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Què és la XCN?

‣ Associació de 2n nivell.

‣ Creada el 2003 com a XCT, declarada d’Utilitat Pública el 2006.

‣ Canvia el nom i amplia la missió el 2019 (XCT + XVAC).

‣ Actualment amb 150 entitats membres.

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN)

Què fa la XCN?

‣ Promou la conservació i gestió sostenible del patrimoni natural, la seva 
rellevància social i els seus valors culturals i paisatgístics.

‣ Dóna suport al tercer sector ambiental i a les institucions, especialment en la 
custòdia del territori i el voluntariat ambiental a Catalunya.



Per què conservar des de la societat?

‣ Conservar els espais naturals

‣ Aturar la pèrdua de biodiversitat

‣ Mantenir els paisatges 

És responsabilitat de TOTHOM, no 
únicament de les administracions 
públiques.

La custòdia del territori

Custodiar significa tenir cura



Una eina de consens

Treball conjunt de nombroses persones, procedents de col·lectius diferents, vers 
un objectiu comú.

La custòdia del territori



Objectiu

Implicar institucions i persones propietàries i usuàries de terres en la conservació i 
el bon ús dels recursos naturals, paisatgístics i culturals, en col·laboració contínua 
amb les entitats de custòdia, i amb el suport d’una gran diversitat d’agents de la 
societat civil.

La custòdia del territori

Model

‣ Implicació de la ciutadania.

‣ Acords voluntaris: diàleg i consens.

Mitjans

‣ Acord (contracte/conveni) adaptable (en alguns casos, acord verbal).

‣ Contacte regular.

‣ Seguiment anual de la finca i dels acords per part de l’entitat de custòdia.



Principals accions que duen a terme les entitats de custòdia

‣ Contactar els propietaris, negociar i arribar a acords de custòdia.

‣ Donar suport tècnic i econòmic als propietaris.

‣ Planificar, restaurar i gestionar àrees d’interès natural, amb l’ajuda de voluntaris i 
d’altres organitzacions.

‣ Fer el seguiment dels acords, vetllant pel compliment dels objectius.

‣ Promoure la conscienciació de la ciutadania, organitzant activitats de voluntariat i 
educació ambiental.  

‣ Fer estudis per a identificar les zones on intervenir o millorar la gestió.

‣ Promoure activitats econòmiques sostenibles, com l’agricultura, la gestió forestal o 
l’ecoturisme.

‣ Treballar per a la captació de fons.

La tasca de les entitats de custòdia



L’administració pública pot desenvolupar diversos rols

‣ Entitat de custòdia.

‣ Propietari.

‣ Facilitador de l’acord entre les parts o en la cerca d’actors.

‣ Desenvolupament legal.

‣ Suport econòmic (subvencions i ajuts).

El paper de l’administració pública



Característiques generals

‣ Entre la propietat (pública o privada) i una 
entitat de custòdia (privada sense ànim de 
lucre, o també pública).

‣ Basat en les voluntats de les dues parts.

‣ Finalitat de conservació, amb altres 
objectius compatibles.

‣ Adaptabilitat a les condicions locals, als 
propietaris i a les entitats.

El contracte o conveni de 
custòdia
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Nom del Ponent

Vic



Identificació de les parts

‣ Propietari i entitat de custòdia.

Apartats del contracte o 
conveni de custòdia

Expositius

‣ Situació, descripció i valors naturals.

‣ Característiques i objectius de l’entitat.

‣ Objectius del contracte/conveni.

Pactes

‣ Compromisos i obligacions de les parts.

‣ Durada, extinció i penalitats.

‣ Tractament de dades personals.

‣ Resolució de conflictes.



Problemes pràctics

⚫ Actuació en domini públic (competències administració estatal o autonòmica)

⚫ Durada dels convenis

⚫ Fixació d’una contraprestació econòmica als convenis

⚫ Altres: TORN OBERT



Experiències de custòdia a Catalunya

Associació d’Amics del Projecte Boscos 
de Muntanya (Pallars Sobirà)

‣ Gestió de boscos comunals al Pirineu 
amb camps de treball

‣ Acords amb diferents administracions 
competents.

‣ Col·laboració amb ajuntaments, Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, propietats 
comunals, serveis forestals 
comarcals...

‣ Treballs forestals per a manteniment 
i restauració, i conservació d’hàbitats 
i espècies, com el gall fer.

www.projecteboscos.cat





Experiències de custòdia a Catalunya

Associació Marques de Pastor (Pallars 
Jussà)

‣ Petits allotjaments i empreses 
turístiques col·laboren per crear 
productes turístics responsables.

‣ Fomenten la responsabilitat 
ambiental de persones locals i 
visitants, i el consum i la  promoció 
de productes locals.

‣ Restauen murs de pedra seca i 
promouen microreserves.

‣ Han creat una ruta per etapes (El 
Cinquè Llac).

www.gratitudpallars.cat/associacio-marques-pastor





msalazar@xcn.cat

Gràcies!


