostre desenvolupament i benestar

60

Dar valor al Mar, a sus Dar valor al Mar, a sus 
activos, recursos y activos, recursos y 

producciones en baseproducciones en base
a los beneficios que a los beneficios que 

generan para el generan para el 
conjunto del sistema conjunto del sistema 

vivovivo
del planeta y para la del planeta y para la 

humanidad.humanidad.

VALOR1
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El valor del mar es algo El valor del mar es algo lógicológico e incuestionable pues genera e incuestionable pues genera 
tanta riqueza y bienestar que su valor positivo en términos tanta riqueza y bienestar que su valor positivo en términos 
ecológicos y económicos es incalculable. Y, frente a esta ecológicos y económicos es incalculable. Y, frente a esta 
evidencia, ¿cómo es posible que los mares y océanos del evidencia, ¿cómo es posible que los mares y océanos del 

mundo estén cada vezmundo estén cada vez
más contaminados, más contaminados, pobrespobres y decadentes? y decadentes? 

VALOR1
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ADMADM:: Garantizar la aplicación del principio de precaución.Garantizar la aplicación del principio de precaución.
Integrar en los indicadores económicos el estado ecológicoIntegrar en los indicadores económicos el estado ecológico
del patrimonio marino.del patrimonio marino.
Establecer impuestos finalistas.Establecer impuestos finalistas.

EMPEMP:: InternalizarInternalizar los costes ambientales.los costes ambientales.
Compra verde de materias primas y productos.Compra verde de materias primas y productos.

PERSPERS::Comprar productos y servicios de bajo impacto ambiental.Comprar productos y servicios de bajo impacto ambiental.
Reivindicar la conservación de los valores del mar comoReivindicar la conservación de los valores del mar como
bien público e inalienable.bien público e inalienable.

VALOR1
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EDUCACION2

Fomentar la cultura Fomentar la cultura 
del Mar a toda la del Mar a toda la 

sociedad y,sociedad y,
en especial, a las en especial, a las 

nuevas generacionesnuevas generaciones
para que sean para que sean 

educadas con valores educadas con valores 
ecológicosecológicos

y éticos sobre una y éticos sobre una 
visión de visión de 

corresponsabilidadcorresponsabilidad
social individual y social individual y 

colectivacolectiva .
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INVESTIGACION3

Promover el estudio Promover el estudio 
del Mar para el del Mar para el 
conocimientoconocimiento

humano y para humano y para 
mejorar en su gestión mejorar en su gestión 

y conservación.y conservación.
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EMPRESA4

Sensibilizar y motivar Sensibilizar y motivar 
a las empresas que a las empresas que 

directadirecta
o indirectamente o indirectamente 

están relacionadas están relacionadas 
con el usocon el uso

y gestión del medio y gestión del medio 
marino para que marino para que 

inviertaninviertan
en su mejora y en su mejora y 
conservaciónconservación..

66

TECNOLOGIA5

Integrar las nuevas Integrar las nuevas 
tecnologías para tecnologías para 

conseguirconseguir
un correcto desarrollo un correcto desarrollo 
humano en el marco humano en el marco 

del usodel uso
y gestión del mar, de y gestión del mar, de 

la naturaleza en la naturaleza en 
general,  bajo los general,  bajo los 

conceptos deconceptos de
eficiencia y eficiencia y ecodiseñoecodiseño..
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SOLIDARIDAD6

Favorecer la Favorecer la 
transmisión de transmisión de 

recursos e informaciónrecursos e información
hacia los países en hacia los países en 

desarrollo para desarrollo para 
mejorarmejorar

la conservación del la conservación del 
Mar y garantizarMar y garantizar

su uso sostenible. su uso sostenible. 
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GESTION7

Promover acciones de 
mejora ambiental

y formativa dentro del 
sector de la pesca 

artesanal
para garantizar su 

permanencia, 
priorizando

los aspectos relativos 
a la gestión sostenible

del recurso. 
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LEGISLACION8

Promover el debate Promover el debate 
político a nivel local,político a nivel local,

regional e internacional regional e internacional 
para instaurar legislaciónpara instaurar legislación
eficiente que nos permita, eficiente que nos permita, 

de forma responsable,de forma responsable,
democrática y equitativa democrática y equitativa 
regular la gestión del marregular la gestión del mar

y garantizar su y garantizar su 
conservación.conservación.
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COOPERACION9

Dar apoyo a las ONG Dar apoyo a las ONG 
locales que trabajan locales que trabajan 

enen
el mar y potenciar sus el mar y potenciar sus 
redes de colaboraciónredes de colaboración

para la mejora y para la mejora y 
conservación del marconservación del mar

a escala regionala escala regional..
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RESPONSABILIDAD10

Activar el principio Activar el principio 
de responsabilidad de responsabilidad 

personalpersonal
frente al uso y frente al uso y 

gestión del medio gestión del medio 
marinomarino

para reducir el para reducir el 
impacto ambiental impacto ambiental 

de nuestrade nuestra
presencia o actitudpresencia o actitud..
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IV IV -- RED SILMAR RED SILMAR -- Xarxa de Seguiment Ibèric del litoral Marí.Xarxa de Seguiment Ibèric del litoral Marí.
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Conclusions i reflexióConclusions i reflexió

““Ocúpate del futuro, o el futuro se ocupará de ti”Ocúpate del futuro, o el futuro se ocupará de ti”

Dr. Dr. PatrickPatrick DixonDixon

“Si quieres tener rendimiento dentro de un año, “Si quieres tener rendimiento dentro de un año, 
planta arroz; planta arroz; 

si lo quieres dentro de diez años, planta árboles; si lo quieres dentro de diez años, planta árboles; 
si lo quieres dentro de cien años, planta hombres”si lo quieres dentro de cien años, planta hombres”

Refrán chino.Refrán chino.

74

Cada uno debe aprender no sólo en su provecho, en el de Cada uno debe aprender no sólo en su provecho, en el de 
su familia y el de su nación, sino en provecho de la su familia y el de su nación, sino en provecho de la 
humanidad. humanidad. 

La responsabilidad universal es la llave maestra de la La responsabilidad universal es la llave maestra de la 
supervivencia humana. Es el mejor cimiento de la paz supervivencia humana. Es el mejor cimiento de la paz 
mundial, del uso equitativo de los recursos humanos y, mundial, del uso equitativo de los recursos humanos y, 
junto con la preocupación por las generaciones futuras, junto con la preocupación por las generaciones futuras, 
del cuidado adecuado del medio ambiente.del cuidado adecuado del medio ambiente.

“Responsabilidad universal y ecología global” “Responsabilidad universal y ecología global” 

DalaiDalai Lama Lama -- 20022002
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