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Objectiu

‣ Garantir el compliment de les 

disposicions previstes a l’instrument 

jurídic

‣ Més concretament, el compliment dels 

objectius vinculats a la preservació 

dels objectes de conservació

Les iniciatives de conservació tenen una 

vocació a llarg (o mitjà) termini, per tant 

és important fer-ne un seguiment

El seguiment dels 
instruments jurídics per 
fer custòdia

23/6/2019

Nom del Ponent

Vic



Especificacions que cal establir per 

facilitar el seguiment:

‣ Els límits de la finca, per tal de concretar 

l’objecte de l’instrument jurídic i la 

iniciativa de conservació

‣ Els objectes de conservació, citats de 

manera concreta i detallada

‣ Els objectius concrets de conservació i 

millora, concretats en accions de millora i 

indicadors quantificables. 

‣ Els usos admesos a la finca i les 

prohibicions expresses

‣ Els paràmetres de seguiment que facin 

referència als objectius  

Aspectes que han de constar 
a l’instrument jurídic



Recomanacions ètiques i tècniques per a

una gestió responsable i de qualitat de les

iniciatives de custòdia i conservació

Contingut

‣ Selecció i avaluació de les iniciatives

‣ Contacte amb la propietat

‣ Redacció i formalització de l’instrument 

jurídic per fer custòdia

‣ Compliment i seguiment de l’instrument 

jurídic per fer custòdia 

https://xcn.cat/wp-content/uploads/Manual-

Implementacio-BP-Def-CAT.pdf

Bones pràctiques en la gestió 
d’iniciatives de custòdia del 
territori

https://xcn.cat/wp-content/uploads/Manual-Implementacio-BP-Def-CAT.pdf


Fruit de la col·laboració entre el Departament de Territori

i Sostenibilitat i la XCN

Objecte del Registre

‣ Finques, públiques o privades, que tinguin un

contracte de CdT o instrument jurídic anàleg

Finalitats del registre

‣ Recopilació de la informació relativa a les

finques situades dins l’àmbit territorial de

Catalunya en les que s’hi fan projectes de

conservació

‣ Reconeixement dels compromisos de

conservació adquirits per les persones

promotores o responsables de les iniciatives, per

poder optar a mesures de foment per part de

l’administració pública

El Registre de finques amb 
iniciatives de conservació del 
patrimoni natural i la biodiversitat



Eines:

‣ Protocol de Seguiment i Avaluació 

d’Acords de Custòdia (PSAC) – 2007

‣ Sistema d’indicadors d’impacte i 

efectivitat de la custòdia - 2014

‣ Eina de Gestió d’Acords de Custòdia 

(EGAC) – 2014

‣ Guia d’adaptació al canvi climàtic en els 

projectes de custòdia - 2018

Capacitació

‣ Organització de tallers i jornades amb

contingut sobre seguiment d’iniciatives:

jornades anuals, taller d’iniciació als

SIG...

Antecedents en eines i 
capacitació

http://www.xct.cat/mm/file/cdr/doc_indicadors_entitats_2014.pdf
http://www.xct.cat/mm/file/cdr/Guia Canvi Climatic i Custodia 2018.pdf


A nivell català:

‣ L’inventari de custòdia

‣ Últim el 2019, amb més enfoc de

conservació (planificació i resultats)

‣ Noves preguntes sobre objectes i

estratègies de conservació, plans de

gestió i resultat del seguiment

‣ També nova informació sobre actors amb

qui s’interactua, productes i serveis, i

fonts de finançament...

‣ Informació cartogràfica calculada

(hàbitats, figures de protecció...)

‣ Informe i visor

Avaluacions realitzades de la 
custòdia en conjunt

https://xcn.cat/wp-content/uploads/Informe-Inventari-2019-DEF.pdf
http://xcn.cat/inventari/


Iniciatives de custòdia

de 63 entitats700

89%
Iniciatives amb seguiment

d’algun tipus (43% amb pla 

de gestió)

Iniciatives sense dades

sobre el resultat del seguiment 

dels objectes de conservació65%

Avaluacions realitzades de la custòdia en conjunt

www.xcn.cat/inventari

http://xcn.cat/inventari/


A nivell estatal:

‣ Análisis socio-económico de la custodia

del territorio en España (2019) – Fundació

ENT

‣ Diagnòstic socioeconòmic de les entitats i

iniciatives de custòdia

‣ Moltes entitats amb poques iniciatives, i

poques entitats amb moltes iniciatives

‣ Increment de voluntaris, personal

remunerat i ingressos entre 2013 i 2017

‣ Valors encara baixos de personal

remunerat, ingressos i autofinançament

‣ Informe

Avaluacions realitzades de la 
custòdia en conjunt

https://ent.cat/wp-content/uploads/2019/06/INFORME.pdf


Assessoraments a entitats:

‣ Assessorament en aspectes jurídics i

tècnics

Pla de treball amb la Generalitat:

Seguiment i avaluació de l’impacte de la

custòdia del territori:

‣ Implicació de centres de recerca

‣ Cerca de sistemes d’indicadors amb

potencial en custòdia

‣ Proposta d’indicadors socioeconòmics i

ecològics

‣ Proves pilot d’indicadors de camp

‣ Redefinició de l’EGAC

Línies de treball actuals en 
seguiment



Projectes propis:

‣ S’està treballant per definir un projecte i

sol·licitar finançament europeu

‣ Implicació de més actors: entitats, centres

de recerca i administració

‣ Definició d’indicadors de forma

consensuada i coordinada

‣ Nova plataforma d’entrada de dades

‣ Contribució a programes de seguiment

‣ Promoció de voluntariat i ciència

ciutadana

‣ Sinergies amb altres actors i territoris

‣ Assegurar finançament per seguiment

Línies de treball actuals en 
seguiment



gbagaria@xcn.cat

msalazar@xcn.cat

Gràcies!


