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Pensaments
Eines per a la protecció dels espais naturals a Catalunya
Aina González Puig, ENT
La protecció dels espais naturals a Catalunya ha evolucionat de
forma molt rellevant en les últimes dècades, des de l'aprovació de
xarxa bàsica d'espais naturals de Catalunya l'any 1985, fins a la
compleció dels Plans Territorials Parcials l'any 2010. En aquest període, tant el
concepte d’“espai natural” com les polítiques de protecció d'aquests espais han
evolucionat també, apropant-se cada cop més a una gestió global del territori i
allunyant-se d'un enfocament conservacionista d'uns pocs espais emblemàtics.
Actualment més del 30% del territori de Catalunya es troba sota alguna de les
figures de protecció desenvolupades per la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais
naturals, i tot el territori català es troba regulat per algun dels Plans Territorials
Parcials mencionats anteriorment.
Fins al moment, les eines impulsades per a la gestió i conservació dels espais
naturals han estat gairebé exclusivament de caire normatiu, amb la regulació dels
diferents usos permesos per a cada tipus de sòl mitjançant la normativa
urbanística o sectorial. Tot i ser necessàries, les eines normatives han resultat
insuficients en el passat per a protegir adequadament el territori, especialment en
zones sotmeses a una forta pressió urbanística. Cal, per tant, impulsar altres eines
complementàries per a protegir els valors naturals del territori.
Entre altres iniciatives possibles, destaca la necessitat d'establir mecanismes
econòmics que incentivin la conservació dels espais naturals, gravant aquelles
actuacions amb un major impacte sobre el territori i incentivant econòmicament
aquelles activitats que resultin positives per a la conservació. Especialment
rellevant seria un impost sobre el canvi d'ús del sòl, aplicat per al canvi d'estat de
sòl no urbanitzat a sòl urbanitzat, que revertís sobre aquells municipis amb menors
taxes d'urbanització, eliminant així l'incentiu econòmic que representen per a certs
ajuntaments els ingressos urbanístics. Altres possibilitats serien el pagament per
serveis ambientals, així com les subvencions destinades a la correcta gestió dels
espais naturals, que suposarien un incentiu per a la seva conservació en front
d'altres opcions que actualment poden resultar econòmicament més rendibles.
L'objectiu comú seria que la protecció dels espais naturals no solament fos
obligada –en alguns casos– per la normativa, sinó que també fos econòmicament
atractiva.
Finalment,

també

seria

positiu

incentivar

econòmicament

les

entitats

ambientalistes (com per exemple les entitats de custòdia del territori) que tenen
un paper actiu en la conservació del medi natural i en la implicació de la població en
aquesta temàtica, ja que en molts casos resulten agents clau en la protecció dels
espais naturals.

La notícia del mes
Iniciem la implantació de la ISO 14001
Amb la finalitat d’obtenir un sistema de gestió ambiental més efectiu i sota els
criteris establerts a la norma internacional ISO 14001:2004, del 15 de novembre
2004, hem començat el procès d’implantació dins la nostra organització.
mENTjades
Les mENTajades són seminaris de formació interna a l’oficina. A continuació, el
calendari de les dues darreres sessions i de les dues properes:
30 de gener

David Llistar (ODG)

Impacte de l’economia catalana sobre
la biodiversitat global

13 de febrer

Miquel Ortega (ENT)

Estratègies de lobby

27 de febrer

Jesús Ramos Martín
(UAB/ENT)

Nexus between Energy, Food, Land
Use and Water
http://www.nexus-assessment.info/

13 de març

Jaume Aliaga Huguet (Som
Energia)

L’experiència de Som Energia

Us recordem que les sessions són obertes, però cal confirmar assistència
(info@ent.cat) degut a la reduïda capacitat de la sala. I no oblideu portar dinar!

Publicacions
Nou article
matriculació

avaluant

l’efecte

de

l’impost

En el número 10 de la revista Gestión y Análisis de
Políticas Públicas apareixerà l’article: “Efectos
económicos y ambientales del impuesto especial
sobre determinados medios de transporte”, escrit
per Jaume Freire i Ignasi Puig, d’ENT. En aquest
s’avaluen els efectes de la nova configuració
ambiental que va adoptar l’impost l’any 2008.
L’article ja està disponible on-line.

de

Disponibles les versions castellana i anglesa de
l’estudi comparatiu porta a porta-contenidors
Ja estan disponibles aquestes dues versions de
l’informe realitzat per la Fundació ENT per a
l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida
Porta a Porta, en què es comparen, a partir de dades
reals de 81 municipis catalans, quin són els costos de
la gestió de residus per als ens locals en el model de
recollida porta a porta i en el model amb contenidors.
Aquí teniu els enllaços: versió castellana versió
anglesa
Ha estat acceptat l’article científic sobre el cas del
“Landfill Allowance Trading Scheme (LATS)”
d’Anglaterra.
La revista Waste Management ha acceptat l’article
“Cap and Trade Schemes on Waste Management: A
Case Study of the Landfill Allowance Trading Scheme
(LATS) in England” (Permisos negociables sobre
gestió de residus: Un cas d’estudi del sistema de
permisos negociables d’abocament a Anglaterra)
escrit per Maria Calaf Forn (ENT), Ignasi Puig Ventosa
(ENT) i Jordi Roca Jusmet (UB).

Nou número d’Ecología Política sobre ciutats en
preparació
Ja s’ha tancat el primer
període d’acceptació d’articles
per
al
proper
número
d’Ecología Política, aquest cop
dedicat a les ciutats. Aquest
número, que sortirà publicat
el juliol de 2014, recollirà
articles sobre les desigualtats
i la justícia ambiental a les
ciutats, el turisme, la noció de ciutat sostenible, o els
conflictes socioambientals creats pels megaprojectes.
Us n’anirem donant més detalls.
Com a novetat ja podeu consultar els continguts
complets del número 44 de la revista dedicat a
l’Economia verda, abans només disponibles per a
subscriptors.

Projectes
Traducció dels audiovisuals sobre la recollida
selectiva porta a porta i la prevenció de residus al
castellà
El passat novembre de 2013, en el marc del projecte
“Difusió de l’impacte de la recollida selectiva porta a
porta en la prevenció de residus” realitzat
conjuntament entre la Fundació ENT i l’Associació de
Municipis Catalans per a la recollida selectiva porta a
porta; amb el recolzament del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, es varen realitzar tres audiovisuals sobre
la recollida selectiva porta a porta. Aquests pretenien
actuar com a eina de difusió del sistema, per explicar
les seves principals característiques, els seus
resultats i els motius pels quals aquest sistema
esdevé una eficaç eina de prevenció dels residus.
Ara, amb l’objectiu que aquestes eines serveixin per
altres indrets fora de Catalunya, s’ha dut a terme la
traducció al castellà de dos dels vídeos. Podeu
consultar-los als següents enllaços:
Vídeo en castellà sobre la recollida PaP i la
prevenció de residus (14 minuts)
Vídeo resum en castellà sobre la recollida PaP (4
minuts)

Visita a la Mancomunidad de Municipios del Valle
Alto (Cochabamba, Bolívia)
El proper mes de març, membres de la Fundació ENT
conjuntament
amb
un
representant
de
la
Mancomunitat la Plana i de l’Agència de Residus de
Catalunya, realitzaran visites tècniques a la
Mancomunidad
de Municipios
del Valle
Alto
(Cochabamba, Bolívia). Aquesta activitat s’emmarca
en el projecte “Assistència tècnica per a la millora de
la gestió de residus municipals de la Mancomunidad
de Municipios del Valle Alto (Bolívia)”, finançat per la
Diputació de Barcelona. La resta d’activitats del
projecte es desenvoluparan al llarg de la primera
meitat d’aquest any 2014.

La pesca pren embranzida a ENT
Després d’estar impulsant la campanya OCEAN2012
(ocean2012.eu), orientada a assegurar una nova
regulació pesquera europea més sostenible, i un bon
ús del finançament dirigit a la pesca, durant gairebé

5 anys aquest projecte arriba a la seva fi amb
l’aprovació de les noves reglamentacions. Ara però
toca la part més important: la implementació! Per
fer-ho ens centrarem en dues àrees, el Nord Est
Atlàntic, on buscarem acabar amb la sobrepesca en
aquesta zona conjuntament amb altres entitats, i al
Mediterrani, on estem impulsant la creació d’una
xarxa territorial. Aviat us donarem més detalls, això
promet ser un viatge apassionant!
Quarta reunió general d’ENTITLE - Lund, Suècia
La propera reunió i el curs intensiu del projecte
ENTITLE tindran lloc entre el 30 de març i el 4 d’abril
de 2014 a la Universitat de Lund, Suècia. El curs
tractarà sobre els moviments socials, centrant-se
inicialment en la teoria i reflexionant després sobre
els seus mètodes d’investigació. La majoria de les
sessions seràn obertes al públic (entre d’altres les
presentacions de Marco Armiero, Lawrence Berg,
Massimo De Angelis i Erik Swyngedouw), a més de la
xerrada a càrrec de Joan Martínez-Alier i Alf Hornborg
sobre els resultats del projecte EJOLT. Abans del curs
intensiu es realitzaran trobades internes del projecte
amb tots els estudiants, tutors i els representants de
la Comissió Europea. En aquesta primera part,
Gabriel Weber i Irmak Ertör (ENT) exposaran els seus
temes d’investigació, i.e. instruments econòmics i
justícia distributiva en la gestió de residus i Justícia
ambiental de l’aqüicultura marina a Europa, així com
la col·laboració que estan realitzant en el marc del
projecte ENTITLE. A més, Miquel Ortega Cerdà
presentarà el rol i els processos d’investigació d’ENT.

Taller
d’aqüicultura
Brussel·les

sostenible

a

Europa,

El taller d’aqüicultura sostenible a Europa, organizat
per la Comissió Europea, per al desenvolupament de
directrius en relació amb la DMA (Directiva Marc de
l’Aigua) i la DMEM (Directiva Marc sobre l’Estratègia
Marina), tindrà lloc el proper 6 de març a Brussel·les.
En la mateixa reunió es llançarà una declaració
conjunta d’ONGs sobre les prioritats per la
sostenibilitat de l’aqüicultura a Europa, en la que
col·laborem des de la Fundació ENT.

Els twits del mes
@ENTmediambient Mayores costes de recogida selectiva PaP se compensan con
menos de tratamiento y más ingresos http://ow.ly/tOI0F
14:02 - 20 febrer 2014

@Revista_Eco_Pol 25 aniversario de su asesinato, reproducimos entrevista 1990
en @Revista_Eco_Pol “Chico Mendes,la defensa de la vida” http://ow.ly/tM89C
12:10 - 19 febrer 2014
@miquelortega
Acuerdo sobre el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
ow.ly/t2Pha 21:20 - 28 gener 2014
@I_PUIGVENTOSA El no-cànon d'abocament de residus industrials de Catalunya
http://ow.ly/tcK6p Art. 8. Ara ja sabem que l'economia verda era una broma
00:00 - 3 feb. 2014
Subscriu-te al twitter d’Ent si vols estar actualitzat @ENTmediambient

Esperem que aquesta informació us sigui d’interès, si és així no dubteu en enviar-la
a d’altres companys/es i convidar-los/es a inscriure’s al butlletí:
http://ent.cat/mailman/listinfo/butlleti_ent-consulting.com
Per a més informació podeu visitar el nostre web: www.ent.cat o enviar un correu
electrònic a info@ent.cat

