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10. MEDI LITORAL I MARÍ
ODS

Funcions RdB
-

Conservació

-

Desenvolupament sostenible

10.1 Fomentar el compliment de la normativa existent de protecció i conservació de la
biodiversitat marina i litoral per part de les administracions públiques i dels usuaris.
PALAMÓS 11.02.2019, 6 participants
1. Conscienciar i educar mitjançant un mapa -diagnosi permanent i dinàmic que mostri on
s’està complint la normativa (transversal) que es publicarà per donar-li publicitat.
Model de control de normativa extrapolable, si s’incompleix es pot denunciar a la UE
ROSES 15.02.2019, 4 participants
1. Visibilitzar de manera periòdica (bianualment) el grau compliment de les normatives i
les lleis vinculades a la protecció i conservació de la biodiversitat marina mitjançant
l’ús d’indicadors.
2. Redactar en un període màxim de 2 anys els plans de gestió i usos del medi litoral i
marí en Xarxa Natura 2000.
LLAGOSTERA 18.02.2019, 4 participants
1. Diagnosi i balanç prospectiu bianual del nivell de compliment de la normativa existent i
del seu grau d’aplicació en el medi marí i litoral i divulgació de resultats als mitjans de
comunicació i a l’opinió pública.
2. Informar i formar a la societat sobre la normativa vigent.
3. Unificar la normativa i plasmar-la de forma visual i didàctica en els espais i zones
d’accés dels usuaris del mar com ara platges, ports, naus, oficines de turisme, etc.
10.2 Promoure el compliment efectiu de la Directiva 2014/89/UE per l’ordenació
efectiva de l’espai Marítim en el marc de la gestió integrada de les zones costaneres
PALAMÓS 11.02.2019, 6 participants
1. Integrar-ho amb el punt 1 RD 363/2017 del 8 d’abril
2. Camps de boies ecològiques
ROSES 15.02.2019, 4 participants
Aquesta línia es va tractar conjuntament amb l’anterior 10.1
LLAGOSTERA 18.02.2019, 4 participants
Aquesta línia es va tractar conjuntament amb l’anterior 10.1

10.3 Promoure la vigilància i control dels usos i dels usuaris de l’espai marí per evitar
impactes i prevenir la seva degradació
PALAMÓS 11.02.2019, 6 participants
1. Promoure una App que reconegui la infracció a la cala que sigui i el posi en contacte
amb la guàrdia civil, agents rurals...
2. Dotar de barca de vigilància tot l’any i en tot el territori (no només municipal sinó
supramunicipal)
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ROSES 15.02.2019, 4 participants
1. Creació cos voluntariat “Agents Cívics del Mar” amb les funcions d’informar, controlar,
donar suport als usuaris i fer un seguiment del impactes.
2. Programes de formació i sensibilització específics per als diferents col·lectius i usuaris
del mar.
LLAGOSTERA 18.02.2019, 4 participants
1. Establir un canal únic de comunicació i que sigui efectiu per informar i comunicar
incidències.
2. Establir accions de vigilància a través dels voluntaris de cada col·lectiu d’usuaris del
mar: patrulles blaves.
3. Dinamitzar accions de control, vigilància i informació mancomunada entre municipis
litorals adaptats a cada època de l’any.

10.4 Fomentar l’estudi permanent de l’estat ecològic i mediambiental del medi marí i
litoral amb la participació coordinada dels agents competents i dels sectors socials
més afins amb l’objectiu de preveure i actuar en la bona gestió d’aquest patrimoni
assegurant la seva protecció i conservació.
PALAMÓS 11.02.2019, 6 participants
1. Impulsar un estudi diagnòstic de l’estat ecològic del medi marí mitjançant l’ús dels
bioindicadors i amb la participació dels agents litorals en l’àmbit de la recerca i
d’indicadors.
ROSES 15.02.2019, 4 participants
1. Recopilar informació d’estudis, inventaris, cartografia ja existent

Diagnosi de partida

per treballar en el futur sobre les mancances i necessitats d’informació.
2. Diagnosis de l’estat actual de l’ecosistema marí.
LLAGOSTERA 18.02.2019, 4 participants
1. Facilitar la transferència d’informació sobre l’estat ecològic del medi marí a la societat:
jornades, seminaris, tallers, etc.
2. Implicar agents locals públics i privats en les accions de recerca i diagnosi del medi
marí mitjançant convenis de col·laboració amb els centres de recerca.

10.5 Promoure iniciatives innovadores que afavoreixin un turisme nàutic i litoral més
responsable, de baix impacte ambiental i respectant la capacitat de càrrega dels
hàbitats i ecosistemes
PALAMÓS 11.02.2019, 6 participants
1. RSC de les empreses de turisme.
2. Conscienciar a l’usuari.
3. Delimitar espais on no convergeixin activitats contràries.

2

Candidatura Costa Brava Reserva de la Biosfera
RESULTATS · 2nes sessions de participació, febrer 2019

ROSES 15.02.2019, 4 participants
1. Establir nous arts de pesca més sostenible i respectuosos amb l’entorn marí des d’una
visió ecosistèmica
2. Establir el concepte “Smart ports” o “Ecoports” per un sector nàutic més respectuós i
ecològic amb el medi marí i amb l’ús dels recursos naturals (aigua i energia).
3. Aplicar les noves tecnologies de motors elèctrics i híbrids per a la propulsió de les
embarcacions nàutiques.
LLAGOSTERA 18.02.2019, 4 participants
1. Promoure l’ús de les noves tecnologies de propulsió elèctrica i fotovoltaica per un
sector nàutic més ecològic i silenciós.
2. Establir una ordenació d'usos del litoral i el mar que permetin només el
desenvolupament d’activitats respectuoses amb el mar. (Vies Braves, Silmar, Zones
Marines pel Bioconeixement (ZMB).
3. Crear models espaials - SIG - que determinin la capacitat de càrrega del medi marí i
litoral per un ús responsable de l’entorn natural.

10.6 Promoure nous models de gestió del medi marí que afavoreixen l’ús responsable
de l’entorn i una explotació sostenible dels recursos marins
PALAMÓS 11.02.2019, 6 participants
1. Acords de custòdia del territori marí.
2. Conveni amb la confraria de pescadors per buscar les arts perdudes.
3. Pesca sostenible reconeguda pel consumidor (projecte sèpia, sonso...).
ROSES 15.02.2019, 4 participants
1. Zonificació del medi marí i litoral per a una regulació més sostenible i ecològica d’usos.
“Creació de zones restringides per a usos sostenibles”
2.

Establir iniciatives i accions d’innovació per utilitzar arts de pesca més sostenibles i
respectuoses amb el fons marí.

3. Involucrar al sector pesquer per informar, posicionar i recuperar els arts de pesca
perduts en el medi marí.
LLAGOSTERA 18.02.2019, 4 participants
1. Promoure les taules cogestió sectorials i territorials i acord de custòdia a escala
local i regional.
2. Recuperació models pesca tradicional per potenciar la pesca sostenible. ex: projecte
sèpia, el projecte de la pesca del sonso, etc.
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10.7 Promoure una nova llei de fundacions i mecenatge que afavoreixi la inversió
privada en conservació del medi marí i la seva biodiversitat
PALAMÓS 11.02.2019, 6 participants
1. Llei de mecenatge que reconegui que l’empresa doni diners a projectes que desgravin.
2. Creació d’un equip multidisciplinar entre juristes, universitats i agents vinculats al
sector litoral i marí per promoure i negociar una nova llei de mecenatge que integri les
necessitat financeres de l’espai biosfera.
ROSES 15.02.2019, 4 participants
Tot i ser un element important la manca de informació no ha permès proposar cap acció
concreta.
LLAGOSTERA 18.02.2019, 4 participants
1. “Casella a la renda” per a conservació marina.
2. Crear plataformes Crowdfounding de projectes relacionats amb el mar.
3. Creació d’un equip de negociació política per impulsar una nova llei de fundacions que
afavoreixi el flux de recursos econòmics, coneixement i recursos als espais biosfera.
10.8 Impulsar iniciatives de producció ecològica i consum responsable que evitin
impactes sobre el medi marí prioritzant l’eliminació de la contaminació orgànica,
química i acústica
PALAMÓS 11.02.2019, 6 participants
1. Reconeixement d’empreses que fomenten la producció sostenible de tovalloletes,
palets de les orelles biodegradables, etc. I conscienciació del consumidor per un
consum sostenible de productes biodegradables.
ROSES 15.02.2019, 4 participants
1. Prohibició de l’ús de plàstics d’un sol ús i reducció del seu ús en els sistemes de
producció.
2. Reducció de l’ús dels plàstics en els processos productius i serveis.
3. Promoure l’economia circular en les empreses.
LLAGOSTERA 18.02.2019, 4 participants
1. Programa de sensibilització a les indústries i les empreses de serveis en el marc de
l’ecodisseny, els ecoproductes, l’economia verda i circular.
2. Prohibir l’ús del plàstic d’un sol ús en municipis litorals.

10.9 Impulsar accions i projectes de sensibilització ambiental, educació i formació que
posin en valor els serveis ecosistèmics que genera el medi marí i del valor econòmic
del capital natural que genera.
PALAMÓS 11.02.2019, 6 participants
1. Educació i sensibilització a nens i joves en edat escolar integrant en el contingut
curricular els conceptes dels serveis ecosistèmics i valor del capital natural en el marc
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de la reserva de la biosfera. (Model el Parc a les Escoles del Parc Montgrí-Medes-Baix
Ter).
ROSES 15.02.2019, 4 participants
1. Instaurar l’Agenda 21 Escolar.
2. Accions de sensibilització als centres d’immersió i en d’altres col·lectius vinculats l’ús
del mar perquè coneguin el valor ecològic i mediambiental del medi marí.
3. Establir projectes escolars pilot per donar a conèixer el valor de l’espai Biosfera.
LLAGOSTERA 18.02.2019, 4 participants
1. Programes educatius per la socialització del concepte de Reserva de la Biosfera
2. Inclusió en els continguts curriculars dels centres de formació el concepte de serveis
ecosistèmics i capital natural.
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