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Zoniﬁcació d’una
reserva de la biosfera

Treu-hi el cap...
3 zones

http://rerb.oapn.es

Zona nucli

Àrees legalment protegides.
Conservació

Zona tampó

Usos tradicionals i compatibles
amb la conservació.

Zona de transició

Desenvolupament econòmic
i innovació.

Xarxa Espanyola de
Reserves de la Biosfera

L’Estat espanyol és el primer país del món en nombre
de reserves de la biosfera, amb 52 espais declarats,
que representen el 12% del territori nacional i en les
quals viuen gairebé 2 milions de persones.

n general, la declaració d’una reserva no afegeix restriccions legals a
I OS F en el territori.
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L A A BIOS FEE R
R
L

E RVA S D E

Beneﬁcis

ES

RVA S D E

B

ormar part d’una reserva de la
biosfera suposa una oportunitat per
Redmodels de governança
a impulsar
Española
participativa,
així comde
per a millorar
l’estructura d’un
territori, donar
Reservas
de visibilitat
a una regió, treballar
en xarxa amb altres
la Biosfera
reserves, a més d’intercanviar experiències i informació.
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Les reserves de la biosfera funcionen com a projectes pilot que mostren al món com es pot conservar el
medi natural a través de la participació de la societat
i obtenir, a més a més, beneﬁcis econòmics.

Sota aquesta premissa, la Xarxa Espanyola de
Reserves de la Biosfera (RERB) compta amb
una gran diversitat de models de governança,
que van des de les comunitats autònomes, ﬁns
a les diputacions, cabildos insulars, grups
d’acció local, fundacions i ONG.

Restriccions?
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Els mateixos territoris promouen la seva creació,
cosa que garanteix que els seus habitants hi estiguin
d’acord i s’impliquin en el projecte i en la seva continuïtat.

’entitat que sol•licita la declaració d’una
reserva de la biosfera ha de constituir un
òrgan de gestió, que és el responsable de
dur a terme el seu pla d’actuació. En
aquest òrgan han d’estar representades les
administracions implicades en l’execució
d’aquest pla. Naturalment, les reserves de la
biosfera han de comptar amb el suport i la
participació de les administracions amb
competències en l’àrea declarada: medi
ambient, desenvolupament rural, educació...
Cal destacar també la importància de la gestió
participativa en aquests territoris, en què les
poblacions i agents locals tenen un paper
rellevant.

a creació d’una reserva de la biosfera
és una decisió voluntària. L’eix sobre el
qual s’articula és el compromís de la
població envers la comunitat
internacional, en optar per implicar-se en
un model de desenvolupament compatible amb els valors del territori i la seva
conservació a llarg termini.
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Què són les
Reserves de
la Biosfera?

es reserves de la biosfera són territoris declarats
per la UNESCO en els quals s’harmonitza la
conservació de la diversitat biològica i cultural
amb el desenvolupament econòmic i social, a
través de la relació de les persones amb la natura.
S’estableixen sobre zones ecològicament representatives o de valor únic, en ambients terrestres,
costaners i marins.

Qui gestiona?
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Un gran nombre de territoris arreu del planeta s’han
afegit a aquest Programa des de llavors, i constitueixen la Xarxa Mundial de Reserves de la Biosfera,
que comprèn 714 espais en 129 països, incloent-hi 21
llocs transfronterers.

Implicacions?
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nguany es compleixen 50 anys de la creació del
Programa Home i Biosfera (MaB) de la UNESCO.
Establert el 1971, el seu objectiu és harmonitzar
la relació entre les persones i el medi ambient.
Per això, el Programa combina les ciències naturals i
socials per a millorar els mitjans de vida dels éssers
humans i, al mateix temps, salvaguardar els ecosistemes naturals. D’aquesta manera, es promouen enfocaments innovadors de gestió per a aconseguir un
desenvolupament apropiat socialment i culturalment i
sostenible ambientalment.
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Què és el
programa MaB
de la Unesco?

Les Reserves de
La Biosfera i
El Programa
Mab a Espanya

a coordinació del desenvolupament del
Programa MaB a l’Estat espanyol està
encomanada legalment a l’Organisme
Autònom de Parcs Nacionals (OAPN), que
ocupa la Secretaria del Programa i del Comitè
Espanyol del MaB.
Els principals impulsors de la Xarxa Espanyola
de Reserves de la Biosfera són el Comitè
Espanyol del MaB (suport institucional), el
Consell de Gestors de les Reserves (iniciatives
d’acció), el Consell Cientíﬁc (avaluació i orientacions) i l’OAPN (coordinació, suport tècnic,
suport logístic i execució d’iniciatives).

Activitats de La
Xarxa Espanyola de
Reserves de La Biosfera

a Secretaria del Programa MaB desenvolupa
accions d’interès per a les reserves de la
biosfera espanyoles que no poden ser
abordades de forma individual, com el
desenvolupament d’elements comuns d’identiﬁcació (logos, marques, senyalització),
treballs de difusió, estudis (d’avaluació, de
patrimoni geològic, immaterial, etc.), intercanvis d’experiències, de col•laboració i d’aprenentatge mutu.
Per ampliar la informació sobre qualsevol
d’aquests temes, consulteu el nostre portal a
Internet: http://rerb.oapn.es/

