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AGRUPACIO                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 6.Protegir i restaurar els ecosistemes terrestres i marins i promoure l'ús sostenible del patrimoni natural, que el converteixi en 

font de riquesa per al territori. 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Catalunya és un país ubicat en un indret estratègic i, malgrat les seves petites dimensions, té un patrimoni natural extraordinàriament ric i divers. Això 
es deu a la gran varietat de situacions geogràfiques que hi coincideixen, en només 30.000 km2 de superfície terrestre: microclimes molt diversos (secs, 
plujosos, càlids o freds), nombrosos substrats geològics, muntanyes de fins a 3.000 metres, centenars de quilòmetres de costa mediterrània, i una 
llarguíssima història d'ocupació i aprofitament de la terra que es remunta a fa més de 300.000 anys i que ha deixat la seva petja, més o menys 
marcada, de maneres molt variades. El patrimoni natural és la principal font de béns i serveis ambientals, és un dinamitzador clau de les economies 
locals i la seva conservació és una responsabilitat de la nostra societat. 
La conservació del medi natural i la biodiversitat, sotmesa a fortes pertorbacions antròpiques i de canvi global, exigeix l'aplicació de mesures i 
instruments d'ordenació i gestió avançats i eficaços, que despleguin les directrius que emanen de la legislació europea, estatal i catalana. 

Població objectiu: 
Les mesures de protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat s'adrecen a tota la població de Catalunya, amb especial atenció als col·lectius 
i el teixit social que viu, treballa o visita la xarxa d'espais naturals o incideix amb el medi natural i les espècies objectes de conservació tant del medi 
terrestre com marí. 

Descripció detallada de la necessitat: 

El voltant del 31% de la superfície de Catalunya està protegida per algun dels instruments de protecció del medi natural existents (PEIN, Xarxa Natura 
2000, etc). S'està treballant per a dotar al sistema d'espais naturals de Catalunya de les eines legislatives, de planificació i gestió capaces de garantir 
la conservació del medi natural i la biodiversitat, amb un nou model de governança que en garanteixi la participació activa dels agents socials que 
viuen o incideixen en el territori. 
La planificació i ordenació del medi natural i la biodiversitat s'aplica mitjançant els plans especials de protecció del medi natural i el paisatge o els 
programes de recuperació o conservació de les espècies amenaçades o vulnerables. 
La gestió del medi natural i la biodiversitat té dues vessants: una de gestió preventiva i una de gestió activa. 
La gestió preventiva respon a la necessitat de seguiment, control i intervenció administrativa, emetent informes preceptius per part dels òrgans gestors 
dels espais naturals protegits, o intervenint en els processos d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es desenvolupin en l'àmbit del 
medi natural o els elements prioritaris de conservació mirant d'assolir la màxima agilitat administrativa. 
La gestió activa respon a la necessitat de conservació, millora i desenvolupament dels espais naturals i contempla: 
- El desenvolupament dels plans de recuperació d'espècies amenaçades, projectes de restauració, execució de projectes Life, etc.
- El desenvolupament socioeconòmic, la millora rural mitjançant línies d'ajuts, la promoció de productes locals, el foment de l'agricultura ecològica, etc. 
- La creació i manteniment d'estructures de recolzament a la gestió i conservació dels espais naturals i les espècies protegides.
- La millora del coneixement i integració de la informació. 
- La gestió de l'ús públic i foment del turisme de natura en els espais naturals i la implantació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) en 
tots els parcs. 
- Desenvolupar polítiques d'informació i educació ambiental adreçades als diferents actors dels espais naturals i a la ciutadania, per fomentar un sentit 
cívic i ètic de corresponsabilitat ambiental i de lleialtat envers les generacions futures. 

Marc regulador del programa:
La Directiva 92/43 d'Hàbitats i la Directiva 79/409 d'Aus, la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Llei 12/1985, 
de 13 de juny, d'espais naturals. Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. I la resta de 
lleis i decrets de declaració d'espais naturals protegits i els seus plans de protecció del medi natural i del paisatge. 

Missió 
Conservar i posar en valor el patrimoni natural i la biodiversitat del territori per garantir la prestació de bens i serveis ambientals. Aportar criteris de 
sostenibilitat i servei públic per tal que tota la població de Catalunya en puguin gaudir i fer un ús responsable. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Protegir la biodiversitat, tant d'hàbitats com de fauna i flora i animals de companyia, gestionar els espais naturals de protecció especial i promoure la 
custòdia del territori (OE6.2) 
 1. Incrementar l'eficiència en la gestió del medi natural i la protecció de la biodiversitat 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de Zones d'Especial Conservació (ZEC) declarades Nombre OE6.2  115,00 115,00

2. Superfície d'espais naturals amb instruments de planificació 
i/o gestió aprovats 

M2 OE6.2  142.356,00 142.356,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 261.600,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 13.472.573,16
3 Despeses financeres 350,00
4 Transferències corrents 3.587.414,05
6 Inversions reals 1.366.000,00
7 Transferències de capital 1.680.731,49
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 20.368.668,70

Llocs de treball pressupostats del programa 7
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AGRUPACIÓ                                : Territori i Sostenibilitat 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat 

GESTOR DE PROGRAMA          : 
8980. Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del 
Llobregat 

Subsector: CONS 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de visitants dels Espais Naturals del Delta del 
Llobregat 

Nombre OE6.2  130.000,00 125.000,00

2. Nombre de persones que participen en les activitats que es 
fan als Espais Naturals del Delta del Llobregat 

Nombre OE6.2  900,00 900,00

3. Nombre d'ocells aquàtics hivernants Nombre OE6.2  4.000,00 4.000,00

4. Nombre de parelles d'ocells aquàtics nidificants Nombre OE6.2  500,00 500,00

5. Nombre d'ha de prat humits recuperats Ha OE6.2  20,70 28,40

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Gestionar el espais naturals protegits del Delta. 
2. Preservar la biodiversitat, el funcionament d'ecosistemes i processos ecològics del Delta i fomentar la diversitat biològica.
3. Promoure l'ús públic i l'educació ambiental. 
4. Difondre la importància intrínseca i estratègica del Delta i dels seus valors naturals. 
5. Promoure la participació i la vinculació d'entitats i institucions als espais naturals. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 261.600,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 143.050,00
3 Despeses financeres 350,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 1.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 406.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor 7


