
Custòdia del Territori + Voluntariat

• Entitat de segon nivell

• Creada el 2003

• Declarada d’Utilitat Pública el 2006• Declarada d’Utilitat Pública el 2006

• Està formada per 158 membres

MISSIÓ

La XCN promou la conservació i la gestió sostenible del patrimoni natural i els

seus valors culturals i paisagístics, mitjançant la custòdia del territori i el 

voluntariat ambiental a Catalunya.



CUSTODIA DEL TERRITORIO

XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NAT

En la pràctica la custòdia 
del territori es concreta

amb un 
ACORD DE CUSTÒDIA

XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NAT

L’essència de la custòdia del territori és el treball conjunt de nombroses
persones, provinents de col·lectius diferents, devant un objectiu comú



CUSTODIA DEL TERRITORIO

Inventari de custòdia del territori (2017)

A Catalunya:

� 80% propietat privada

� 69 entitats de custòdia

XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NAT

69 entitats de custòdia

� 765 acords de custòdia

� 40.072 ha terrestres

� 1,3% del territori



29700 ha d'acords d'àmbit forestal (75% del total de superfície terrestre en 

custòdia).

370 acords d'àmbit forestal (55% del total d'acords). D'aquests:

- 12 finques propietat d'entitats- 12 finques propietat d'entitats

- 124 contractes d'arrendament o compra de drets de tala

- 62 contractes de cessió d'ús

- 150 contractes de custòdia del territori

- 13 convenis

- 8 acords verbals

- 1 autorització



100 acords (27% del total d'acords d'àmbit forestal) inclouen la sensibilització i 

educació ambiental com a estratègia de conservació.

97 acords (26% del total d'acords d'àmbit forestal) inclouen la no gestió com a 

estratègia de conservació.

77 acords (21% del total d'acords d'àmbit forestal) inclouen la reducció del risc

d'incendi com a estratègia de conservació.

64 acords (17% del total d'acords d'àmbit forestal) inclouen la restauració d'hàbitats

com a estratègia de conservació.

49 acords (13% del total d'acords d'àmbit forestal) inclouen el control d'espècies

exòtiques invasores com a estratègia de conservació.

30 acords (8% del total d'acords d'àmbit forestal) inclouen la recuperació o el 

manteniment de la gestió tradicional del territori com a estratègia de conservació.

24 acords (6% del total d'acords d'àmbit forestal) inclouen la promoció de sistemes

més resilients a la sequera com a estratègia de conservació.



LIFE BIORGEST

• Innovative forest management strategies to enhance biodiversity in Mediterranean forests

• Innovación en medidas y orientaciones de gestión forestal para la mejora de la biodiversidad en los 
bosques mediterráneos

Durada del projecte
• 5 anys (Octubre 2018-Septembre 2023)

Participants

- Consorci Forestal de Catalunya (CFC)

Projectes gestió forestal
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- Consorci Forestal de Catalunya (CFC)

- Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

- Centre de la Propietat Forestal (CPF)

- Xarxa de Custodia del Territori (XCT)
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Col·laboren:

Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Departament de Territori i Sostenibilitat.

Objectiu general

Millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis, a través de la integració de mesures i noves practiques 
forestals en els actuals instruments de planificació forestal, tot compatibilitzant la millora de la biodiversitat 
amb la sostenibilitat econòmica de la gestió forestal. 
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Objectius específics

Millorar significativament la biodiversitat dels boscos mediterranis més representatius, tot compatibilitzant el seu valor 

ecològic i socioeconòmic, i avançant cap a un major grau d´adaptació al canvi climàtic.

Demostrar l´aplicabilitat de les noves mesures de gestió forestal per a la millora de la biodiversitat dels boscos 

mediterranis.

Per això, s’implementaran actuacions demostratives de models innovadors de gestió per a la millora de la biodiversitat 

en els principals tipus de boscos mediterranis.

També s´inclouen boscos a evolució natural per evaluar l´efecte de la no gestió en la millora de la biodiversitat.

LIFE BIORGEST

Integrar les mesures per a la millora de a biodiversitat en la política i normativa que afecta a la gestió dels boscos 

mediterranis, més concretament:

Incorporar les mesures en els instruments d´ordenació de boscos públics i privats (PO i PTGMF).

Elaborar guies tècniques amb orientacions de gestió per a la millora de la biodiversitat. A Catalunya hi han directrius de 

gestió forestal sostenible per a les diferents tipologies de bosc que es recullen en manuals d'orientacions per a la 

producció de béns i per a la prevenció d'incendis forestals (ORGEST). L'objectiu és incorporar en aquests manuals 

especificacions i/o nous models  per a la millora de la biodiversitat (incloent conceptes de silvicultura orientada a 

l´arbre i silvicultura propera a la natura).

Establir mesures silvo-ambientals que retribueixin el diferencial de costos i pèrdua d’ingressos, que pugui suposar la 

integració de les mesures per a la millora de la biodiversitat respecte la gestió forestal sostenible de referència 

(ORGEST).



Establir els mecanismes de compensació més adequats en base al valor afegit de la biodiversitat. En una 
primera fase es quantificarà el valor a compensar, a través de les accions demostratives, en una segona fase 
s'exploraran, impulsaran i dinamitzaran els mecanismes de custòdia més adients.

Integrar i coordinar el diferents instruments de planificació del territori pel que fa a la conservació de la 
biodiversitat. Les figures de planificació a escala forest han d'incorporar la zonificació i directrius de les figures 
de planificació d'escala espacial i jeràrquica superior. De la mateixa manera, les figures de planificació d'àmbit 
superior necessiten adaptar-se a la realitat i necessitats que posen de manifest les planificacions a escales 
menors.

Transferir les tècniques implementades, indicadors, eines i mesures als principals actors locals (propietaris 
forestals, gestors, administració forestal, empreses), per tal de compatibilitzar la millora de la biodiversitat amb 
les altres funcions dels boscos i contribuir a la resolució de conflictes entre les diferents funcions dels boscos 
mediterranis: ecològiques, econòmiques i socials, així com sensibilitzar a la societat sobre la necessitat d´una 
gestió forestal sostenible i de mantenir una activitat econòmica sostenible que garanteixi la conservació del 
bosc mediterrani.

Difondre i comunicar els resultats i reforçar el compromís dels stakeholders (propietaris, tècnics i administració) 
en la implementació de les mesures de millora de la biodiversitat.

Un aspecte clau, per assegurar la integració de les mesures de conservació de la biodiversitat en la gestió 
forestal, és la comunicació i transferència dels resultats a tots els agents implicats en la gestió dels boscos 
(propietaris, silvicultors, tècnics i gestors), tot explicant que les mesures aplicades en els boscos demostratius 
són beneficioses per a la millora de la biodiversitat, però també per a la provisió d'altres serveis ambientals 
(productivitat, esbarjo, capacitat d'embornal, etc.) i per a la pròpia salut del bosc i la seva millor adaptació al 
canvi climàtic. 

En aquest sentit, es preveu organitzar diverses jornades de difusió i "aules de transferència" de les actuacions 
de gestió de la biodiversitat, a través de les actuacions demostratives. En aquestes aules es mostraran les 
actuacions per a la millora de la biodiversitat, fent ènfasi en els indicadors  de biodiversitat que cal tenir en 
compte en cada cas, així com els costos econòmics de les actuacions i quines són les pèrdues econòmiques a 
curt termini que cal preveure i, quan correspongui, ser compensades.



AGROFORESTA


















