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Protocol d'adhesió a l'Aliança de Sòls dels Pirineus (ASPir) 
 

1. Context i necessitat d'una ASPir 

 
Els sòls dels Pirineus presenten una enorme edafodiversitat, amb múltiples funcions i propietats 
(producció d'aliments saludables, regulació del cicle hídric i d'inundacions, regulació del clima i 
protecció contra els riscos naturals) que cal garantir, conservar o restaurar, per a la salut de 
l'ecosistema i benestar humà. Davant el canvi climàtic i als altres amenaces ambientals i 
antròpiques, aquests sòls són altament fràgils,amb la qual cosa esdevenen un recurs no renovable a 
escala humana. 
El sòl és el component dels ecosistemes pirinencs que és a la base, de manera transversal, de tots 
els sectors socials, naturals i econòmics, de manera que el seu coneixement i la presa de consciència 
de la seva importància ha de ser abordats. La conservació de la qualitat dels sòls, és necessària per a 
un ús sostingut agrícola i forestal, la conservació de la biodiversitat, les activitats turístiques i 
esportives, o per a la preservació de la qualitat de l'aigua o l'emmagatzematge de carboni enfront 
del canvi climàtic, entre d'altres serveis del sòl. Els canvis globals tant climàtics com de canvi d'ús de 
terra poden desencadenar processos de degradació de sòls com erosió, compactació, segellat o 
contaminació que amenacen la gestió sostenible del sòl, la qual ha de ser abordada de forma global 
i multidisciplinar. 
La situació actual de la gestió de sòls dels Pirineus és molt heterogènia, ja que estan repartits en 3 
països i en diverses regions o comunitats autònomes, amb legislacions i normatives molt diferents, 
però que s'apliquen a unitats territorials que estan relacionades naturalment entre elles, per la qual 
cosa les actuacions en una unitat tenen conseqüències en la resta. Aquesta situació genera la 
necessitat de tenir unes directrius o principis d'actuació consensuats pel que fa als sòls, que 
permetin aplicar pràctiques de maneig sostenible intentant equilibrar les diferents demandes d'ús 
de forma harmònica. 
La gestió sostenible dels sòls és l'objectiu de l'Aliança Mundial dels Sòl de l'Organització de les 
Nacions Unides per a l'Agricultura i Alimentació (FAO-UN), i sota el seu paraigües s'hi troben 
l'Aliança Europea dels Sòls i diverses aliances nacionals, així com l'Aliança Alpina dels Sòls. Sembla 
evident que una Aliança de Sòls dels Pirineus, dins de les que promou la FAO, seria un instrument 
molt útil per poder harmonitzar polítiques i actuacions als Pirineus entre els tres estats, que 
existeixen parcialment en el cas de França, i que a escala de tota la serralada estem molt lluny de 
disposar. 
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2. Objectius de l'Aliança de Sòls dels Pirineus 

 
L’ASPir pretén ser una xarxa d'entitats i persones per a la cooperació transfronterera en l'àmbit dels 
sòls, per compartir coneixements, experiències, consciència, compromís i interès pels sòls dels 
Pirineus. L'objectiu principal és la conservació del sòl i el manteniment o millora de la seva qualitat, 
mitjançant l'aplicació de pràctiques sostenibles de maneig. Alguns dels objectius particulars que 
calen per a aconseguir-ho són: 
 

- Disposar d'informació de sòls (mapes i bases de dades) uniforme per a tota la serralada com a 
instrument per a l'ordenació del territori i d'usos, incloent-hi la disminució de risc d'incendis, 
control del segellat per urbanització, entre d'altres. 
 
- Conèixer les reserves i potencial d'emmagatzematge de carboni en els sòls dels Pirineus per 
dissenyar pràctiques de maneig que el mantinguin o augmentin. 
 
- Protegir aquells sòls que realitzen una funció de recàrrega d'aqüífers com a mesura 
d'adaptació al canvi climàtic. 
 
- Evitar processos d'erosió de sòls que en disminueixen la qualitat i augmenten la càrrega de 
sediments dels rius i el rebliment d'embassaments. 
 
- Divulgar i fer partícips als veritables gestors dels sòls, és a dir agricultors, ramaders i forestals, 
així com als funcionaris relacionats amb aquestes activitats, de les iniciatives de l'Aliança i de les 
propostes de formació. 
 
- [altres identificats en l'enquesta; activitats de divulgació, sensibilització i presa de consciència] 
 
- (...) 
 

3. Membres de l'Aliança de Sòls dels Pirineus 
 

L’ASPir està oberta a totes les institucions, entitats i parts interessades, tant públiques, privades, 
ONG o personals que vulguin contribuir activament a la gestió sostenible i protecció del sòl a la 
regió pirinenca. 
 
4. Tasques dels membres de l’ASPir 

 
L’ASPir és una aliança basada en un compromís voluntari de tots els seus membres, i que no implica 
cap càrrec econòmic per la seva participació. Els membres de l’ASPir donen suport i realitzen 
activitats per a una millor gestió i protecció dels sòls dels Pirineus. Es promouen aquelles clarament 
transfrontereres, per intercanviar informació, presentar i difondre experiències de bona gestió i 
protecció del sòl, conscienciar sobre els problemes del sòl i participar activament en les assemblees 
periòdiques de l'Aliança. 
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5. Gobernanza de la ASPir 
 
L’ASPir està coordinada pel seu Comitè Directiu, compost per representants dels tres països 
implicats, elegits pels membres de l’ASPir, per la seva presidència i el seu secretariat. La funció de 
Comitè Directiu és desenvolupar i decidir sobre l’estructura organitzativa, estatuts i programa de 
treball de l’ASPir, així com harmonitzar les activitats de l’ASPir amb les activitats de l'Aliança 
Europea de Sòls (ESP), l’OPCC i altres organitzacions que treballin en l'àmbit dels sòls dels Pirineus. 
El Comitè Directiu de l’ASPir està presidit per un representant de país escollit per presidir l’ASPir. La 
presidència es renova cada dos anys entre els països membres de Comitè de Direcció de forma 
rotatòria. La institució membre designat per presidir l’ASPir accepta acollir i organitzar la seva 
assemblea anual i eventualment altres esdeveniments. 
El comitè directiu i la presidència de l’ASPir compten amb el suport d'una secretaria permanent que 
gestiona administrativament les afiliacions i serveix com a punt de contacte. 
 

6. Finançament  
 

Atès que l’ASPir és una entitat sense ànim de lucre, les contribucions en espècie són benvingudes, 
que provenen tant de membres com de qualsevol institució o persona interessada a participar en el 
finançament de reunions i activitats. 
Es promourà activament la sol·licitud de projectes regionals, estatals o europeus adequats per als 
objectius de l'Aliança. 
Declaració de pertinença a l'Aliança de Sòls dels Pirineus (ASPir) 
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Declaració de pertinença a l'Aliança de Sòls dels Pirineus (ASPir) 
 

 
   , el / la sotasignat/da, per la present declaro la voluntat de

 a contribuir a la implementació dels objectius de l'Aliança de 

Sòls dels Pirineus i dur a terme les activitats corresponents de la millor manera dins les nostres 

capacitats. 

Per això, es compromet a promoure, enfortir i donar 

suport a la protecció i maneig sostenible del sòl de la millor manera possible. 

 

 
Data i lloc Nom / Càrrec Signatura 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informació de contacte 
 
 

 
Nom dels membres:  

 

Adreça:  
 

Telèfon:  
 

Adreça de correu electrònic:  
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