
MEMÒRIA 2015
Activitats i resultats



Índex

Publicació de distribució a les entitats, institucions i persones 
vinculades a la Xarxa de Custòdia del Territori.

Us animem a fer ús i a difondre els continguts d’aquesta publi-
cació, i us demanem que, en fer-ho, citeu la font d’informació.

Autors:
Equip tècnic de la xct durant el 2015: Montse Camps, Sandra 
Carrera, Sergi Marí, Montse Masó, Pilar Rodríguez i Anna 
Subirana.

Imatges:
Totes les imatges són d’arxiu de la Xarxa de Custòdia del Ter-
ritori.

Edició, disseny i maquetació:
Xarxa de Custòdia del Territori

Versió digital disponible a:
www.xct.cat/ca/xct/memories_anuals.html

MEMÒRIA 2015
Activitats i resultats

Aquesta memòria ha estat revisada per la Comissió d’Ètica de la XCT, que ha emès 
l’informe següent:

Valorem positivament l’enfocament i l’equilibri temàtic de la Memòria de 2015, 
així com els avenços en comunicació i visibilitat . Considerem que té una extensió 
correcta, ja que permet tractar les principals actuacions sense ser indigerible. El 
seu format i llenguatge s’adiuen amb l’estil de comunicació i el grau de transpar-
ència que s’ha de demanar a la XCT, i els continguts reflecteixen correctament 
l’activitat que s’ha fet durant l’any. Els indicadors, interns i externs, mostren 
clarament la (delicada) situació de la XCT i les tendències. Valorem favorable-
ment els comentaris interpretatius d’alguns indicadors, però recomanem que la 
memòria aporti una interpretació conjunta dels indicadors i llurs tendències, 
en particular d’aquells que es troben en estat deficient (vuit al 2015), emmarca-
da en el context de la difícil situació que viu la conservació del patrimoni natu-
ral a Catalunya. A part, considerem que convindria revisar alguns indicadors, 
com el de seguiment, i promoure més creativament el seguiment i l’avaluació 
dels resultats dels acords de custòdia, en termes de conservació, prioritzant els 
acords que afectin elements patrimonials en perill d’extinció. Malgrat els dèficits 
en la capacitat econòmica i en el nombre de treballadors de la XCT, valorem 
molt positivament la tasca desenvolupada, l’orientació i diversificació de línies 
de treball en xarxa que s’han dut a terme.

La Comissió d’Ètica és totalment independent de l’estructura de la XCT. A petició de 
qualsevol membre, o quan es considera oportú, pot elaborar informes sobre  
aspectes ètics del funcionament de la XCT. 

Actualment la Comissió d’Ètica està formada per David Camps, Teresa Escalas i 
Josep Maria Mallarach.
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Salutació

Com bé deia en Miquel Rafa en aquest espai, en la memòria del desè aniversari de la XCT ,“La XCT s’ha fet gran”. Fer-se gran és 
madurar, deixar de focalitzar-se en una estratègia de creixement i impulsar la sostenibilitat i la maduresa del projecte, no només amb 
idees sinó també consolidant accions i oferint més i millor ajuda als seus membres per aconseguir una major i millor conservació del 
territori al nostre país. Aquest és un concepte que el darrer consell, capitanejat per la Montserrat Barniol va saber interpretar de forma 
àgil i que el nou consell, nomenat el passat mes de Juny ha volgut potenciar i desenvolupar, un consell, el més nombrós de la XCT que 
comença amb empenta i voluntat d’aportació al projecte.

Durant aquest 2015 la XCT ha pogut seguir treballant en la potenciació de la custòdia del territori, amb la màxima atenció a la neces-
sitat dels membres, potenciant principalment, com en tota etapa que s’inicia, la organització de propostes conjuntes per impulsar la 
custòdia des del sector públic i el privat, mostrant clarament la transició cap a l’etapa adulta de l’entitat i amb plena vocació d’ajuda 
al sector. Tanmateix, el difícil context en el qual ens trobem a nivell català i global, amb la reducció dràstica de capital en favor de la 
conservació al nostre territori, ha obligat també a la Xarxa de Custòdia del Territori a jugar un rol estratègic de cares a enfora, impul-
sant una estreta col·laboració amb la Xarxa de Voluntariat Ambiental amb ànim de poder seguir ajudant de la forma més eficaç als 
interessos del sector conservacionista al nostre país. També s’han realitzat importants accions a nivell europeu, consolidant el rol i la 
importància de la XCT en aquest àmbit. 

Aquest ha estat un any complex, que hem estat capaços de començar amb resultats substancialment millors dels plantejats de bon 
inici. Això ha estat així perquè hem tingut la sort de comptar amb un equip de treball altament qualificat, motivat per aquesta tasca i 
conscient de la seva responsabilitat però també la complicitat de cada un de vosaltres, membres de la XCT que heu ajudat a que això 
sigui possible i imparable.

En nom del Consell, volem expressar-vos la nostra gratitud per el suport de cada un de vosaltres i recordar-vos que estem a la vostra 
disposició per ajudar a consolidar la custòdia del territori i aquells qui la fan al nostre país.

Marc Vilahur Chiaraviglio
President de la XCT
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LÍNIES DE 
TREBALL 

DE LA XCT 
I MEMÒRIA 

D’ACTIVITATS



L1. IMPULSAR LA DIFUSIÓ EXTERNA DE LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI: VIULATERRA 

SEGUIM  IMPULSANT  EL  PROJECTE  
D’ECOTURISME  ARRELIA.CAT 

El passat juny de 2015 es va donar a conèixer el portal www.
arrelia.cat, la nova marca creada per la XCT que ofereix propostes 
ecoturístiques per conèixer espais en custòdia. Al llarg del 2015 
s’han realitzat diverses accions destinades a la promoció d’aquest 
portal, després de dos anys de treball conjunt amb diverses entitats 
membres de la XCT: assistència a fires i congressos (Delta Birding 
Festival, Biocultura, jornada “Turisme a la Natura”) contractació de 
campanyes promocionals, posicionament web, etc.

A més, s’ha col·laborat en el Premis del concurs fotogràfic 
Wiki Loves Earth 2015, coorganitzat entre el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i 
Amical Wikimedia. La XCT s’ha encarregat de dissenyar, 
coordinar i contractar els Premis del concurs, basats en 
experiències ecoturístiques organtizades per entitats de 
custòdia del territori a Catalunya.

ASSEMBLEA ANUAL DE LA XCT 

18 - 19 de juny de 2015
El 18 i 19 de juny es va celebrar, a la Reserva Natural de Sebes a Flix, l’Assemblea Anual 
de la XCT, durant la qual es va aprovar la memòria d’activitats i resultats econòmics del 
2014, els objectius de treball de la XCT i el pressupost del 2015. També es van presentar les 
activitats que desenvolupen els grups de treball de la xct: el Grup de Treball de Custòdia 
Marina, el Grup de Treball de Custòdia Fluvial i el Grup de Treball de Custòdia Agrària. A 
més, durant l’Assemblea, es va renovar el Consell de la XCT. Per la tarda es va realitzar una 
sortida tècnica de 3 hores per conèixer la Reserva Natural de Sebes, amb la col·laboració del 
Grup de Natura Freixe.Imatge de l’assamblea anual de la XCT

18 de juny de 2015

Imatge de la sortida “Mallerengues, basses i  
burricleta al Ripollès”, 24 d’ octubre de 2015
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L1. IMPULSAR LA DIFUSIÓ EXTERNA DE LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI: VIULATERRA 

ES CELEBRA UNA JORNADA HISTÒRICA SOBRE 
CUSTÒDIA DEL TERRITORI AL MONESTIR DE 
POBLET 

El passat 16 de maig es va celebrar una jornada al Monestir de Poblet, 
a la que hi van assistir 75 persones. Durant la jornada es va presentar 
la incorporació de la Comunitat cistercenca de Poblet a la XCT i 
es van realitzar una sèrie de xerrades que van posar de manifest com 
associacions, empreses i ajuntaments poden treballar de manera 
conjunta per la conservació del medi natural. També va quedar palès 
com les comunitats religioses també poden esdevenir un agent actiu 
i corresponsable en la conservació dels valors naturals del territori.

Durant la jornada es van signar 3 acords de custòdia amb 4 entitats 
locals per tal de tirar endavant mesures de coneixement i protecció 
activa d’espècies i hàbitats al Monestir i a la finca de la granja de 
Castellfollit. Concretament van signar acords amb el Grup d’Estudi i 
Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC-EdC), l’Associació per 
a la Conservació dels Ecosistemes Naturals (Assoc. CEN), el Centre 
d’Història Natural de la Conca de Barberà (CHNCB)  i l’Associació 
d’amics del Paratge Natural de Poblet. 

Per la tarda vam realitzar una fantàstica visita pel monestir de la 
mà del Pare Lluc durant la qual vam poder veure el procés de canvi, 
modificació, ampliació i obertura que s’està realitzant al Monestir, on 
la tradició, la sostenibilitat i els valors encaixen formant una unitat Imatges de la Jornada al Monestir de Poblet

16 de Maig de 2015

Podeu consultar el programa de la Jornada de Poblet a:  
www.custodiaterritori.org/news/ca/2015/06/04/0005/jornada-historica-sobre-custodia-del-territori-a-poblet

- 6 -

http://www.custodiaterritori.org/news/ca/2015/06/04/0005/jornada-historica-sobre-custodia-del-territori-a-poblet


Objectius generals del Pla de  Treball 2015 - 2020

Objectiu 1. Intensificar l’aliança i la concentració 
publico-privada per a la promoció de la custòdia 
del territori.

Objectiu 2. Desenvolupar accions marc de 
promoció, suport i impuls de la custòdia del 
territori a Catalunya i del teixit social que la fa 
possible i necessària.

Objectiu 3. Impulsar les bones pràctiques i la qualitat 
en la custòdia del territori.

Moment de la signatura del Pla de Tre-
ball 2015 - 2020 entre el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i la XCT (Març 

de 2015).

Podeu descarregar-vos el Pla de Treball a:  
www.xct.cat/mm/file/cdr/pla%20de%20treball_dgpa_xct_
def_2015_2020.pdf
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L2. INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL 

LA GENERALITAT DE CATALUNYA RENOVA EL SEU 
COMPROMÍS AMB LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI 

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, i la presidenta de la 
XCT, Montserrat Barniol, van signar el passat març el Pla de Treball 
2015-2020 per a la custòdia del territori a Catalunya. El document 
mostra el compromís de la Generalitat per seguir treballant en la 
promoció i la consolidació de les polítiques a favor de la biodiversitat 
i del patrimoni natural, un cop acabat l’anterior pla de treball (2011-
2014). Per fer-ho, té previst destinar-hi 2,7 MEUR en sis anys. Dues 
terceres parts correspondran a subvencions per a la contractació de 
tècnics experts i la resta, a l’assignació anual establerta en el conveni 
de col·laboració amb la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT).
 
El pla consta de 3 objectius específics i 10 accions operatives. Per 
impulsar la concertació entre els sectors públic i privat, es treballarà 
en el desenvolupament de mesures contractuals de dret civil que 
facilitin l’establiment d’acords de custòdia, es desenvoluparà la 
figura d’entitat de custòdia com a gestora de finques de titularitat 
pública, i s’afavorirà la presència d’organitzacions de custòdia en 
òrgans consultius i de participació del Govern. També s’analitzarà la 
possibilitat d’aplicar mesures fiscals i econòmiques que afavoreixin 
aquesta activitat. En concret, possibles desgravacions i incentius pels 
propietaris de finques amb acords i l’estudi d’instruments financers 
públics de suport. A més, es fomentarà l’actuació dels ens locals com 
a entitats de custòdia.
 
El text signat està orientat, a més, a afavorir la contribució de la XCT 
en el procés d’elaboració de la Llei de la Biodiversitat i el Patrimoni 
Natural, a promocionar l’economia verda, i a augmentar la implicació 
ciutadana amb la natura i l’abast territorial de la custòdia al nostre 
país.

http://www.xct.cat/mm/file/cdr/pla%20de%20treball_dgpa_xct_def_2015_2020.pdf
http://www.xct.cat/mm/file/cdr/pla%20de%20treball_dgpa_xct_def_2015_2020.pdf
http://www.xct.cat/mm/file/cdr/pla%20de%20treball_dgpa_xct_def_2015_2020.pdf


REPRESENTANTS DE L’INCASOL CONEIXEN LES POSSIBILITATS QUE LA 
CUSTÒDIA DEL TERRITORI ELS POT OFERIR 

Durant la primavera de 2015 l’INCASÒL i la XCT es van reunir per identificar finques susceptibles 
de signar un acord amb alguna de les entitats de custòdia de Catalunya que hi estiguin interessades. 
Durant la reunió es va acordar iniciar la col·laboració a partir d’una finca pilot, la platja del Garbet a 
Colera, per fer-hi un acord de custòdia amb el CERM-Museu del Ter, en el marc del projecte Riberes de 
la Costa Brava Nord, en col·laboració amb l’Ajuntament de Colera.

Fruit d’aquesta reunió el 17 de desembre la XCT, en col·laboració amb el Dept. de Territori i Sostenibilitat, 
va organitzar una visita a la Platja del Garbet per conèixer les oportunitats que la custòdia del territori pot 
oferir a l’INCASÒL en favor de la conservació d’aquest espai i la seva biodiversitat. A la visita també hi 
van participar representants de l’Ajuntament de Colera, l’Agencia Catalana de l’Aigua, el Centre d’Estudis 
dels Rius Mediterranis del Museu del Ter.

La trobada es va complementar amb una visita al projecte de restauració de vegetació de ribera a la 
riera de Molinàs de Colera, on actualment el CERM-Museu del Ter hi té un acord de custòdia amb 
l’Ajuntament de Colera, i que va servir per mostrar a l’INCASÒL la tasca de les entitats de custòdia 
i com els acords de custòdia esdevenen una eina útil per a la restauració i millora de finques.  

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE DESENVOLUPAMENT DE LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI A CATALUNYA

A la reunió, celebrada el passat 15 de febrer, es va fer un repàs dels avenços de la custòdia durant el darrer any. Es van comentar les 37 re-
comanacions que la pròpia CDCT va aprovar en 2010, l’estat el Pla de Treball de Legislatura 2011-2014, vigent fins l’any passat, i les línies 
generals de la preparació d’un nou Pla de Treball per al període 2015-2020. La CDCT va destacar els següents 2 temes claus de treball im-
mediat: 

- El disseny i la implementació d’un Sistema de registre d’acords i d’un registre d’entitats de custòdia. 
- Propostes de mesures fiscals a favor de la custòdia.

A tal efecte, el passat setembre es va enviar a la Generalitat de Catalunya una proposta de Bases per a l’elaboració d’un sistema de registre 
d’acords i entitats de custòdia del territori a Catalunya. En aquesta proposta s’explora tant la forma jurídica com els continguts tècnics i 
jurídics que hauria de tenir la disposició de creació i un registre d’aquesta naturalesa.

Imatges de la visita de  representants 
de l’INCASOL a Colera. 

L2. INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL 
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JORNADA ANUAL DE LA XCT

El 4 de novembre va tenir lloc la jornada anual de la XCT a l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona) amb l’objectiu de formar i compartir 
experiències de custòdia del territori a Catalunya. La jornada va comptar amb una participació extraordinària: 130 assistents, 21 
comunicacions curtes i 9 tallers.

Aquesta jornada ha constituït la primera experiència fruit de la fusió entre la Diada de Tècniques i la Reunió de la XCT, organitzades en 
anys anteriors. Una de les novetats més rellevants de la jornada és que s’ha dissenyat mitjançant un procés participatiu amb totes les entitats 
membres de la XCT, a través d’una enquesta online, en relació a temàtiques d’interès, la durada, l’època de l’any, l’emplaçament, el format de 
la jornada, etc.

Destaquem les dues temàtiques noves que es van tractar i que van generar un gran interès entre els assistents: la custòdia forestal i la 
custòdia del territori als Ajuntaments. Altres temàtiques que van formar part de la jornada anual són: emprenedoria social; finançament; 
bancs de conservació; custòdia agrària; béns comuns i governança ambiental; PAC greening i custodia, i com redactar acords de custòdia.

Per concloure la jornada es va projectar el documental “Banking Nature”, gràcies a la col·laboració del Festival Internacional de Cinema de 
Medi Ambient (FICMA) a Barcelona.

Imatges de la Jornada anual de la xct - 4 de novembre de 2015

Podeu descarregar-vos les presentacions dels tallers i de les comunicacions curtes a:  
www.custodiaterritori.org/news/ca/2015/11/06/0001/exit-de-la-jornada-anual-de-la-xct-amb-130-assistents

L3. SUPORT A LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI
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Podeu consultar l’informe complert de l’inventari a:  
http://xct.cat/mm/file/cdt/vi_inventari_15_def_lq.pdf

L3. SUPORT A LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI

6è INVENTARI D’ACORDS I ENTITATS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI A CATALUNYA

L’inventari és una eina d’informació i difusió dels acords i les entitats de custòdia del territori i un instrument útil i clarificador per veure 
l’estat actual en què es troba la custòdia al nostre país.

Al llarg del 2015 s’ha elaborat l’inventari dels acords de custòdia del territori a Catalunya amb les dades actualitzades, a partir de la 
informació facilitada per les entitats de custòdia. D’entre els resultats de l’inventari 2015 destaquem: 844 acords de custòdia a Catalunya, 
77 entitats de custòdia, 42.904,79 ha amb acords de custòdia, i 230.000ha de custòdia marina. Destaca l’increment de 18.042,56 ha 
respecte el 2012.
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En aquesta edició de l’inventari hem introduït diferents canvis per començar a incorporar la metodologia del sistema d’indicadors 
d’impacte i efectivitat de la custòdia (www.xct.cat/mm/file/cdr/doc_indicadors_entitats_2014.pdf). El canvi més destacat és que hem 
realitzat tots els càlculs estadístics en relació al número d’acords i a la superfície total (veureu en l’informe que cada categoria conté dues 
gràfiques diferents d’anàlisis). Així, no només sabem el número d’acords que compleixen una determinada característica, sinó  també 
la superfície concreta que ocupen. A més a més, hem introduït noves categories, com la vinculació amb la XN2000, la presència de 
determinats hàbitats i espècies d’interès, etc. Finalment, s’ha treballat en la seva digitalització per obtenir un SIG amb la informació 
cartogràfica dels acords.
La redacció i edició d’aquest Inventari ha estat possible gràcies a la col·laboració de David Vila, voluntari i estudiant en pràctiques de la 
UVic-UCC.

Superfície dels acords (ha) 
per comarques

Nombre d’entitats de 
custòdia per comarques

Nombre d’acords de 
custòdia per comarques
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JORNADA DE DEBAT SOBRE EL DESENVOLUPAMENT I LA 
CONSOLIDACIÓ DE LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI A LES 
COMARQUES TARRAGONINES 

Pont del Diable, Tarragona, 10 de novembre de 2015
Durant la jornada, que va comptar amb 12 participants, es va debatre sobre la contribució de 
la custòdia del territori a les comarques tarragonines, i sobre les oportunitats de treball en 
xarxa per ser més efectius i tenir més capacitat d’actuació. Es va concretar la participació 
de l’Associació CEN, en representació del Consell de membres de la XCT, com a coordinador 
d’una estratègia conjunta de les entitats tarragonines, la preparació d’un mapa d’oportunitats 
de custòdia del territori, i una propera reunió al gener de 2016 per valorar les prioritats 
estratègiques a treballar.

Imatge de la jornada a Tarragona
10 de novembre de 2015

L3. SUPORT A LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI

FINALITZEN ELS PROJECTES FINANÇATS PEL FONS ANDRENA 

Durant el 2015 han finalitzat les tasques previstes en els 3 projectes seleccionats pel Fons Andrena 
el 2014. Concretament el projecte guanyador, la “Recuperació de llacunes litorals per a la conser-
vació del samaruc a L’Ametlla de Mar”, gestionat per Paisatges Vius i el Centre Ictiològic del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre, ha permès recuperar la llacuna de l’Estany Tort per a l’alliberament del 
samaruc. Durant el 2015 el Fons Andrena ha aprovat fer una segona aportació a aquest projecte 
per seguir donant suport als seus objectius.

Per altre banda, el projecte de “Conservació i restauració de zones humides de l’Albera”, gestion-
at per la Societat Catalana d’Herpetologia, ha realitzat diverses actuacions de restauració en basses 
i zones humides d’elevat interès per la fauna amfíbia.  
 
Per últim, el projecte “Seguiment, gestió i recuperació de basses temporànies i prats inundats a 
la finca vitivinícola de Can Torres”, gestionat per IAEDEN i Universitat de Vic, ha culminat amb 
la recuperació d’una tercera bassa temporal al sistema de basses de la Gutina. 
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IMPULS DE L’APLICACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES EN LA CUSTÒDIA DEL 
TERRITORI

La XCT promou l’aplicació d’uns criteris de bones pràctiques per facilitar la tasca de les entitats de 
custòdia, millorant la seva eficiència i augmentant la seva capacitat d’actuació. 

En el marc del projecte “Mejorando la custodia. Desarrollo de compromisos hacia estándares 
de calidad en la custodia del territorio”, finançat per Fundación Biodiversidad, durant el 2015 
s’han realitzat 19 visites personalitzades a diferents entitats de custòdia. En les visites s’analitzava el 
funcionament de l’entitat i de la gestió dels seus acords i es presentaven els criteris de bones pràctiques.  

Els resultats obtinguts de les visites a entitats es van recollir en un informe, a partir del qual -i 
juntament amb la guia de bones pràctiques elaborada el 2013-, s’ha elaborat durant aquest 2015 el 
“Manual d’implementació de bones pràctiques en la gestió d’iniciatives de custòdia del territori”. 

El manual inclou el diagnòstic de les necessitats de les entitats de custòdia, l’ús majoritari dels recursos 
per desenvolupar projectes de qualitat i eficients i l’establiment d’una metodologia i criteris per 
implementar un sistema basat en bones pràctiques.

A part, s’han realitzat tasques de millora de l’Eina online de Gestió d’Acords de Custòdia (EGAC), 
una base de dades online (acords.xct.cat) que permet treballar totes les fases de la gestió d’un projecte 
de custòdia.

Us podeu descarregar el Manual d’implementació de les Bones pràctiques en gestió de les iniciatives de custòdia del 
territori a través del següent link: www.xct.cat/mm/file/cdr/Manual%20implantacio%20bones%20practiques%20xct_def_
ok_xtraduccio.pdf

L4. CAPACITACIÓ, REFORÇAMENT I QUALITAT DE LES ENTITATS DE CUSTÒDIA
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L4. CAPACITACIÓ, REFORÇAMENT I QUALITAT DE LES ENTITATS DE CUSTÒDIA

ES DESENVOLUPEN DIVERSES ACCIONS DEL PROJECTE TEJIENDO REDES 
AL LLARG DEL 2015

El projecte “Tejiendo Redes”, impulsat per la XCT i l’Obra Social “la Caixa” i iniciat el juny del 2014, 
ha tingut continuació al llarg del 2015. Concretament es van finalitzar les activitats previstes en el 
“Tejiendo Redes 1” i es van iniciar les activitats previstes en el projecte “Tejiendo Redes 2”, on es 
dóna especial èmfasis a la implicació ciutadana en la custòdia del territori. 

Durant la primera meitat del 2015 es van dur a terme les següents accions:

- Programa d’apropament institucional, on es van promoure reunionts entre entitats de custò-
dia i l’administració. En el marc d’aquesta acció es va publicar el document “Incidencia políti-
ca: concepto, importancia y herramientas. Herramienta para redes y entidades de custodia 
del territorio”.

-  Programa de visites institucionals “L’aplicació de la custòdia del territori a Catalunya”. 
Entre el 7 i el 10 de setembre 17 tècnics i polítics vinguts d’arreu d’Espanya van poder conèixer 
durant 4 dies diversos projectes de custòdia del territori de la mà dels seus promotors. 

- Es van realitzar 6 tallers de capacitació en custòdia del territori arreu de l’estat espanyol, amb 
la col·laboració del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio.

- Es van realitzar 6 intercanvis professionals per a la formació en custòdia del territori: 6 tèc-
nics van realitzar estades d’una setmana en una entitat de custòdia per conèixer en profunditat 
la seva tasca en custòdia del territori.

- Es va realitzar el curs online d’introducció a la custòdia del territori (en col·laboració amb la 
Universitat de Vic), el qual va comptar amb un total de 118 alumnes.

Els resultats d’aquesta 1a part del projecte Tejiendo Redes els podeu consultar a l’Informe Laymann:
http://www.custodiaterritori.org/mm/file/iniciatives/tejiendo%20redes%2014-15/151002_Laymans_DEF.pdf
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PUBLICACIÓ DE LA GUIA “OPCIONS PER A LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI EN 
FINQUES PRIVADES” 

Aquesta guia està adreçada principalment a tècnics d’entitats de custòdia del territori i d’administracions 
públiques i altres professionals del sector ambiental, jurídic i fiscal que vulguin tenir una visió general de com 
funcionen els acords de custòdia. Gràcies a la guia podreu conèixer millor les principals característiques 
dels tipus d’acords de custòdia (molt útil per informar i assessorar als propietaris amb qui establiu acords).

Consta d’un primer apartat introductori sobre el concepte general i els avantatges de la custòdia del territori 
i de cinc apartats tècnics que especifiquen les característiques de cadascuna de les opcions jurídiques d’ús 
habitual per a la custòdia del territori a Catalunya i els seus costos i règim fiscal. Al llarg de la guia es poden 
trobar fotografies amb petits resums d’iniciatives de custòdia del territori existents avui dia a Catalunya i 
arreu del món.

Podeu descarregar-vos la Guia a:  www.xct.cat/mm/file/2015/2015_Opcions_x_custodia_territori_Guia_Acords.pdf
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ES DESENVOLUPEN DIVERSES ACCIONS DEL PROJECTE TEJIENDO REDES AL LLARG DEL 2015

Durant la segona meitat del 2015 s’ha inicia la 2a fase el projecte: “Tejiendo Redes 2”. L’objectiu d’aquesta 2a fase és implicar la societat 
en la conservació del patrimoni natural, difonent la importància de la seva conservació, els seus valors socials i com la custòdia del ter-
ritori ajuda a assolir aquests objectius.

Per assolir-ho es preveuen les següents activitats (algunes es realitzaran al llarg del 2016):
- Dia de les espècies autòctones. Durant 1 dia concret es realitzaran diverses activitats de voluntariat en espais en custòdia per 
promoure les espècies autòctones, tot elimintant les espècies exòtiques invasores (13 de març del 2016).

- Ajuda a conservar un espai en custòdia. És un programa en el que es realitzaran diverses accions de voluntariat per conservar 
espais en custòdia (d’aril a juny del 2016).

- 2a edició del curs online d’Introducció a la Custòdia del Territori. El curs es va realitzar entre novembre i desembre i va 
comptar amb un total de 152 matriculats.

http://www.xct.cat/mm/file/2015/2015_Opcions_x_custodia_territori_Guia_Acords.pdf


La xct actualment té diversos grups de treball temàtics formats i coordinats per entitats membres de la xct: 
Grup de Treball de custòdia fluvial (GTCF), de custòdia marina i litoral (GTCM), i de custòdia agrària (GTCA). 

Durant el 2015 aquests grups de treball han desenvolupat accions específiques que reforcen la promoció i el coneixement de la seva 
tasca. I alhora, s’han realitzat tasques de comunicació i difusió de les seves activitats, a través de les secciones específiques a la web de 

la xct: www.xct.cat .

Grup de Treball de Custòdia Fluvial (gtcf)

Durant l’any 2015 s’han realitzat diverses reunions de treball entre les entitats del nucli actiu i una reunió amb les entitats observadores del 
grup, a finals de novembre. En una de les reunions s’ha aprofitat, també per fer sortides tècniques i per explicar projectes i el grup de treball 
a membres de l’Agència Catalana de l’Aigua i del Departament de Territori i Sostenibilitat.

13 de març de 2015, Franqueses del Vallès: reunió del nucli actiu del grup de treball i visita 
al riu Congost de la mà de l’Associació Hàbitats – Projecte Rius i els tècnics de medi dels 
municipis de les Franqueses del Vallès i amb tècnics especialistes.

9 de juny de 2015, Barcelona: reunió del nucli actiu a la seu de l’Associació Hàbitats 
– Projecte Rius. Es parla d’anar avançant en les propostes de convenis i permisos 
d’actuacions en Domini Públic Hidràulic amb l’Agència Catalana de l’Aigua i les entitats. 
També es busca promoure la custòdia fluvial a través de jornades i xerrades així com a 
través de noves entitats que es vulguin afegir al grup.

2 de desembre de 2015, Barcelona: reunió de tancament de l’any amb les entitats del nucli 
actiu i les observadores per exposar i analitzar les tasques que s’han fet durant el 2015 i 
fer propostes de cara a l’any 2016. 

Durant la resta de l’any s’ha mantingut contactes amb l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) per la realització de proves pilot d’acords amb entitats de custòdia en DPH (veure 
acció 1). S’han enviat 3 convenis de custòdia fluvial per signar amb l’ACA, pendents de 
revisió i aprovació. D’altra banda, al juny també es van trametre 4 autoritzacions pilot 
plurianuals per a acords ja existents, que resten pendents de resposta. 

Imatge de la reunió del GTCF al riu Congost.
Les Franqueses del Vallès, 13 de març de 2015
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Grup de Treball de Custòdia Marina i Litoral (gtcm)

Aquest 2015 s’ha optat per un canvi de model del GTCM. S’ha canviat la estructura de nucli actiu més nucli 
observador per una altra en la que l’entitat més activa del Grup, Submon, ha treballat per impulsar la custòdia 
marina i per integrar i coordinar la resta d’entitats. 

S’ha establert contacte amb les entitats que treballen en l’àmbit de la custòdia marina per conèixer en quina 
situació es troben i les activitats que realitzen actualment. Com a resultat, s’ha obtingut un llistat actualitzat de 
les entitats, del seu àmbit d’actuació i una breu descripció dels projectes que actualment duen a terme. A més, 
s’ha treballat per ampliar l’àmbit d’actuació i incorporar dins del grup iniciatives i entitats de l’àmbit litoral. 

20 de maig de 2015, Viladecans: es va dur a terme una reunió amb l’ajuntament de Viladecans 
per valorar la possibilitat d’establir un acord de custòdia marina a la platja del Remolar, un 
sistema de dunes i llacunes temporals gairebé verges que presenten un alt valor ecològic.

17 de juny de 2015, Barcelona: s’ha participat al Market Place ambiental al Port de Barcelona, 
organitzat per tandem.cat, a on Submon va presentar el GTCM i va exposar el projecte de 
custòdia marina “Canyons del Maresme”.

15 de setembre de 2015, Galway (Irlanda): es va participar al Meeting del projecte Europeu 
SeaChange. L’esdeveniment va permetre contactar i difondre el concepte de custòdia marina a 
entitats d’àmbit europeu.  

28 de setembre de 2015, Creta: es va participar al 3rd Conference of the European Marine 
Science Educators Association, a on es va presentar el grup de treball i es van distribuir 
fulletons.

5 de novembre de 2015, Calella de Mar: es va dur a terme una reunió amb l’ajuntament de 
Calella per valorar la possibilitat d’establir un acord de custòdia marina en algun des espais 
marins d’aquest municipi.

Imatges de les reunions del GTCM - 17 de juny i 
15 de setembre de 2015.
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Grup de Treball de Custòdia Agrària (gtca)

Durant el 2015, el GTCA ha realitzat dues reunions de treball del nucli actiu (a Riudarenes el 14 de gener i 
a Granollers el 9 de juny). Ha redactat una proposta estratègica per a realitzar un assessorament de qualitat 
a les entitats de custòdia en l’àmbit de la gestió eficient de la biodiversitat i l’increment de la productivitat 
primària i ha promogut la creació d’una base de dades on-line per tal de poder quantificar els recursos 
agraris que disposa el grup de custòdia agrària (superfície de cultius, tipologia d’aquests, caps de bestiar, 
etc.).

A part, s’ha finançat una beca per assistir al curs “Complements econòmics per a la viabilitat 
rural. Experiències i oportunitats” organitzat per el GOB Menorca, i s’han organitzat les 
següents activitats formatives, algunes en el marc del Pla Anual de Transferència Tecnològica 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural:

21 de març de 2015, Castelló d’Empúries: es va organitzar per part de IAEDEN un seminari 
tècnic amb el títol “Experiències en custòdia agrària. La custòdia agrària com a eina de 
compromís social”.
 
15 de maig de 2015, Ametlla del Vallès: es va organitzar per part de l’Espigall la jornada 
tècnica “Fertilitat del sòl, una eina per a incrementar la resiliència climàtica dels cultius”.

16 de maig de 2015, Castelló d’Empúries: es va organitzar per part de IAEDEN la jornada 
de camp “Introducció al maneig ecològic de l’olivar. Prevenció i lluita contra la mosca 
de l’olivera”.

19 de juny de 2015, Rupit i Pruit: es va organitzar per part de Paisatges Vius la jornada de 
camp “Restauració, gestió i avaluació de prats seminaturals”.

4 de novembre de 2015, Barcelona: en el marc de Jornada Anual de la XCT (veure acció 5) 
es va organitzar un taller encaminat a definir estratègies per tal d’involucrar els propietaris 
rurals a participar en la custòdia del territori. 

Imatges de la jornada formativa del GTCA a Rupit i 
Pruit sobre prats de dall.

19 de juny de 2015
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La xct manté contactes regulars amb altres xarxes i entitats de custòdia en diferents indrets del món. Actualment és membre del Consell 
de Membres i del Consell de Direcció de la xarxa europea EUROSITE, membre del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio 

(FRECT), del qual la xct n’és la vicepresidenta, i membre i vocal de la Junta de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.

RELACIONS DE LA XCT AMB L’ESTAT ESPANYOL

La XCT, com a vicepresidenta del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio 
(FRECT), va participar a l’assemblea anual de l’organtizació, celebrada a Madrid el passat 16 
de desembre i amb les corresponents reunions de juntes. 

També vam participar al XIII Aniversari de la Reserva de la Biosfera de Canàries, celebrat 
el passat novembre. Durant 3 dies vam participar d’un complert programa d’actes, entre els 
que destaquen les Jornades sobre Custòdia del Territori en Reserves de la Biosfera, on hi vam 
participar amb una conferència marc sobre “Custòdia del Territori i Ecoturisme”. 

CONTINUEM PARTICIPANT AL PROJECTE “ACCESS TO LAND”

En el marc del projecte ERASMUS+  “Fomentar l’accés a la terra per a una nova generació 
d’agricultors agroecològics”, la XCT ha assistit a un parell de reunions de seguiment  (a Liége, 
Bèlgica i a Freiburg). En aquest projecte la XCT lidera una línia d’actuació que té com a objectiu 
potenciar el rol de les administracions locals en l’àmbit de l’accés a la terra, i que veurà els seus 
resultats a finals del 2016 o inicis del 2017.
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Participació a la Greenweek 2015 
“Natura, our health, our wealth”

Del 3 al 5 de juny es va celebrar a Brusel·les la Greenweek 2015, la major conferència anual en 
política ambiental d’Europa, organitzada per la Comissió Europea. L’esdeveniment va ser una 
bona oportunitat per teixir xarxa, fer nous contactes i conèixer de primera mà les polítiques de 
la Comissió Europea amb temes com la custòdia del territori. A més, la XCT va tenir presència 
a l’esdeveniment gràcies a un stand del projecte LandLife a través del qual vam donar a conèixer 
els resultats del projecte. 

Imatge de l’equip representamt del projecte LandLife 
a la GreenWeek 2015

Preparació i presentació del projecte “Agreements for LIFE: land 
stewardship as a tool for the management of the natura 2000 
network in catalonia and menorca” a la convocatòria LIFE 2015

La XCT ha presentat aquest projecte com a coordinadora, conjuntament amb 5 
entitats de custòdia sòcies (AccioNatura, GOB Menorca, Grup de Natura Freixe, 
Paisatges Vius i Trenca) i la Universitat de Vic, per un pressupost total de 4.991.005 
euros. A més, destaca la participació del Departament de Territori i Sostenibilitat 
com a soci cofinançador, i amb una col·laboració activa en la seva preparació i 
configuració.

L’objectiu general del projecte és aturar i revertir la pèrdua de biodiversitat d’hàbitats 
d’interès prioritari i comunitari en espais de la Xarxa Natura 2000 de Catalunya i 
Menorca, aplicant eines de custòdia del territori per a la seva conservació i recuperació. 
Per a la preparació d’aquest projecte ha estat necessària la subcontractació de suport 
tècnic especialitzat en gestió d’espais Xarxa Natura 2000 i cartografia de mapes.

LIFE15 NAT/ES/000007 - B2b

MAP OF THE REGION LOCATION OF THE PROJECT AREA SCALE 1:1250000

Page 263 of 476

Mapa dels acords de custòdia on actua la proposta 
“Agreements for LIFE”
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Participació en l’organització del workshop “Natura2000 
Monitoring: integrating conservation management and 
monitoring” d’Eurosite.

Del 19 al 21 d’octubre representants de la XCT, acompanyats de la Directora General 
de polítiques ambientals, Marta Subirà, van assistir al segon congres de la ILCN a 
Berlin. En aquesta Jornada, amb més de 100 participants de països dels 6 continents, 
es van discutir i treballar els principals eixos de desenvolupament i organització de 
la conservació privada global.

Alhora, durant el congrés es va produir una trobada paral·lela entre els socis 
europeus de la ILCN per a la creació d’una estructura específica al nostre continent 
pel compliment d’aquests objectius enfront de la Unió Europea.

Marta Subirà, DG de Polítiques Ambientals del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, a Berlín.

Participació al 2n Congrés
“International Land Conservation Network” 2015

Els assistents al workshop d’Eurosite durant la sessió al 
Museu del Ter (Manlleu). 21 d’octubre de 2015.

Del 19 al 21 d’octubre, es va realitzar a Barcelona un workshop sobre els espais 
Natura2000 i la seva gestió i seguiment, organitzat per Eurosite amb el suport de la 
XCT. El Workshop va comptar amb una participació de 58 persones, procedents de 
diferents entitats de conservació de la natura de tot Europa.
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MEMBRES DE LA XCT

La xct tanca l’any 2015 amb 156 membres.

61

31

25

18

14

10

7

7

57

31

19

15

11

10

7

6

0 10 20 30 40 50 60 70

Associació

Ajuntament

Empresa

Fundació

Persona física

Consorci

Altres administracions

Universitat / Recerca

Membre xct per tipologia

2015

2014

34

95

31

6

3

4

28

91

29

4

0

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

A -60€

B -150€

C-300€

D-600€

E-1200€

F-3000€

Membre xct per categoria. Import quota anual

2015

2014

136

145

158

162
160

165

170
173

156

120

130

140

150

160

170

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012 1013 2014 2015

Evolució dels membres de la XCT

35.380 €

44.905 €

51.425 €

45.595 €

45.445 €

43.755 €

52.515 €

52.853 €

48.698 €

0 €

10.000 €

20.000 €

30.000 €

40.000 €

50.000 €

60.000 €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolució Ingressos quotes Membres

Nota: Cal tenir en compte que el 2014 es van donar de baixa per impagament 12 
organitzacions membres (el 2012 i 2013 no es van regularitzar els impagaments).

Nota: El 2013 reflexa l’impacte de l’augment de la quota de la 
UVIC-UCC degut a una revalorització del conveni amb la XCT.
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ACCA, Associació Catalana de Ciències Ambientals
Acciónatura - Fundació Natura
ADENC (Associació per a la Defensa i l’Estudi de la 
Natura)
Agro 90, SL
Aida Queralt Salat
Ajuntament d’Abrera
Ajuntament d’Alella
Ajuntament de Bellver de Cerdanya
Ajuntament de Cassà de la Selva
Ajuntament de Celrà
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Girona
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de l’Alt Àneu
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Manlleu - Centre d’Estudis dels Rius 
Mediterranis. Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Palau Solità i Plegamans
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Ajuntament de Sils
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Torroella de Montgrí
Ajuntament de Tremp
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament d’Esparreguera
Amics del Manol i Palol Sabaldòria (AMIPS)

Anna Gallés Gabarró
Aprèn, serveis ambientals, sl
Arjub del Riu
Asociación Territorios Vivos
Associació Amics del Paratge Natural del Mas Roig
Associació d’Amics del Projecte Boscos de Muntanya
Associació de Naturalistes de Girona
Associació de propietaris forestals del Lluçanès
Associació Defensa i Estudi Fauna i Flora Autòctona 
(ADEFFA)
Associació d’Estudi de la Mediterrània Bufalvent
Associació Ecosuma
Associació EDMAKTUB
Associació Estació Biològica del Pallars Jussà
Associació Hàbitats - Projecte Rius
Associació la Sorellona
Associació Mediambiental La Sínia del Gaià
Associació Paisatges Vius
Associació per a la Conservació de l’Entorn i la 
Recerca
Associació per a la Recerca i Conservació Alpina
Associació Poseidón
Associació Rurbans
AURORA, Centre Especial de Treball
CEA Alt Ter
CEN - Associació per la Conservació  dels Ecosiste-
mes Naturals
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CD-
CBLL)
Centre d’Estudis de la Vall
Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
CILMA Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Am-
bient de les comarques de Girona
Comunitat Cistercenca del Monestir de Santa Maria 
de Poblet
Consell Comarcal del Montsià
Consell Comarcal d’Osona
Consorci de la Serra de Llaberia

Consorci de la Vall de Ges, Orís i Bisaura
Consorci de l’Alta Garrotxa
Consorci de Les Gavarres
Consorci de l’Espai Rural de Gallecs
Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-Sana
Consorci del Lluçanès
Consorci del Ter
Consorci El Far
Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs
CRAM - Fundació per a la Conservació i Recuperació 
d’Animals Marins
CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals
DEPANA, lliga per a la defensa del patrimoni natural
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
DV Serveis tècnics, sl
Dynamis, Promoció dels Valors Ambientals, sl
Ecotècnics Estudis i Projectes Mediambientals
Ecotons  SCP
EL FANAL - Grup Ecologista del Moianès
El Vergel de las Hadas, Associació per a la Protecció 
del Bosc
Entitat Mediambiental S’Agulla
Espigall. Jordi Puig  Roca
Estudi DTUM
Estudi Ramon Folch Gestió i Comunicació 
Ambiental,sl
Eulàlia Comas Lamarca
Ferran Pauné i Fabré
Fundació  projecte Miranda
Fundació Catalana de l’Esplai
Fundació Catalunya - La Pedrera
Fundació d’ecologia del foc i gestió d’incendis Pau 
Costa Alcubierre
Fundació Emys
Fundació ENT
Fundació Ersília
Fundació Escolta Josep Carol

4
MEMBRES DE LA XCT

156 membres a desembre 2015. En negreta i cursiva, els nous membres del 2015
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PARTICIPACIÓ DE LA XCT EN  
ORGANITZACIONS I ORGANISMES
•	 1% For The Planet
•	 Comissió de Segumient del Pla de Suport del Tercer Sector Ambiental  
de Catalunya
•	 Comitè de seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya
•	 Consejo Asesor de la Plataforma de Custodia del Territorio
•	 Consejo Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad
•	 Consell Assessor de l’Observatori del Paisatge
•	 Consell Assessor de l’Observatori del Tercer Sector 
•	 Eurosite
•	 Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio
•	 Fundación Lealtad (Guia de la transperència i les bones pràctiques)
•	 Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
•	 Xarxa d’Economia Solidària

Fundació Mar
Fundació privada l’Esquerda
Fundació Privada Sigea
Fundació Privada Vincles
Fundacio World Nature
Galanthus, associació per a l’estudi i divul-
gació del medi ambient
Generalitat de Catalunya
Geoservei projectes i gestió ambiental, SL
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
GOB Menorca, grup balear d’ornitologia i 
defensa de la naturalesa
Graëllsia “Grup d’Estudis i Comunicació 
Ambiental”
Grup de Natura Freixe
Grup de Naturalistes d’Osona - ICHN
Grup d’Estudi i Protecció de les Tortugues
IAEDEN
ICRA, Institut per a la Conservació dels 
Rapinyaires
Insta - Serveis Jurídics Ambientals
IPCENA
Jordi Pagespetit Casadevall
Josep Antoni Melero Sanchez
La Canonja 3. Poble, paisatge i sotenibili-
tat
La Copa, sccl
La Sabina. Associació per la salvagurad de 
la Biodiversitat i la Natura
La Vola, serveis ambientals, SA
L’altre Pallars., SL
L’Arada, Creativitat Social
Leopoldo Gil Nebot
L’Era , Espai de Recursos Agroecològics
LIMNOS, Associació de Defensa del Pat-
rimoni Natural del Pla de l’Estany
Limonium SL, societat d’actuacions am-
bientals
Llavors Orientals
Lo Pi Negre
Lourdes de Diego Trepat
Minuartia, Estudis Ambientals, sl
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
MN, Consultors en Ciències de la Con-

servació, SL
Món Empordà, grup de defensa del pro-
ducte local i ecològic.
Neus Monllor Rico
Núria Asensio Salvador
Picampall, Associació ornitològica de les 
Terres de l’Ebre
Plataforma per la Defensa de la Serra de 
Bellmunt
Repte Territorial, S.C
SEO/BirdLife
SocialForest, SL
Societat Catalana d’Herpetologia
SUBMON: Divulgació  Estudi  i Conser-
vació de l’entorn Natural
Trenca - Associació d’Amics del Centre 
Recuperació de Fauna Salvatge de Vallcal-
ent
Universitat de Girona, Càtedra de geogra-
fia i pensament territorial
Universitat de Vic
Vigué-Subirà, scp, enginyeria forestal
Xavier Basora Roca
Xavier Sabaté Rotés

CONSELL DE MEMBRES
PRESIDÈNCIA
Fundació Emys Representant - Marc 

Vilahur 
SECRETARIA
Fundació ENT  Jofre Rodrigo
TRESORERIA
Centre Tecnològic Forestal de  
Catalunya

Jordi Camprodon

VOCALS
Associació CEN Jesús Ortiz
Consorci del Lluçanès Montse Barniol
Fundació Vincles Lluís Pagespetit
Centre d’Estudis dels Rius  
Mediterranis - Museu del Ter

Marc Ordeix

Llavors Orientals Jordi Puig
GOB Menorca Eduard Furró
Fundació Catalana de l’Esplai Júlia García
Ajuntament de Granollers Albert Camps
Grup de Natura Freixe Pere Josep Jiménez
Consorci de la Serra de Llabería Jarkov Reverté
Universitat de Vic - Fundació  
Universitària Balmes

Jordi Villa

Limonium SL Eduardo Soler

  VOLUNTARIS DE LA XCT 2015
- Miquel Campàs

- David Vila
- Almendra Marroquín
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INGRESSOS DESPESES

4
RESULTATS ECONÒMICS 2015

40%

13%

45%

2%

INGRESSOS 2015

Pla de Treball DTES- GenCat (40%)

Quotes membres (13%)

Ingressos per projectes (45%)

Aplicació de Fons  (2%)

41,31%

0,00%
8,55%

1,13%

36,32%

7,64%
4,51%

0,38%

0,15%

DESPESES 2015

Personal assalariat (41,31%)

Funcionament (8,55%)

Regulars (1,13%)

Projectes (36,32%)

Impostos (7,64%)

Despeses financeres (4,51%)

Amortitzacions (0,38%)
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Fons Sostenibilitat/Ashoka

Ingressos LIFE (socis)

Ingressos per projectes

Quotes membres

Ajuts estructurals
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BALANÇ D’EXPLOTACIÓ (Pèrdues i guanys)

          2015           2014
Pla de Treball DTES- GenCat (40%) 150.000 € 150.000 €
Quotes membres (13%) 48.698 € 52.853 €
Ingressos per projectes (45%) 166.278 € 105.798 €
Ingressos  Landlife - xct (0%) 0 € 172.119 €
Aplicació de Fons  (2%) 6.297 € 32.300 €

TOTAL INGRESSOS 371.273 € 513.070 €

Personal assalariat (41,31%) 154.139 € 215.396 €
Coordinació 0 € 54.735 €
Funcionament (8,55%) 31.896 € 35.407 €
Regulars (1,13%) 4.233 € 5.736 €
Projectes (36,32%) 135.504 € 179.474 €
Impostos (7,64%) 28.491 € 24.554 €
Despeses financeres (4,51%) 16.843 € 20.465 €
Amortitzacions (0,38%) 1.410 € 1.920 €
Variacions provisions (0,15%) 569 € -7.561 €

TOTAL DESPESES 373.085 € 530.126 €
RESULTAT -1.812 € -17.056 €

Ingressos per projectes (45%)

Tejiendo Redes I (Obra Social “la Caixa”) 80.000 €
Tejiendo Redes II (Obra Social “la Caixa”) 3.500 €
Empreneduria social  (Obra Social “la Caixa”) 21.907 €
Fundación Biodiversidad “Mejorando la custodia” 34.487 €
Organització i honoraris d'actes, activitats i po-
nències

3.101 €

Administració Fons Andrena 2.500 €
Land Acces (Erasmus - Comissió Europea) 12.580 €

Diplocat (Generalitat de Catalunya) 2.072 €
Altres 6.132 €

TOTAL 166.278 €

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA XCT  
CAP A ENTITATS DE CUSTÒDIA

PROJECTE FINANÇADOR IMPORT
ENTITATS  

BENEFICIÀRIES 
Mejorando la Custodia F. Biodiversidad  3.400,00 € 17
Arrèlia  Ventes  1.357,00 € 3

Jornades PATT 
 Dept. d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca  i Ali-
mentació 

 2.500,00 € 3

Andrena  Família Gallés i Abet, S.L.  22.500,00 € 1
Erasmus +  Comissió Europea  389,40 € 1
Tejiendo Redes 1 i 2   Obra Social "la Caixa" 5.164,00 € 8
Pla de Treball (organit-
zació actes: assemblea, 
jornada anual, visites, 
etc.) 

 Dept. de Territori i Sos-
tenibilitat de Gencat  16.346,74 € 15

TOTAL 51.657,14 €

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST XCT  
CAP A NODES D’EXPERTESA

PROJECTE FINANÇADOR IMPORT
EMPRESES 

BENE-
FICIÀRIES 

 Tejiendo Redes 1 i 2   Obra Social "la Caixa" 2.762,81 € 1
Mejorando la Custodia Fundación Biodiversidad  6.897,00 € 1
Pla de Treball Departament de Territori 

i Sostenibilitat  13.745,66 € 2

TOTAL 23.405,47 €
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INDICADOR Valor o tendència estimada 2012 2013

Nombre total d’acords establerts per 
entitats de custòdia (1) 654

s.d.

53

32.664,18 ha (3)

13

460

39 %

Nombre total d’acords rescindits  
anualment 

Nombre nous acords per any establerts 
per entitats de custòdia

Superficie inclosa als acords establerts

% d’acords els quals es realitza  
seguiment per part de les entitats de 
custòdia

Nombre activitats de formació anuals

Nombre assistents a les activitats

Nombre publicacions (diverses)

Nombre visites anuals a les webs de la 
xct (www.viulaterra.cat i www.xct.cat)

Nombre d’assessoraments a iniciatives 
de custòdia

Nombre d’accions planificades i ex-
ecutades pels grups de treball de la xct

(1) Dades actualizades a partir del 6è inventari (març 2015)
(2) Acords rescindits entre el 5è inventari (maig de 2012), i el 6è inventari (març 2015)
(3) Les dades de 2012 no es corresponen amb les publicades al 5è inventari (maig 2012) sinó amb les noves dades del 6è inventori (març 2015) que ha permès fer correccions.

Que augmenti 
(800-1000)

5% del total: molt deficient 

60-80

Que augmenti

Que augmenti 
0 - 40% deficient
40 - 56% suficient

> 60% òptim

Estable
6 - suficient
10 - òptim

Que augmenti
150 - suficient
400 - òptim

Estable

Que augmenti 75.000 
(viulaterra.cat 2016) - 
50.000 (xct.cat 2016) 

40 - suficient
60 - òptim

Que augmenti

2014

13

Viulaterra.cat - 
15.190 visites // xct.

cat - sense dades 
per problemaes 

de canvi de gestor 
d’estadistiques

80

5

705

s.d.

51

38.041,12 ha

12

440

41 %

3

Viulaterra - 14.844
xct.cat - 17.384

65

8

818

79 (2)

113

42.265,77 ha

12

781

49 %

8

Viulaterra - 15.002
xct.cat - 17.048

43

9

2015

4
INDICADORS EXTERNS 2015

844 (1)

79 (2)

26 (1)

42.904,79 ha (1)

50.55 %

20

Viulaterra - 12.218
xct.cat - 18.077

16

664

7

11
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Valor o tendència estimada 2012 2013

Nombre de 
membres de la XCT 165

693.912 €

33

8

75 %

77 %

69 %

Capacitat econòmica 
(ingressos / any) 

Abast territorial (nombre de 
comarques amb membres)

Nombre de treballadors  
de la XCT

% d’autofinançament  
de la XCT

% linies de treball del pla 
director en que s’ha de-
senvolupat alguna acció

Compliment dels objectius 
anuals

Nombre d’ajuntaments 
membres de la XCT

Que augmenti 
Òptim > 190

> 180 suficient
Deficient < 160

Estable
500.000 suficient

Que augmenti
> 40 - òptim
Objectiu: totes

Òptim 8-10 
Deficient < 6

100% no òptim
> 60 % òptim

< 50 % deficient

Que augmenti
> 70 % òptim

2014

27

168

521.877 €

33

7

72 %

64 %

71 %

27

173

725.348 €

33

8

72 %

58 %

79 %

31

Que augmenti
> 70 % òptim

Que augmenti

2015

4
INDICADORS INTERNS 2015

INDICADOR

156

371.274 €

33

5

78 %

68 %

60 %

31
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29

Amb el suport regular de:

Amb el suport a projectes de llarga durada de:


