
SERVEIS
ECOSISTÈMICS
QUÈ SÓN ELS SERVEIS 
ECOSISTÈMICS

Anomenem serveis ecosistèmics a tots aquells ser-

veis que ens ofereixen els sistemes naturals i que 

són útils o necessaris per al benestar de les per-

sones i les societats humanes. Se solen agrupar 

en serveis de provisió, regulació, i de lleure, i es 

generen gràcies a la biodiversitat i els processos 

naturals dels ecosistemes. Alguns són béns (com 

ara els bolets, la resina o els principis actius de les 

plantes), i altres són serveis (com la pol·linització, 

la regulació del clima, la reducció del carboni at-

mosfèric, la producció d’aigua neta, la formació de 

sòl o la protecció d’aquest enfront de l’erosió).

Recerca, tecnologia i transferència
en ecologia terrestre

UN PUNT DE CONFLUÈNCIA I 
D’INNOVACIÓ ECOLÒGICA I SOCIAL

Mesurar, valorar i gestionar els serveis ecosistè-

mics d’un territori és una tasca complexa. Tots 

ells són el resultat de factors ecològics però tam-

bé socials, i tenen implicacions en la qualitat de 

vida de les persones. Això fa imprescindible una 

aproximació multidisciplinària, que es concreti en 

la posada a punt d’indicadors cartogràfics quanti-

tatius de suficient precisió i resolució. Els serveis 

ecosistèmics son un punt de confluència entre la 

preservació del patrimoni natural i el desenvolu-

pament sostenible. Sota el seu paraigua prenen 

un altre sentit termes com biodiversitat i capital 

natural, però també planificació sostenible, res-

tauració i economia verda. Amb tot, diverses veus 

alerten de l’utilitarisme excessiu del concepte i de 

la seva utilització deslligada de la conservació. 
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UN NOU MARC DE REFERÈNCIA PER 
A LES POLÍTIQUES AMBIENTALS

Els serveis ecosistèmics sustenten la nostra salut, la 

nostra economia i la nostra qualitat de vida, malgrat 

que sovint ens passen desapercebuts. És per això 

que són cada vegada més el focus de les polítiques 

nacionals i europees, com a indicadors de la qualitat 

de la nostra interacció amb l’entorn. El següent pas 

és, per tant, trobar els mitjans per situar els serveis 

ecosistèmics al centre de la presa de decisions i de 

les polítiques ambientals. Això ens permetrà tenir 

eines per identificar quines opcions de gestió ens 

ajuden a mitigar els efectes del canvi global alhora 

que optimitzen els beneficis socials i eviten costos i 

riscos potencials  per als ecosistemes i les societats.

Distribució per municipis dels 
serveis ecosistèmics de biodiversitat  
a Catalunya.



LÍNIES DEL CREAF SOBRE SERVEIS 
ECOSISTÈMICS (SE)

CONTACTE

Béns i serveis ecosistèmics asso-
ciats a la infraestructura verda a 
l’AMB. 

   Joan Pino/ Investigador               joan.pino@uab.cat               935814665   

CREAF. Edifici C. Campus UAB. 08193 Bellaterra. Spain. www.creaf.cat 

PROJECTES 
RELACIONATS

PLATAFORMES EN LES 
QUE PARTICIPEM

Elaboració i anàlisi de models cartogràfics dels SE. Gràcies 
a la fotointerpretació, la teledetecció i la modelització, analit-
zem la distribució espacial de les funcions i els SE, la multi-
funcionalitat del territori, i la presència de hot spots, sinèrgies 
i compromisos (trade-offs) entre serveis. També avaluem la 
relació entre oferta i demanda i la provisió de SE dels espais 
protegits, a escales local, regional i europea.  

Caracterització i seguiment d’indicadors biofísics de SE en 
boscos mediterranis. A partir d’estadístiques municipals i de 
bases de dades forestals, posema punt indicadors dels ser-
veis proporcionats pels boscos. Analitzem la seva distribució 
espacial i la seva dinàmica temporal a diferents escales, així 
com els trade-offs entre ells.

Avaluació dels SE de proveïment i regulació hídrica dels 
boscos. Posem a punt indicadors de proveïment i de regulació 
hídrica. Mitjançant la participació social, els apliquem en el 
disseny de plans de gestió de l’aigua que assegurin el mante-
niment i l’optimització dels serveis en un context d’adaptació 
al canvi global. 

Avaluació dels SE de pol·linització i control biològic de pla-
gues en sistemes agrícoles. Estudiem l’efecte de la gestió 
agrícola (ecològic vs convencional), les estructures agríco-
les i les zones d’hàbitat semi-natural sobre les comunitats 
d’insectes pol·linitzadors i d’enemics naturals de les plagues. 
Analitzem la relació entre la diversitat i les funcions de pol-
linització i de control de plagues. 

Innovació social i avaluació multicriteri de SE en sistemes 
socio-ecològics rurals. Avaluem si les noves formes de go-
vernança per al desenvolupament sostenible milloren la pro-
visió de serveis, l’equitat en la seva distribució i la qualitat de 
vida de les persones.
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El canvi global és el conjunt de 
canvis ambientals que s’estan 
produint a escala planetària 
com a conseqüència de les 

activitats humanes. Influeixen 
en ell el canvi climàtic, el 

canvi en els usos del sòl, les 
alteracions de la biodiversitat 

i la gestió dels diferents 
recursos, entre d’altres factors.

Forest- Based Technology Platform 
www.forestplatform.org/

ALTER-net. Europe’s ecosystem 
research network www.alter-net.
info

IPBES (Intergovernmental 
Platform for Biodiversity and 
Ecosystem Services
www.ipbes.net/

Grup d’Acció de Serveis 
Ecosistèmics per a Europa. 
European Innovation Partnership 
on Water.  www.eip-water.eu/ESE

Quantificació i cartografia de SE 
a la província de Barcelona en 
el marc del SITxell. Diputació de 
Barcelona

Life + MEDACC: Adaptant la Me-
diterrània al canvi climàtic www.
medacc-life.eu

Managing ecosystem services 
for fruit production in different 
European climates. BIODIVERSA 


