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Reserva de la Biosfera 
Terres de l’Ebre



Inicis de la Reserva de Biosfera Terres de l’Ebre

2006 -2009:  El CODE , juntament amb la URV             analitzen el 
nostre paisatge (Conveni Europeu del Paisatge, 2000)

Catàleg de Paisatge de les Terres de l’EbreCatàleg de Paisatge de les Terres de l’Ebre

1. Característiques del paisatge

2. Avaluació del paisatge

3. Objectius de qualitat paisatgística

4. Mesures i propostes d’actuació 

5. Indicadors de seguiment
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Inicis de la Reserva de Biosfera Terres de l’Ebre

2007: El Parc Natural del Delta de l’Ebre es va unir a la Carta Europea del 
Turisme Sostenible en àrees protegides

Recomanació al 
Delta d’esdevenir 

Reserva de la 
Biosfera



Inicis de la Reserva de Biosfera Terres de l’Ebre

2008 -2011 es va redactar la candidatura per 
esdevenir Reserva de la Biosfera (Programa MAB)

70 institucions i organitzacions           Consell Promotor de la Candidatura 
52 autoritats locals van donar el seu suport a la Candidatura

Ampli consens i dirigit pel Govern català

Particip ació 
agents im

plica ts

2012 es va presentar la Candidatura per primera vegada. Els 
membres del Comitè van rebutjar la proposta. 
El Comitè Consultiu va assenyalar que l’energia nuclear no era 
compatible amb els principis del Programa MAB.



Xarxa de Reserves de la Biosfera 



NucliNucli: àrees elevada protecció
71.697 ha. (19.5% del total)
Tampó: àrees XN2000
74.780 ha.(20.3% del total)
Transició: la resta del territori- 
àrees no protegides
221.250 ha (62.1% del total) 

Població: 182.521 habitants
45 municipis

ZONATION
Core area

Core marine

Buffer area

Buffer marine

Transition area

Transition marine

Zonificació de la Reserva 



Objectius inicials de la Reserva de Biosfera Terres de l’Ebre:



Òrgan de gestió propi

CCBaix Ebre
CCMontsià
CCRibera d’Ebre
CCTerra Alta

Organigrama COPATE



Organigrama Àrea Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre



Membres Comitè Avaluador:

 COPATE (Oficina Tècnica de la Reserva)

 Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya

 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural de la Generalitat de Catalunya

 Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya

 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa

 Sindicat CCOO i UGT

 Sindicat agrari Unió de pagesos



Donat que el desenvolupament socioeconòmic és un pilar fonamental 
d’una reserva de la biosfera:

Definir quins recursos locals, productes, béns i serveis podran fer ús de 
la marca.
Definir els criteris de qualitat en l’àmbit ambiental, social i del propi 
producte o servei.
Evitar la banalització de la marca i alhora assegurar l’accés als possibles 
usuaris. 

 Valoració, informe i seguiment dels expedients presentats per la 
posterior acreditació per l’òrgan competent del COPATE.

Funcions Comitè Avaluador

Elaboración y redacción de un reglamento que regule el uso
de la marca “Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera”



S’han d’adquirir compromisos per poder fer ús de la marca, aportar un valor afegit a la 
Reserva.

Compromís 
amb el territori

Compromís 
amb la 

sostenibilitat 
ambiental

Responsabilitat 
social

Annexes al Reglament: es defineixen els requisits per acotar la qualitat qualitat 
dels productes i serveis dels productes i serveis que vulguin fer ús de la marca.

Compromís amb 
la millora de la 

qualitat dels 
productes i 

serveis

Reglament d’ús de la marca: requisits i compromisos



Marca 
Terres de l’Ebre Reserva de la 

Biosfera 



Recursos locals, productes, béns i serveis, especialment els 
agroalimentaris, artesanals i els de promoció turística amb finalitats 

culturals i recreatives, que potencien les activitats econòmiques 
tradicionals i la nova economia en el marc de la sostenibilitat 

ambiental de les Terres de l’Ebre.

Qui pot fer ús de la marca?

“ELS VALORS DEL TERRITORI PER A UNA ECONOMIA I UNA 
SOCIETAT AMB VALORS”



Oli d’oliva

Arròs

Fruits cítrics

Fruita dolça

Fruits secs

Productes hortícoles

Aqüicultura i pesca
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Productes carnis

Productes sector agroalimentari



Artesania 
alimentària

Artesania NO 
alimentària

Activitats
singulars

Productes artesania i altres



Allotjaments

Restauració

Serveis Educació 
Ambiental i 

Interpretació

Serveis turístics

Serveis Turístics





Personalment:
Seu del COPATE (Consell Comarcal Montsià)
Seu dels Consells Comarcals del Baix Ebre, Ribera d’Ebre i Terra Alta.
Seu Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa

Documentació bàsica:
Memòria explicativa (detall dels compromisos)
Escriptura de constitució
CIF o NIF
Certificació d’estar al corrent en les obligacions tributàries i de la 
seguretat social.
(Acreditació marca local registrada)
Declaració responsable de la producció anual estimativa
Declaració responsable compliment normativa sectorial

Procediment Sol·licitud



Josep Aragonés i Imma JuanJosep Aragonés i Imma Juan

Reserva Biosfera Terres de l’EbreReserva Biosfera Terres de l’Ebre
biosferaterresebre@copate.catbiosferaterresebre@copate.cat

Moltes gràcies per la vostra atenció!
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