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• Espais agraris i biodiversitat

• Projecte de millora del coneixement i conservació en els 

sistemes agroramaders de la província de Girona:

✓ Ocells en temps de sembra

✓ Identificació dels Sistemes Agraris d’Alt Valor Natural

✓ Índex de Biodiversitat potencial en finques agràries

• Promoció de la Infraestructura Verda als municipis

gironins

Línia 1- Consorcis (2022/23)





Crisi de biodiversitat als espais agraris



Coneixement i conservació 

de la biodiversitat en els 

sistemes agroramaders de la 

província de Girona



Projecte “Ocells en temps de sembra”

http://asistemes.ctfc.es/ftp/gbota/Ocells_en_temps_de_sembra.mov

Estudi preliminar dels possibles efectes de l’ús de llavors

blindades en els ocells que visiten els sembrats:

5 càpsul·les de vídeo divulgatives dels vincles entre: 

- Agricultura

- Biodiversitat

- Salut ambiental



Sistemes Agroramaders d’Alt Valor Natural



Identificació dels Sistemes Agroramaders d’Alt Valor Natural 

• Sistemes agraris més valuosos d’Europa des de l’àmbit de la biodiversitat. 

• Inclouen paisatges dominats per una agricultura i/o ramaderia amb uns models de 

producció basats en pràctiques de maneig sostenibles. 

• Contribueixen a frenar la pèrdua de biodiversitat, a la prevenció d’incendis i a la 

mitigació del canvi climàtic i promoure la fixació de població al medi rural frenant el 

despoblament. 

• La superfície de SAVN és, per la CE, un dels indicadors per a fer el seguiment i 

l’avaluació ambiental de l’aplicació del PDR : quin és l’estat i l’evolució d’aquests 

paisatges agroramaders de major valor ambiental al llarg del continent. 



Identificació dels Sistemes Agroramaders d’Alt Valor Natural 



Identificació dels Sistemes Agroramaders d’Alt Valor Natural 



Identificació dels Sistemes Agroramaders d’Alt Valor Natural 



Identificació dels Sistemes Agroramaders d’Alt Valor Natural 



Identificació dels Sistemes Agroramaders d’Alt Valor Natural 

Més informació:  http://www.ddgi.cat/web/document/10639



Disseny d’un Índex de Biodiversitat Potencial per a explotacions 

agrícoles 

• Basat en elements no productius d’alt interès de conservació

ex:

• Guia-manual i formulari per a recollida de dades

Aplicació:

• Campanyes de subvencions de Patrimoni Natural:

✓ Ajuntaments

✓ Consorcis gestors d’ENP

✓ ONL

• Contractes agraris



Promoció de la 

infraestructura verda a 

comarques gironines



Xarxa estratègicament planificada de zones naturals

i semi-naturals d’alta qualitat amb altres elements

ambientals, dissenyada i gestionada per a 

proporcionar un ventall ampli de serveis ecosistèmics i 

protegir la biodiversitat tant dels assentaments rurals

com dels urbans (CE, 2013).

Infraestructura Verda

.

És una eina integradora de les Solucions Basades

en la Natura, més econòmiques, duradores i 

innovadores que la construcció d’infraestructures

tradicionals.



Serveis ecosistèmics

.• Les condicions i processos a través dels quals els

ecosistemes, i les espècies que els formen,

sostenen i mantenen la vida humana (Daly, 1997).

• Els beneficis per a les poblacions humanes que

es deriven, directament o indirecta, de les funcions

ecosistèmiques (Constanza et al. 1997).

Font: Directrius per la redacció de PEMIV. Minuartia. 2020.



.

Font: Directrius per la redacció de PEMIV. Minuartia. 2020.

4 tipus de serveis ecosistèmics

• Serveis de proveïment

• Serveis de regulació

• Serveis culturals

• Serveis d’hàbitat o suport



Solucions Basades en la Natura (SbN)

.

Estratègies, mesures i accions que es recolzen en la 

natura, o combinen elements artificials i naturals, que

proporcionen beneficis ambientals, socials i econòmics i 

ajuden a construir resiliència (Comissió Europea, 2015) 



Marc de referencia de la Infraestructura Verda

.• Europeu: Estratègies i altres documents de la

Comissió Europea

• Estatal: Estratègia Nacional de Infraestructura Verde

y de la Conectividad y la Restauración Ecológicas

(2020)

• Català:

• Estratègia de patrimoni natural i la

biodiversitat de Catalunya (2018)

• Estratègia catalana d’Infraestructura Verda

(2024)

Font: Directrius per la redacció de PEMIV. Minuartia. 2020.



Directrius per a la redacció de 

plans estratègics municipals 

d’infraestructura verda



• Nuclis urbans 

• Espais naturals protegits

• Espai rural fora dels ENP

Enfoc de les Directrius

Directrius per la redacció de PEMIV. Minuartia. 2020.



Components de la infraestructura verda en l’entorn rural

Directrius per la redacció de PEMIV. Minuartia. 2020.

espai natural 

protegit (ENP)

altres espais

d’interès

espai rural no 

integrat dins

ENP

espai urbà



Procés de redacció del PEMIV

1. Assolir el suport i la coordinació institucional.

• Electes i tècnics de l’Ajuntament

• Coordinació i intercanvi d’informació amb altres administracions. Municipis veïns

• Organitzacions de la societat civil, tercer sector, sector privat, professionals, etc.

2. Cartografiar la IV actual.

3. Avaluar els serveis ecosistèmics que ens aporta la IV i definir les propostes del PEMIV.

4. Redactar el pla.

Més informació: https://www.ddgi.cat/web/servei/7427/infraestructura-verda



Plans pilot estratègics d’Infraestructura Verda Municipal

.Convocatòria per a la selecció d’un municipi gironí per a la redacció d’un pla pilot d’IV

• Criteris per a les primeres proves pilot:

• Població

• Superfície protegida pel PEIN al TM

• Municipi no litoral

• Connectivitat Territorial General , connectors terrestres principals

• % de superfície agrícola al TM

• Primeres proves pilot: Vilobí d’Onyar i Hostalric





2n Congrés Nacional d’Educació Ambiental 20/21

https://www.cnea.cat/ https://www.cnea.cat/les-sessions


