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Amb el suport de: 

RECOMANACIONS
Crear un registre de finques amb 

iniciatives de conservació, dotant-lo 
d’incentius econòmics i no econòmics.

Impulsar una taula de treball 
entre associacions de propietàries 

privades i la XCN.

Dotar a les entitats ambientals de 
finançament estructural per a que 

tinguin major capacitat.

Reduir la càrrega burocràtica 
a propietàries i gestores 

de finques.

Desplegar una estratègia de
 capacitació en conservació per 

a la  propietat privada.

I tu, per què conserves la natura?
Estudi de motivacions de la propietat privada

OBJECTIU Identificar motivacions i necessitats comunes dels propietaris i 
gestors de finques rústiques a Catalunya per definir col·laboracions 
amb entitats ambientals per conservar la natura. 
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El 77% fa accions de CONSERVACIÓ

Un 89% sent una 
obligació moral de 
conservar la natura

Un 70% mostra gran 
interès per conèixer 
la biodiversitat

Un 81% dels que perceben 
problemàtiques ambientals porten 
a terme accions de conservació
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78,5% manca de finançament 

71,2% burocràcia excessiva

El 19,3% fa CUSTÒDIA DEL TERRITORI

Un 56,2% veuen factible establir  
un contracte de custòdia en el futur

D’aquests, un 71% se senten
fortament lligats a la natura

INCENTIUS OBSTACLES

100%0%

65%

69%

61%

Facilita establir contactes

Comparteix objectius amb la finca

Permet protegir espais amb un valor 
emocional 100%0%
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No coneix o coneix poc les entitats

No coneix la utilitat de la custòdia

La manca de coneixement és 
el principal factor limitant

Què consideren important les propietàries 
de la relació amb les entitats ambientals?

El 88% la confiança
El 86% la comprensió del valors de la finca

3,6%

Existeix públic potencial per 
participar en projectes de 
custòdia, però cal augmentar 
el coneixement d’aquest tipus.

Les entitats són una peça clau en la 
conservació de finques privades per mitjà de 
la custòdia, i la propietat valora sobretot que 
siguin comprensives, de confiança i flexibles.

La implicació i conservació de la natura es 
relaciona amb:
 sentiment de pertinença
 auto-responsabilitat 
 interès per la biodiversitat

Per promoure la conservació cal donar resposta a:
 la manca de finançament
 l’excessiva burocràcia 
 la manca de coneixement tècnic i 
 dels valors ambientals de la finca

CONCLUSIONS

https://xcn.cat/wp-content/uploads/Informe-motivacions_propietat-per-conservar_def.pdf

