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LA CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Presentació

L

a guia Opcions de custòdia del territori en
finques privades és una de les principals eines de
comunicació de la custòdia del territori envers la
propietat, a través de les entitats de custòdia. El 2002
se’n va fer una primera publicació, mig any abans de la
constitució formal de la xct, i des de llavors ha exhaurit
més de 3.000 exemplars en total entre la primera i
la segona edició (2005). La important evolució del
coneixement jurídic i la pràctica de la custòdia del

territori durant tots aquests anys, el recorregut fet
sobre seguretat jurídica i acords de custòdia del
territori, el marc d’oportunitats actuals i les que es
preveuen en un futur proper, fan necessària una revisió
a fons de la guia, edició que es presenta a continuació.

Montserrat Barniol
Presidenta de la Xarxa de Custòdia del Territori
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Una oportunitat per a la gestió de finques privades

La custòdia del territori

B

ona part de les persones propietàries de finques a
Catalunya tenen sensibilitat pels valors naturals,
culturals i paisatgístics i procuren fer-ne un ús i
una gestió compatibles amb la conservació. La custòdia
del territori és una filosofia que pretén implicar els
propietaris i usuaris del territori, i el conjunt de la
ciutadania, en la conservació i el bon ús dels valors i els
recursos naturals, culturals i paisatgístics.
La responsabilitat de la ciutadania en la conservació de
la natura, el paisatge i el patrimoni cultural no s’acaba
en delegar-la en les administracions públiques, com
sovint es pensa, sinó que implica contribuir-hi de forma
directa i activa. Aquesta és la diferència principal entre
la custòdia del territori i altres instruments i estratègies
amb un objectiu similar (per exemple, la protecció legal
d’un espai natural o la classificació d’un terreny com a
no urbanitzable), i les entitats de custòdia del territori
treballen per fer possible la participació dels diferents
actors que conformen la societat civil.
La custòdia del territori té els seus orígens als Estats
Units d’Amèrica al segle XIX i està estesa avui dia
arreu del món. La Xarxa de Custòdia del Territori es va
constituir l’any 2003 i ha estat pionera en implantar el

L

a importància de fer-nos responsables dels
valors naturals, paisatgístics i culturals del nostre
territori és amplament acceptada en la nostra
societat, fruit de diversos corrents de pensament que
provenen del segle XIX. Ja sigui des d’una aproximació
utilitarista, per motius de proveïment de serveis i
recursos bàsics (aire, aigua, aliments, clima...) que
calen a la nostra espècie per viure amb dignitat,
ja sigui en reconeixement d’un dret intrínsec de la

concepte a l’Estat espanyol, malgrat que en aquest ja
n’existien exemples des dels anys setanta.

Custòdia ve del llatí
custodia - custodiae
(guardar, conservar,
respectar o tenir cura).

La Xarxa de Custòdia del Territori està formada per més
de 170 membres, entre els quals hi ha associacions,
fundacions, administracions públiques, empreses i
persones físiques. A Catalunya hi ha 80 entitats de
custòdia, que tenen establerts 634 acords amb un
total de 62.129 ha (un 2% del territori), d’acord amb
l’inventari 2012 de la Xarxa de Custòdia del Territori.

mateixa natura que demana que hi convisquem amb
respecte i harmonia, podem dir que la major part
de la ciutadania entén la necessitat de conservar el
nostre territori i de transmetre’l en bones condicions
a les generacions futures perquè pugui tenir una bona
qualitat de vida.

Josep Maria Mallarach
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Coneixent-nos una mica més

L

es entitats de custòdia són
entitats sense ànim de lucre
que tenen entre les seves
finalitats la conservació del territori
ja sigui des del punt de vista de
la fauna, la flora, el paisatge, el
patrimoni cultural o etnològic, l’ús
social o qualsevol altre. Poden ser o
bé entitats privades (associacions
o fundacions conservacionistes,
veïnals, excursionistes, culturals,
etc.), o bé públiques (ajuntaments
o consorcis de gestió d’espais
naturals) i segons la seva naturalesa
poden tenir un major o menor
volum d’activitat i grau de
professionalització.
Els objectius socials de les entitats de
custòdia poden ser múltiples i variats:
des de la conservació d’espècies
de flora o fauna concretes fins a
la conservació d’espais històrics o
emblemàtics. En funció d’aquests
objectius, dissenyen iniciatives
que poden tenir un marc territorial
concret i que han de ser dutes a
terme amb la col·laboració de les
persones propietàries o gestores dels
terrenys inclosos. Alguns factors que
determinen l’interès de l’entitat per
una finca concreta són la presència

de l’hàbitat d’espècies de les quals
fa seguiment, la unitat de paisatge
on es troben aquestes, l’existència
d’elements singulars (arbres, marges,
fonts), de conreus que es pretén
preservar o d’amenaces que es vol
contrarestar.
Les entitats de custòdia es posen en
contacte amb la propietat d’una o
diverses finques amb l’objectiu de
conèixer la realitat de la propietat i
informar, si escau, sobre els valors
presents. La propietat pot aprofitar-

ho per a complementar aquest
coneixement, expressar el seu parer
sobre aquestes qüestions, i també
les seves preocupacions respecte
del dia a dia de la gestió de la finca.
D’aquesta manera, es forja la
confiança necessària per treballar
conjuntament per uns objectius
específics, com per exemple la
conservació d’espècies o paisatges, o
l’accés a un punt d’interès cultural o
local present a la finca.

La confiança i el respecte entre les parts és la base dels acords de custòdia. Les
entitats de custòdia tenen sobretot un paper de sensibilització i d’establiment de
diàleg amb les persones propietàries i gestores de les finques on es troben els valors
que es volen custodiar. Propietat i entitats de custòdia poden establir un bon
tàndem en benefici de tothom.
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Interessos de la propietat
> Orientació legal sobre la gestió de la finca,
sobre ajuts o incentius disponibles.
> Reconeixement social.
> Reconeixement legal i fiscal.
> Planificació del futur de la finca
(estratègica, pla de gestió, continuïtat en la
conservació a llarg termini…).

Activitats de les entitats
de custòdia
> Assessorar i donar suport a les persones
propietàries d’indrets amb valors naturals,
culturals i paisatgístics.
> Planificar, gestionar i fer el seguiment
d’indrets de valor, en propietat o en acord,
amb participació de persones voluntàries i
aliances amb entitats i institucions.

> Consens familiar en la visió sobre la finca.

> Organitzar activitats d’educació i
sensibilització ambiental.

> Valor i prestigi dels productes i serveis que
genera la finca.

> Dur a terme estudis per identificar les zones
de major valor natural, cultural o paisatgístic.

> Suport econòmic.

> Promoure l’activitat econòmica sostenible
als indrets amb valors naturals, culturals i
paisatgístics.

> Suport en tasques de millora, coneixement i
manteniment.
> Satisfacció personal.

> Treballar amb les administracions públiques
per millorar el marc legal i fiscal de la
custòdia del territori.
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Els avantatges
per a la propietat

L

es persones propietàries i gestores de finques troben en les entitats
de custòdia el suport en la seva voluntat de transmetre la seva

finca a les generacions futures en les condicions necessàries
perquè elles també en puguin gaudir. Aquest suport el reben en forma
d’assessorament i seguiment de la finca conjuntament amb la propietat.
Altres avantatges per a la propietat són:

1. Recerca de finançament.

En el seu dia a dia, les entitats de
custòdia estan al cas dels ajuts
públics que puguin finançar les
seves actuacions; hi accedeixen
en nom propi o assessoren la
propietat perquè s’hi presenti
d’acord amb el tipus d’ajut i les
bases que el regulen.

3. Valor afegit. La custòdia del

territori incrementa el valor de
qualsevol servei o producte que
s’elabori a la finca, gràcies al
compromís social i ambiental que
porta incorporat. La relació amb
entitats de custòdia aporta a les
societats mercantils un sentit
social a les seves activitats.

social
2. Ajut en la gestió ambiental. 4. Responsabilitat
corporativa. Un acord de
Les entitats de custòdia disposen
d’una base social que pot
mobilitzar-se per fer actuacions
de voluntariat a la finca d’acord
amb els seus objectius.

custòdia pot ser part fonamental
de la política de responsabilitat
social corporativa de l’empresa i
en pot millorar la imatge pública
alhora que fa més satisfactòria la
seva missió.

5. Ajut a la restauració o

compensació d’impactes.
Un acord de custòdia pot
estar adreçat a restaurar o
compensar impactes que siguin
conseqüència directa d’activitats
en el territori o pot, simplement,
incorporar la satisfacció de
millorar el medi ambient en els
objectius socials de l’empresa.

6. Visió de futur. L’oportunitat

de col·laborar amb una entitat
de custòdia obre la porta a noves
possibilitats de gestió de la finca,
a una mirada cap al futur. En
molts casos també és una bona
oportunitat per afrontar el repte
del relleu generacional, per
exemple en els casos d’hereus
múltiples o d’absència d’aquests.

Fiscalitat
Avui dia no existeix un marc fiscal específic per a la custòdia del territori a Catalunya. Així i
tot, és possible aconseguir desgravacions per donatius i donacions a entitats de custòdia del
territori (vegeu pàgina 14 “Altres formes de col·laborar amb la custòdia del territori”). La Xarxa
de Custòdia del Territori treballa per millorar aquest marc fiscal en col·laboració amb diversos
departaments de la Generalitat de Catalunya de forma transversal a través de la Comissió de
Desenvolupament de la Custòdia del Territori.
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Una finca multifuncional al Lluçanès
Text extret del llibre “Viu la terra, dotze exemplars de custòdia del territori a Catalunya i les Illes Balears”. Autor: Xavi Basora.

Al bell mig del Lluçanès hi ha una finca privada amb una
mica de tot. S’anomena la Font, té prop de 370 hectàrees i
s’hi combinen conreus de secà –blat i sorgo–, marges amb
arços i aranyoners, pastures, algunes taques d’alzinar amb
roures i roques a flor de terra, anomenades codines. També
hi ha vaques, ovelles, una casa de turisme rural i la joia de
la corona: el torrent i el pantà de Garet, on viuen nàiades
–o musclos de riu– i s’hi refugien ocells aquàtics. Tot plegat
configura un paisatge en mosaic molt valuós.

tècnics de l’entitat, amb el suport econòmic de diverses
institucions, van començar a renaturalitzar la finca: s’hi
va redibuixar el curs del torrent, que va recuperar petits
meandres i es va fer més ample; es van plantar arbres
i arbusts de ribera a les vores del pantà i el torrent; i es
van col·locar abeuradors per al bestiar fora d’aquests
espais humits. “Ara estem revisant l’acord i l’inscriurem
al Registre de la Propietat per augmentar-ne la seguretat
jurídica”, apunta el tècnic del CERM.

L’any 2007 va significar un abans i un després per al futur
de la finca. A finals d’aquell any la família propietària va
signar un acord de custòdia amb el Centre d’Estudis dels
Rius Mediterranis (CERM), que és l’àrea de medi ambient
del Museu del Ter, amb seu a Manlleu. En aquell moment
el torrent estava molt modificat per l’activitat agrícola: les
ribes gairebé no tenien vegetació i eren massa estretes i
verticals. El pantà, per la seva banda, rebia adobs en excés,
cosa que feia enverdir l’aigua amb facilitat; la vegetació
que l’envoltava estava empobrida perquè el bestiar la
trepitjava quan hi anava a beure i cada vegada hi havia
menys nàiades.

Per al propietari i gestor de la finca, en Pere Garet, la
valoració de l’acord és “positiva i agradable”. “Em dóna
molta tranquil·litat tenir al darrere una entitat amb un
equip científic que garanteix que fas bé la feina i que
aporta un valor afegit a la finca”, explica.

“Vam establir l’acord amb el repte de millorar la
biodiversitat del torrent, el pantà i el seu entorn i, al mateix
temps, compaginar-hi activitats agrícoles, forestals i
turístiques sostenibles”, recorda Marc Ordeix, coordinador
del CERM. Després de redactar un pla de gestió, els

Si voleu conèixer el pantà de Garet, hi ha un itinerari que
surt del monestir de Santa Maria de Lluçà i arriba a la
casa de turisme rural El Verdaguer passant pel costat de
l’estany. En Pere Garet explica com l’estada dels clients
reverteix positivament en la conservació de la finca: “El
preu de l’allotjament inclou una donació voluntària d’un
euro per persona i dia en concepte d’ecoaportació. Darrere
la factura d’aquesta contribució s’explica que els diners
recaptats serveixen per a tasques de manteniment que
executa el mateix CERM”. “Fins ara cap client no s’ha negat
a contribuir-hi i, de fet, tothom ho considera una iniciativa
interessant.”
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Els acords de custòdia

L

a col·laboració entre propietaris de finques privades i
entitats de custòdia pot formalitzar-se mitjançant el que
anomenem un acord de custòdia. L’acord de custòdia
permet desenvolupar accions que poden tenir un cost
econòmic, que assumeix l’entitat de custòdia i/o la propietat.
Un acord de custòdia és un procés mitjançant el
qual els propietaris i/o gestors de finques privades es
comprometen davant la societat a dur a terme una
gestió que tingui cura de la conservació dels seus valors
naturals, culturals i paisatgístics. Aquest compromís es
pot fer constar en múltiples formes jurídiques, des dels
contractes basats en l’autonomia de la voluntat fins a la
transmissió de la propietat, passant per l’arrendament
o la constitució de drets reals limitats.

L’exitència de l’acord permet a l’entitat de custòdia
invertir recursos materials i econòmics en la finca amb
un horitzó més o menys estable: a major compromís
de la propietat (en durada i fermesa de l’acord), major
implicació de l’entitat de custòdia (en recursos humans,
materials i econòmics destinats a la finca).
Les entitats de custòdia tenen sistemes de seguiment
dels acords, basats de forma estàndard en una visita
anual a la finca. La propietat pot participar directament
en aquest seguiment, i en qualsevol cas en serà
informada periòdicament. Una manera prou estesa
és emetre un informe anual de seguiment, que inclou
la memòria d’activitats i les visites realitzades, els
indicadors de seguiment i el balanç econòmic de l’acord.

Opcions de custòdia

É

s important entendre que l’entitat de
custòdia, en ser una entitat sense ànim de
lucre, ha de retre comptes davant la societat
per les inversions que fa a la finca, tant en diners
–normalment públics– com en recursos humans
remunerats o voluntaris. Per aquest motiu, l’acord
ha de donar a l’entitat estabilitat suficient per
garantir l’amortització d’aquestes inversions.
L’existència d’un acord de custòdia és un avantatge
també per a la propietat, la qual veu com es
garanteixen més bé els compromisos de l’entitat
de custòdia en la conservació i la millora del seu
patrimoni.
Els acords de custòdia poden signar-se davant
de notari, la qual cosa donarà la certesa de la
seva existència i dels pactes establerts, i es poden
inscriure al Registre de la Propietat en els casos que
s’hi estableixin drets reals.
Ignacio Javier Boisán Cañamero
Notari
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Una oportunitat per a la gestió de finques privades

A Opcions de custòdia

El contracte de custòdia
del territori
El contracte de custòdia del territori és un document
obert i no regulat pel dret civil, en el qual ambdues
parts poden incloure-hi allò que estimin més oportú,
fruit de la negociació que duguin a terme i sobre la
base de l’autonomia de la voluntat. A través d’aquest
document, d’una banda la propietat es compromet
a deixar entrar l’entitat de custòdia a la finca i fer-ne
el seguiment i, en alguns casos, a cedir-li part de la
gestió; de l’altra, l’entitat de custòdia es compromet a
assessorar la propietat, a fer el seguiment de la finca
i a dur a terme, si escau, activitats concretes de gestió
o millora de la finca, cercar finançament o redactar
instruments de planificació i gestió, entre d’altres.
Els objectius concrets del contracte de custòdia es
tradueixen en directrius de gestió que suposen canvis
en la manera de fer. Aquestes directrius poden ser o
bé pràctiques acordades o bé restriccions d’ús, com
per exemple no abocar pesticides, no fer excavacions
ni modificacions del relleu, no extreure aigua d’una
bassa a partir d’un nivell mínim, etc. Si escau, es poden
establir en un document tècnic de gestió que l’entitat
es compromet a redactar paral·lelament al contracte.
Tot plegat, pot únicament no ser en detriment del
rendiment econòmic global de la finca, sinó que fins i
tot pot suposar-ne un increment.
La durada del contracte de custòdia és la que les
parts estableixen lliurement. Necessàriament, però,
ha d’estar d’acord amb els objectius de l’iniciativa de
custòdia, és a dir, permetre’n el desenvolupament
complet, l’obtenció dels resultats esperats,
l’amortització de les inversions dutes a terme, etc. En
general, es tractarà de durades de mitjà i llarg termini,
que solen ser de pels volts de 10-25 anys.

B Opcions de custòdia

La constitució d’un
dret real amb objectiu
de custòdia del territori
Si la voluntat tant de la propietat com de l’entitat de
custòdia és la protecció dels valors naturals, culturals
i paisatgístics a molt llarg termini, mitjançant el
contracte de custòdia es pot constituir un dret real
d’aprofitament parcial sobre la finca. La conseqüència
principal de la constitució d’un dret real és que aquesta
hi quedarà directament vinculada, de manera que
l’acord afectarà qualsevol propietari futur.
El dret real d’aprofitament parcial és la tipologia de dret
real que avui dia escau més per constituir els contractes
de custòdia com a drets reals. Altres exemples de drets
reals són la hipoteca, l’usdefruit o les servituds predials.
La durada dels drets reals d’aprofitament parcial és
lliure, si bé quan les parts no estableixin el contrari és
de 30 anys i no podrà superar en cap cas els 99 anys.
La propietat pot redimir (recuperar) el dret si així ho
desitja, passats els primers 20 anys de durada.
Els drets reals han d’estar inscrits al Registre de la
Propietat si volem que tot aquell qui hagi d’adquirir una
finca o constituir-hi un dret posterior pugui saber-ne
l’existència i per tant tingui l’obligació de respectar-los.
En cas que no hi estiguin inscrits, no se’n podrà exigir
el compliment als futurs propietaris, usufructuaris o
altres beneficiaris de la finca.
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D Opcions de custòdia
C Opcions de custòdia

El contracte d’arrendament
Pel contracte d’arrendament l’entitat de custòdia
assumeix la gestió global de la finca, a canvi d’una renda
(preu), i la propietat en queda al marge. Això té sentit
sempre que la propietat no tingui interès a dur a terme cap
mena d’ús de la finca i l’entitat de custòdia tingui recursos
per assumir-la i aquesta sigui la millor opció per assolir els
objectius de custòdia.
Per donar a la propietat les garanties que la finalitat de
l’arrendament és de custòdia del territori, l’arrendament
ha d’establir amb claredat els objectius i les directrius de
gestió. També s’hi hauran de fer constar les restriccions
que accepta l’entitat de custòdia com a gestora de la finca
d’acord amb els objectius de custòdia.
Establir una renda és essencial en l’arrendament, però
pot pactar-se que sigui inferior a la de mercat, o fins i
tot simbòlica, atès que existeix un compromís legal de
l’entitat de fer una gestió orientada a la conservació de
valors naturals, culturals i paisatgístics i, per tant, a la
millora de la finca.

L’arrendament de drets
de tala i de pastura
L’arrendament de drets de tala o pastura és un contracte
pel qual la propietat cedeix a un tercer l’aprofitament
d’aquests recursos a canvi d’un preu pactat. Les entitats
de custòdia fan servir aquest recurs en espais on
l’objectiu a aconseguir és estrictament lligat a aquest
aprofitament. Ho són per exemple la recuperació de prats
o la recuperació d’ambients de bosc madur com a hàbitat
d’espècies de fauna i flora específiques.
També en aquest cas el preu pot ser inferior al de mercat
en atenció als objectius de custòdia i atès que l’entitat
fa un ús dels drets d’acord amb aquests objectius. En el
cas dels drets de tala, en la majoria de casos l’objectiu és
no exercir-los per aconseguir rodals de bosc madur. En
canvi, l’arrendament dels drets de pastura per l’entitat
de custòdia sol anar lligat a la necessitat d’exercir-los en
determinat règim o mètode de sega o pastura, o bé en
àrees en què per motius socioeconòmics s’ha deixat de fer.
La durada dels arrendaments de drets de tala sol ser per
a terminis llargs, d’entre 20 i 30 anys, pel mateix costum i
la naturalesa d’aquest tipus de negocis jurídics, lligada al
cicle de creixement del bosc. Quan l’objectiu és aconseguir
nous rodals de bosc madur, aquesta necessitat de llarga
durada es fa més palesa que mai. En canvi, els drets de
pastura s’estableixen per a períodes més curts, si bé el
període mínim és de 5 anys.

Una oportunitat per a la gestió de finques privades

E F Opcions de custòdia

La transmissió de la
propietat a una entitat
de custòdia
Hi ha situacions en què la propietat no estarà interessada
a mantenir el seu dret sobre la finca i estarà disposada
a transmetre-la. Transmetre la propietat d’una finca a
una entitat de custòdia és una manera de garantir-ne la
custòdia a perpetuïtat, sempre que es faci de forma que
consti per escrit la destinació ambiental de la finca.
La transmissió de la propietat es pot fer per compravenda,
mitjançant un preu de mercat o bé inferior en atenció a
la finalitat de custòdia. També es pot donar el cas que la
propietat estigui disposada a desfer-se de la finca en favor
d’una entitat que en tindrà la custòdia perquè en pugui
gaudir la ciutadania en general i les generacions futures.
En aquest segon cas, es podrà beneficiar d’una reducció de
la quota íntegra de l’impost sobre la renda de les persones
físiques –o sobre l’impost de societats, si escau– d’acord
amb que estableix la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i
d’incentius al mecenatge.

Quan la transmissió de la propietat sigui una possibilitat
amb vistes a un futur, la propietat pot pactar amb l’entitat
de custòdia, en un document específic o dins de qualsevol
acord de custòdia, una opció de compra o un dret de
tanteig i retracte. Aquests drets atorguen a l’entitat de
custòdia la facultat d’adquirir la propietat de la finca dins
un termini determinat i en les condicions acordades per
aquest pacte.
Una opció per a la propietat quan transmet la finca a
l’entitat de custòdia, especialment quan ho fa per donació,
és conservar determinats drets reals sobre aquesta, com
per exemple el d’aprofitament parcial consistent en l’ús
d’edificacions o espais singulars de la finca, la recol·lecció
dels fruits de determinats arbres, les collites o altres.
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G Opcions de custòdia

Disposicions hereditàries
amb objectiu de custòdia
Les disposicions per causa de mort que permetin la
conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics
de què hem gaudit en vida són una bona opció a l’hora de
decidir la destinació del patrimoni personal després de la
mort. Si coneixeu alguna entitat de custòdia i participeu
en les seves activitats, potser sabreu valorar millor
aquesta oportunitat.
És important saber que els estatuts de les entitats no
lucratives preveuen la destinació dels seus béns en cas de
desaparició i, en el seu defecte, el Codi Civil de Catalunya
disposa que aniran a parar a entitats sense ànim de lucre
que tinguin finalitats anàlogues i amb preferència del
mateix àmbit territorial. En cap cas els béns sobrants
podran anar a parar als seus associats, o a altres persones
físiques determinades ni a entitats amb ànim de lucre.
Les disposicions hereditàries són revocables si hi ha un
canvi de voluntat, fins al moment de la mort.

Q

uan pensem en opcions de custòdia
per causa de mort estem pensant
principalment en persones que tinguin en
el seu patrimoni finques interessants des del punt
de vista de la custòdia del territori. Això no obstant,
el llegat, la donació o l’atribució de diners, drets o
béns d’altra naturalesa també poden contribuir a
possibilitar les finalitats de l’entitat de custòdia.

Sergio Nasarre Aznar
Catedràtic de Dret Civil, Universitat Rovira i Virgili

La forma més habitual de disposició per causa de
mort amb objectiu de custòdia és el llegat. El llegat és
l’atorgament específic d’un dret o bé concret del cabal
hereditari a una persona determinada o determinable.
En funció de la realitat de cada finca i de cada família,
mitjançant el llegat es pot preveure que l’entitat de
custòdia passi a ser propietària de la finca o bé atorgarli un dret real d’aprofitament parcial amb objectiu de
custòdia i deixar als hereus el gaudi de la resta de drets
sobre la finca, entre altres possibilitats. També és possible
condicionar el llegat al fet que els hereus tinguin satisfetes
les seves necessitats personals amb la resta de l’herència.
Una altra opció és fer una atribució particular en favor de
l’entitat. Aquesta és una forma de successió contractual
que permet a l’entitat de custòdia preparar-se per a rebre
la finca quan arribi el moment i controlar-ne la destinació
fins aquell moment.
Finalment, mitjançant les disposicions modals o modes el
causant pot establir una destinació de la finca, o imposar
a l’hereu o legatari unes limitacions al seu ús. Aquesta
opció permet tant imposar aquesta finalitat a l’entitat
de custòdia beneficiària d’un llegat, fins al punt que
l’incompliment del mode donaria lloc a la revocació del
llegat, com que sigui l’hereu qui estigui gravat pel mode
i l’entitat de custòdia tingui la funció de vetllar pel seu
compliment.
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Una finca amb cessió de gestió i restriccions d’ús
a Rupit i Pruit
La finca del Coll està situada a Rupit i Pruit, a cavall entre
les comarques d’Osona i la Garrotxa, en ple Espai Natural
Protegit del Collsacabra. Les 56,89 ha que configuren
la finca són propietat de la família Colom-Danés, que hi
manté una explotació ramadera de vaques de carn, un
restaurant i un allotjament rural. Gràcies a l’existència
del ramat s’hi pot mantenir un mosaic agroforestal molt
equilibrat de prats i pastures escampades entre boscos
caducifolis de roure, de faig i de bedoll.
El 2010, l’entitat de custòdia Paisatges Vius, una
associació sense ànim de lucre dedicada a la conservació
de la natura, la biodiversitat i el paisatge de manera
compatible amb les activitats socioeconòmiques del
territori, va arribar a un acord amb el propietari per
restaurar conjuntament l’estany del Coll, gràcies a un
ajut de la Generalitat de Catalunya.
Després de la restauració, l’estany va començar a
recuperar la biodiversitat aquàtica, que actualment n’és
el valor de conservació més important: s’hi reprodueixen
3 espècies d’ocells aquàtics, 8 d’amfibis i 16 d’odonats,
i s’hi han establert una vintena llarga de plantes
aquàtiques. A més, l’interès paisatgístic també és elevat,
ja que es tracta d’una massa d’aigua de dimensions
considerables enmig d’un espai obert i ben gestionada.
Amb l’objectiu d’assegurar la conservació de l’estany
del Coll en les condicions òptimes per a la biodiversitat
a llarg termini, es va considerar adient signar amb
els propietaris un títol de constitució del dret real
d’aprofitament parcial amb finalitat de custòdia del
territori per un període de 10 anys.

Aquest contracte de custòdia del territori suposa
limitacions sobre el ple domini de dues àrees de la
finca durant aquest període:
1. La pèrdua total de l’usdefruit de la zona de l’estany del
Coll, delimitada per una tanca perimetral de fusta,
ja que es produeix una cessió de la gestió a favor de
l’associació.
2. Les restriccions sobre el ple domini a la zona de la conca
de captació de l’estany, que suposen els perjudicis
següents sobre les rendes per tal d’assegurar una bona
qualitat de l’aigua que hi arriba:
– Prohibició d’adobar els camps amb purins. Només
es poden utilitzar fems de vaques i una sola
vegada a l’any.
– Limitacions en l’ús de productes químics
(herbicides, insecticides, rodenticides i
fertilitzants).
– Obligació de conservar els elements patrimonials
i/o singulars que hi hagi: arbres vells, marges
arbustius, murs de pedra, fusta morta...
Aquestes limitacions a les dues àrees generen diferents
càrregues: d’una banda, a la zona de l’estany en si, la
pèrdua de l’usdefruit s’estima com el valor del dret en el
20% del valor del sòl. De l’altra, a la conca de captació
es considera que el dret de custòdia genera una pèrdua
d’ingressos d’un 30% sobre el ple aprofitament del sòl
durant el període del dret.
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Altres formes de col·laborar amb
la custòdia del territori

U

na forma específica i fiscalment avantatjosa de
col·laborar amb les entitats de custòdia són els
donatius (en forma de diners) i les donacions de
béns i drets. Els donatius poden ser acordats entre les
clàusules de qualsevol opció d’acord de custòdia amb
forma puntual o periòdica, o bé formalitzar-se a part. Les
donacions de drets poden ser sobre finques amb objectiu
de custòdia, o sobre altres béns amb valor econòmic
que ajudin a finançar els objectius socials de l’entitat de
custòdia.
Els donatius i les donacions, segons estableix la Llei
49/2002, donen dret a la propietat a deduir-se fins al 25%
del seu valor en la quota íntegra de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, o fins al 35% en la de l’impost
sobre societats. Igualment, i de forma acumulable amb
l’anterior, els donatius també són deduïbles de la quota

íntegra del tram autonòmic català de l’impost sobre la
renda de les persones físiques, a raó d’un 15% del seu
valor i fins a un màxim del 5% de la quota íntegra, d’acord
amb l’article 34 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de
mesures fiscals i financeres.
Una darrera opció a considerar en el cas de societats
mercantils és establir un conveni de col·laboració
empresarial en activitats d’interès general, previst
als articles 25 i següents de la Llei 49/2002. Per mitjà
d’aquests convenis, les empreses poden participar
econòmicament en les finalitats de l’entitat a canvi que
aquesta faci difusió d’aquesta col·laboració. En el conveni
es poden establir altres clàusules i condicions d’aquesta
col·laboració o d’aquest patrocini. L’empresa es pot
deduir de la seva base imposable el 100% de l’import de
l’aportació econòmica.

Una oportunitat per a la gestió de finques privades

El voluntariat com a sistema d’implicació de la
ciutadania en la conservació
La custòdia del territori ofereix moltes possibilitats per
al voluntariat. De fet, la mateixa filosofia de custòdia
promou la responsabilitat voluntària de propietaris i
usuaris del territori en la conservació i l’ús responsable
dels recursos naturals.
Amb aquesta finalitat les entitats de custòdia organitzen
jornades de voluntariat puntuals, de poques hores de
durada, obertes a tothom, en els espais que custodien.
En aquestes jornades es realitzen accions d’intervenció
directa en el medi com ara una plantada d’arbres, la neteja
i el desbrossament de marges, l’eliminació d’espècies
invasores, la reconstrucció de murs de pedra seca, la
instal·lació de plafons, el seguiment de la biodiversitat de
la flora i la fauna, etc.
Els objectius d’aquestes jornades són múltiples. D’una
banda, les jornades de voluntariat esdevenen una bona
ocasió per donar a conèixer entre els assistents els
projectes de conservació que l’entitat està duent a terme
a l’espai. De l’altra, són un bon moment per a conscienciar
els participants sobre la necessitat de preservar la natura i
implicar-se en la seva conservació. A més, les tasques que
efectuen els voluntaris suposen un gran estalvi econòmic
per al projecte de conservació en què s’actua. Així doncs,
l’organització de jornades de voluntariat en espais
custodiats és una bona forma de donar un gran valor
afegit al mateix projecte de conservació.
Viulaterra.cat és una pàgina web promoguda per la xct
que pretén donar a conèixer els projectes de custòdia

del territori que impulsen les entitats. La web consta
de diverses seccions, entre les quals destaca l’apartat
de Notícies, en què es va informant de les novetats dels
projectes de custòdia, i l’Agenda, en què s’anuncien
activitats diverses organitzades per les entitats, com
ara tallers, sortides guiades, etc. A través de l’agenda
d’aquesta web s’anuncien les jornades de voluntariat que
organitzen les entitats i es convida a tothom qui ho vulgui
a participar-hi.

www.viulaterra.cat
Si teniu ganes d’implicar-vos en alguna d’aquestes
jornades de voluntariat, feu un cop d’ull a l’agenda de la
web i apunteu-vos a les jornades que més us interessin!

15

Custòdia ve del llatí
custodia - custodiae (guardar, conservar, respectar o tenir cura).

Aquesta guia ha estat possible gràcies al suport de:

I a la col·laboració de:

