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Xarxa de Custòdia del Territori
Versió digital disponible a:
http://www.xct.cat/ca/xct/memories_anuals.html
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Salutació

Tanquem el 2017 amb un balanç positiu per a la XCT. Un any convuls però molt productiu
que, malgrat la inestabilitat política, consolida una tasca constant i incessant envers a una
millora del servei a les entitats i, per tant, a la conservació del patrimoni natural del nostre
país.

Amb l’any es tanca una etapa de reestructuració en la que es consolida l’organigrama de
treball d’un equip tècnic ben dotat, capaç de ser competitiu en reptes globals i d’aportar, de
mica en mica, un millor servei. La consolidació de la Sandra Carrera en tasques de direcció
estratègica i coordinació econòmica es complementen i es potencien amb la incorporació
d’en Jofre Rodrigo en una direcció tècnica cada cop més especialitzada en la custòdia del
territori, que ofereix un servei més ampli a les entitats que sobrepassen l’àmbit exclusiu
de la custòdia del territori, i que han permès a la XCT tornar a ser un referent per les entitats del sector. I és que a l’activitat de la XCT cal sumar-hi el procés de confluència amb la
XVAC, sòlid i orgànic, que permet consolidar una xarxa d’atenció més integral a les entitats
de conservació de Catalunya amb la custòdia del territori i el voluntariat ambiental com a
puntes de llança per a una major i millor conservació del territori al nostre país.
Estic convençut que el que reflexa aquesta memòria és el resum de l’activitat frenètica i
l’esforç d’un equip tècnic que treballa incansablement per la natura al nostre país i que,
sobretot, es recolza en una xarxa d’entitats que cada cop aposten més per la col·laboració
i cooperació com a instrument pel desenvolupament del sector. Aquesta és una llavor a la
que em plau haver contribuït des del meu lideratge institucional a implementar, difícil de
reflectir en una memòria anual i incommensurable.
Marc Vilahur
President de la XCT
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Comunicació i implicació ciutadana
Assemblea anual de la XCT
L’’Assemblea Anual de la XCT del 2017 es va celebrar a les instal·lacions
de l’empresa vitivinícola Segura Viudas, amb motiu de l’acord de
custòdia que han signat amb SEO/BirdLife durant el 2017.

La principal novetat de l’Assemblea Anual de la XCT
va ser realitzar-la conjuntament amb l’Assemblea
de la XVAC. Aquest fet és fruit del procés de
confluència amb el que s’està treballant.
Gràcies a la confluència de les dues
assemblees, els membres de cada entitat
van poder conèixer el treball que realitza tant la
XCT com la XVAC, tot enriquint la visió de conjunt. A més,
durant l’Assemblea es va aprovar la nova composició del
Consell de membres de la XCT.
A la tarda es va realitzar una sortida tècnica de
camp. La sortida va ser guiada conjuntament entre
representants de la delegació catalana de SEO/
BirdLife i un representant de Segura Viudas. Durant
el recorregut ens van mostrar el valor ecològic de
l’espai i les accions de conservació que hi estan duent
a terme en el marc de l’acord de custòdia que han
signat.

Setmana de la Natura
Entre el 2 i l’11 de juny es va celebrar arreu de Catalunya
la Setmana de la Natura, co-organitzada amb la XVAC, amb
l’objectiu de conscienciar la ciutadania de la importància de
conservar el nostre territori.
La Setmana de la Natura va promoure 327 activitats d’arreu de
Catalunya organitzades per 180 organitzacions públiques i privades.
S’estima la participació d’unes 28.000 persones en
aquestes activitats: jornades de voluntariat, tallers,
sortides guiades… A més a més, enguany es va comptar
amb el suport de diversos padrins, que van donar suport
a la Setmana de la Natura i han participat d’algunes activitats: els
Amics de les Arts, l’Ada Parellada, l’Andrea Motis, en Francesc Maurí,
entre d’altres.
Del 2017 cal destacar l’elevada participació d’uns 70
centres educatius, així com la participació del Cos
d’Agents Rurals a través del seu programa EduCar.
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Comunicació i implicació ciutadana

4a

trobada de propietaris de custòdia del
territori
Amb el títol Gestió forestal i natura, la 4a Trobada de Propietaris
de Custòdia del Territori va tenir lloc el 20 de maig a Cassà
de la Selva. L’esdeveniment va reunir unes 40 persones,
principalment propietaris de finques forestals i
tècnics d’entitats i d’administracions.
La trobada va comptar amb la presència
destacada de Ferran Miralles, Director General
de Polítiques Ambientals, i de Montse Barniol, Directora General
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi. També va intervenir
Oriol Vilalta, de la Fundació Pau Costa, que va parlar de la
Prevenció d’incendis i paisatges resistents al foc.
Durant la jornada es van mostrar diversos exemples d’acords
de custòdia forestal: la finca de Can Sibat (Vallfogona del
Ripollès) i el Projecte Boscos de Muntanya, l’acord de
custòdia entre la finca El Teixell (Olost) i el Consorci del
Lluçanès en el marc del projecte Boscos de Pastura i
l’acord de custòdia entre la finca Mas el Vilar (Garrotxa) i
l’Associació Sèlvans.
Posteriorment els assistents es van desplaçar fins a Les
Gavarres, on es va realitzar una visita de camp de la mà
de representants del Consorci de les Gavarres. Durant
la visita ens van exposar el seu treball per gestionar Les
Gavarres i els diversos acords de custòdia que tenen.

Jornada Empresa i natura
Amb motiu de la Setmana de la Natura, la XCT, amb la col·laboració
de l’Albert Bosch, va organitzar el 21 de junys a l’espai TERRA Veritas
una trobada basada en la necessitat de corresponsabilitat de tots els
agents del territori per conservar la natura.
Es va desenvolupar en dues taules de diàleg. A la primera, titulada
Empreses que arriben al consumidor final, van participar Silvio Elias
(Veritas), Sergi Ferrer-Salat (Grup Ferrer Internacional) i Felisa Palacio (Taranna, Viatges amb sentit). En la segona, titulada Empreses
que acompanyen a empreses, van intervenir Ignasi Cubiñá (EcoIntelligent Growth), Joan Antoni Melé (Triodos Bank) i Giuseppe Cavallo (Voxpopuli/Fundación Capitalismo Consciente).
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Incidència política i social
La XCT es reuneix amb la comissió europea
per exposar el potencial de la custòdia del
territori

El passat 31 de gener, Marc Vilahur, president de la XCT, i
Miquel Rafa, de la Fundació Catalunya-La Pedrera,
es van reunir a Brussel·les amb representants
de la Direcció General de Medi Ambient de
la Comissió Europea.
Durant la reunió es va exposar als representants de la Comissió
Europea el desenvolupament i l’evolució de la custòdia del
territori a Catalunya, l’aplicació de la custòdia del territori en
espais Xarxa Natura 2000, i l’estreta col·laboració amb el
Govern de Catalunya. Durant la reunió es va poder copsar
l’interès de la Comissió Europea en les oportunitats que
ofereix la custòdia del territori per a la gestió de les
polítiques de conservació de la natura definides per la
Comissió Europea.
Va ser una molt bona oportunitat per donar a conèixer
la gran tasca que les entitats de custòdia estan
desenvolupant a Catalunya, i per mostrar que la XCT
juga un rol clau en la configuració d’una Xarxa Europea
de Custòdia del Territori.

La XCT es reuneix amb el conseller
d’afers i relacions institucionals

i exteriors i transparència per a la
projecció exterior
El passat 23 de gener, el Conseller Raül Romeva, responsable
del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència de la Generalitat de Catalunya, acompanyat d’Arnau
Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
(CADS), es van reunir amb la XCT per tractar la projecció exterior de la custòdia
del territori que es practica a Catalunya.
La XCT va exposar el model de custòdia del territori que la XCT està impulsant a Catalunya,
i que desperta interès fora del país, especialment per la gran diversitat d’entitats cíviques que
la practiquen, així com per la capacitat de la custòdia per concertar objectius i accions amb les
polítiques públiques de conservació.
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Incidència política i social

Contracte de custòdia al codi civil català
El 4 de juliol es celebrà a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), a Barcelona, la jornada
El contracte de custòdia del territori al Codi Civil de Catalunya. La inauguració va anar a càrrec
de Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, i de Rosa Maria Barberà,
vicedegana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
El Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes
i aprovat el passat febrer de 2017, regula el contracte de custòdia del
territori. Aquest fet té transcendència no només pel reconeixement
que suposa cap a la custòdia com a filosofia per a la conservació
del nostre patrimoni natural, cultural i paisatgístic, sinó perquè és
una regulació pionera a Europa i una fita important per al seu
desenvolupament.
Antoni Mirambell, catedràtic de dret civil de la Universitat
de Barcelona i President de la Secció d’Obligacions i contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya, va fer
un repàs del procés d’incorporació de la custòdia del territori al Codi Civil. Hernan Collado, advocat i col·laborador
de la XCT, va parlar de les implicacions de la regulació de
la custòdia del territori al Codi Civil i va mostrar altres
exemples d’arreu del món. Sergi
Marí, coordinador de la XCT,
va analitzar les oportunitats
que s’obren per al desenvolupament de la custòdia en l’àmbit normatiu
de cara al futur i va fer un
repàs de l’estat de la custòdia i els reptes actuals.
Finalment, Oscar Germán Vázquez,
del Col·legi de Registradors de Catalunya, i Ignacio Javier Boisán, del Col·legi de
Notaris de Catalunya, van clausurar l’acte celebrant aquesta fita per al seu desenvolupament, ja que obre
una nova
etapa pel que fa al règim jurídic dels contractes de custòdia del territori.

la custòdia del territori en l’estratègia del patrimoni
natural i la biodiversitat a Catalunya
La XCT ha participat activament en el procés participatiu per definir l’ESNATURA; Estratègia del
Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya en sessions de treball, el formulari en línia... i ha
fet aportacions per incorporar i establir en l’Estratègia els principals reptes de futur de la Custòdia
del Territori (registre d’acords, els incentius fiscals, etc.)
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Suport al desenvolupament de
Custòdia del Territori

la

Jornada Anual de la XCT
El 9 de novembre, se celebrà a Torre Jussana, a Barcelona, la jornada
anual de la XCT, conjuntament amb la XVAC. La jornada d’enguany
fou emmarcada per l’excepcionalitat dels esdeveniments
polítics a Catalunya. La jornada, inaugurada per
Ferran Miralles, Director General de Polítiques
Ambientals, començà amb una conferència
sobre les opcions de finançament que es
poden aconseguir per a la conservació de la
natura, seguit d’un debat ètic, dirigit per Ignasi
Puig (Fundació ENT), Oriol Armet (Consorci de les Gavarres) i per
en Miquel Rafa (Fundació Catalunya-La Pedrera).
La jornada continuà amb 6 càpsules de coneixement que
tractaven temes d’actualitat: el nou contracte de Custòdia
del Territori del Llibre VIè del Codi Civil i les oportunitats
que genera; la llei de foment de l’Associacionisme; gestió
de finques agràries integrant l’explotació productiva
i la conservació de la natura; els convenis de custòdia
fluvial amb l’ACA; el VIIè Inventari d’acords de custòdia
a Catalunya 2017 i el rol de l’administració local en la
custòdia del territori.
Finalment, es realitzaren diverses sessions de debat,
dinamitzades per Xavier Basora, d’Espai Tres, que
establiren l’inici del procés participatiu per a definir el Pla
Estratègic Conjunt XCT-XVAC, amb la finalitat d’integrar
les dues entitats amb un mateix objectiu.

7è Inventari d’acords de custòdia
El 2017 hem publicat una nova edició de l’inventari d’acords
i entitats de custòdia del territori a Catalunya. El VII inventari és
un resum de tots els acords de custòdia vigents a Catalunya a data
de setembre de 2017 i ens serveix per fer una radiografia de l’estat de
la custòdia a Catalunya. En aquesta edició hem recollit informació de 765
acords en total de 69 entitats, 76 nous respecte l’inventari anterior.
En destaca la seva publicació en format SIG online, que permet disposar d’una
cartografia precisa i detallada dels acords. La cartografia és una eina molt útil
per a la custòdia, tant des de la perspectiva de les entitats com de la XCT i
altres organismes territorial, ja que permet tenir un millor coneixement
dels acords gestionats. En l’àmbit territorial ens permet veure fàcilment la
distribució de la custòdia al territori, la seva incidència en espais protegits,
entre d’altres. A més a més ajuda a comunicar-nos amb els agents implicats
i aporta rigor a l’hora de descriure la nostra activitat.
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Suport al desenvolupament de
Custòdia del Territori

la

l’ACA aprova un model marc de conveni de custòdia fluvial
La col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i el Grup de Treball de Custòdia Fluvial (GTCF)
ha fet possible un model marc de conveni de custòdia en l’àmbit fluvial. Aquest model permetrà
que les entitats que tinguin iniciatives de custòdia fluvial amb actuacions periòdiques en
domini públic hidràulic tinguin un acord formalitzat amb l’òrgan gestor.
El model de conveni de custòdia fluvial que ha estat oficialitzat la tardor de 2017,
defineix com han d’establir-se aquests acords. Recull la tasca realitzada en
el passat, i representa una sistematització del procediment, que ha de
permetre facilitar les relacions entre les entitats i l’administració
competent. La vigència dels acords és de 4 anys, i van associats a
un pla d’acció i a una definició de compromisos de les entitats,
com el d’informar i notificar anualment sobre les actuacions
concretes a executar previstes al programa d’acció, i notificar
seguiment de les actuacions realitzades.
De moment aquesta opció és per a les conques internes
de Catalunya, tot i que s’està estudiant les possibilitats per
fer-ho extensiu a la resta del territori.

adaptació al Canvi Climàtic en
projectes de custòdia del territori
El projecte presentat per la XCT va resultar seleccionat
per la convocatòria de projectes en matèria d’adaptació al
canvi climàtic de la Fundación Biodiversidad del Ministerio
de Agricultura y Pesca. El projecte té un import global de
58.000 € i compta amb el Foro de Redes y Entidades de
Custodia (FRECT) com a soci.
Amb aquest projecte, que durem a terme fins al juny de
2017, es pretén estimular que les entitats de custòdia adoptin
mesures per adaptar els seus projectes al canvi climàtic. Per això,
està previst editar una Guia pràctica sobre com planificar els projectes
de custòdia per adaptar-se al canvi climàtic. Aquesta guia constarà
d’informació bàsica sobre l’impacte del canvi climàtic i un
recull de mesures d’adaptació, un apartat pràctic sobre com
adaptar els plans de gestió i com incorporar l’adaptació als
seguiment dels projectes, i una anàlisi de 5 casos estudi.
En una segona part del projecte, i utilitzant la guia com a eina, s’oferirà
assessorament tècnic a les entitats interessades a promoure l’adaptació al
canvi climàtic dels seus acords. D’entre tots els interessats, es seleccionaran
quatre projectes per analitzar a fons el procés de modificació o creació d’un pla
de gestió i seguiment que inclogui l’adaptació al canvi climàtic.
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Capacitació i suport a les entitats de
custòdia

Premi Girbau Natura i Societat
El Premi Fundació Privada Girbau Natura i Societat té per objectiu reconèixer iniciatives locals i ciutadanes en favor de la natura i la seva conservació. El Premi té caràcter bianual i s’emmarca en la voluntat de la Fundació Privada Girbau de donar suport a aquelles entitats que treballen
per a la protecció i millora del nostre patrimoni natural, des del compromís
i la responsabilitat.
Aquest 2017 es va premiar el projecte VOLCAT, Custòdia participativa
activa: voluntariat i educació ambiental en finques en custòdia
del Grup Natura Freixe. El projecte ha rebut una dotació de
12.000 euros i té com a objectiu principal promoure la custòdia
del territori, com a eina de conservació d’espais naturals
d’interès, entre diversos col·lectius socials: AMPA’s, llars
de jubilats, casals de joves, associacions culturals, entitats
socials, etc. El projecte pretén que aquestes organitzacions
apadrinin finques en custòdia, que presenten un alt interès
ecològic. En apadrinar una finca en custòdia, aquests
col·lectius socials participaran en les diferents activitats
de voluntariat proposades per aquest espai.
El 10 de juny es va celebrar a Vic l’acte de lliurament del
Premi, que va comptar amb la ponencia El canvi climàtic,
què hi podem fer?, a càrrec del meteoròleg Francesc
Mauri.

Taller
d’iniciació
al
d’Informació Geogràfica
tats ambientals

Sistemes

per a enti-

El 27 d’abril vam dur a terme una sessió d’iniciació al SIG per entitats
ambientals a l’Institut d’Estudis Catalans, gràcies a la col·laboració de la
Institució Catalana d’Història Natural (ICHN). El taller va comptar amb 17
participants i va constar d’una petita introducció sobre SIG i fonts de
dades de cartografia, i d’una part pràctica on es van desenvolupar
tècniques que poden ser útils en el dia a dia de les entitats
ambientals. La part pràctica es va dur a terme amb programari lliure
i gratuït: QGIS. L’alt interès per l’activitat, i les bones valoracions dels
assistents, demostren el creixent interès de les entitats ambientals
per les eines SIG.
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Treball en Xarxa

Pla estratègic xct-xvac
Al llarg del 2017 s’ha treballat en l’elaboració d’un Pla Estratègic Conjunt XCT-XVAC pel període 20182022. Aquest pla s’emmarca en el procés de confluència entre la XCT i la XVAC iniciat el 2016, i ha de
definir el full de ruta que han de seguir ambdues entitats. Implicarà l’aprovació d’una missió
i d’una visió compartida per ambdues organitzacions; i una marca que doti aquesta
aliança de prou capacitat de comunicació pública. Per assolir el compliment
d’aquesta fita, s’ha dut a terme un procés participatiu amb els membres
d’ambdues entitats. Aquest procés es va iniciar durant la Jornada Anual
de la XCT-XVAC, i ha continuat amb un procés participatiu en línia, a
través del qual els membres que no van assistir a la Jornada, han
pogut fer les seves aportacions. Aquest Pla serà aprovat durant
l’assemblea de 2018.

Grup de treball de custòdia marina i
litoral (gtcmil)
El 24 de gener el GTCMiL es va reunir i va acordar ampliar
horitzons i incorporar també la custòdia litoral, donat
que la majoria de les accions que s’estan duent a terme
són en aquest àmbit, i també són les més fàcils d’assumir
per les entitats. Aquesta reunió va permetre també
incorporar nous integrants al GT i canviar la coordinació,
ara en mans de GRAËLLSIA.
Un dels objectius del GTCMiL és poder establir un model
de Conveni de custòdia marina i litoral, en la línia del
que s’ha aconseguit de custòdia fluvial amb l’ACA, per tal
d’evitar dedicar tant de temps a accions burocràtiques. Per
això, s’ha estudiat experiències de les entitats pel que fa al
tema de permisos i documents a obtenir per a les accions de
custòdia.
Per altra banda, s’ha fet un seguiment de l’avantprojecte de Llei
d’Ordenació del Litoral (DOGC). Aquesta llei permetrà tirar endavant
un altre dels objectius del grup que és estudiar el pla d’usos de les
platges que redacten els ajuntaments i de les concessions per a boies i
fondeig com a instruments de custòdia del territori en àmbit litoral i marí.
Durant l’any, a més, s’han realitzat 2 visites de camp, coincidint amb les reunions del
Grup, que han permès conèixer experiències diverses de custòdia marina i litoral:
> 8 de maig, als Muntanyans, i la finca del Canyadell, a Torredembarra, organitzada per GEPEC.
> 15 de novembre, a l’espai natural de Les Madrigueres, a El Vendrell, organitzada per GEVEN.
Finalment, durant aquest 2017 s’ha realitzat un recull d’entitats i accions de custòdia marina i
litoral.
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Grup de Treball de Custòdia Fluvial (gtcf)
Durant el 2017 el GTCF ha fet 3 reunions de treball entre les entitats del nucli actiu. Per altra banda,
s’han organitzat 2 visites de camp relacionades amb sistemes fluvials temporals:
> 29 de juny, a la Riera de la Selva, a Selva del Camp, organitzada per l’Associació CEN.
> 26 d’octubre, a la finca de la Vall-Bio al riu Canaletes a Benifallet, organitzada
pel Grup Natura Freixe.
A més, el 16 de novembre es va realitzar una jornada tècnica al Campus
de les Terres de l’Ebre de la URV. Amb el títol Jornada Tècnica
sobre Sistemes Fluvials Temporals a Catalunya, la jornada, que va
comptar amb la presència de 55 assistents, va presentar diferents
projectes de recerca relacionats amb aquesta temàtica.
Cal destacar també, com s’ha mencionat abans, la creació
d’un model marc de conveni de custòdia en l’àmbit fluvial
de les conques internes catalanes amb l’Agència Catalana
de l’Aigua.

Grup de Treball
Municipal (gtcmu)

de

Custòdia

Durant el 2017 el GTCF ha fet 3 reunions de treball
entre les entitats del nucli actiu. Per altra banda el 6
d’abril, el GTCMu, en col·laboració amb l’ajuntament de
Sant Celoni, va organitzar la Sortida Tècnica Experiències
de custòdia municipal a Sant Celoni. Es van visitar dos
espais emblemàtics de Sant Celoni: la vall d’Olzinelles i les
Llobateres.
Prèviament a la sortida, el GTMu es va reunir per tractar
diversos temes, com la preparació d’un taller amb tècnics de
l’administració local sobre custòdia del territori i la difusió de la
campanya d’assignació del 0,5% de l’IBI a la custòdia local del territori.
El 22 de novembre, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, es
va organitzar, a l’Edifici del Vagó, la Jornada tècnica Com puc dinamitzar i
implementar la custòdia del territori al meu municipi?. La Jornada, que va comptar
amb més de 80 inscrits, i una àmplia representació d’ajuntaments i ens locals, va donar a
conèixer: diverses iniciatives de custòdia municipal vigents (ajuntament de Terrassa, ajuntament de
Sant Celoni i Consorci de les Gavarres); el treball desenvolupat per el Grup de Custòdia Municipal;
l’estudi d’incentius en favor de la custòdia del territori en les ordenances fiscals reguladores dels
principals impostos i taxes municipals; i la iniciativa d’Assignació del 0’5% de l’IBI a projectes de
conservació de la natura del municipi, amb el cas pràctic de l’ajuntament de Viladrau i l’ajuntment
de Santa Coloma de Farners.
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Treball en Xarxa

Grup de Treball
(gtca)

de

Custòdia Agrària

Durant el 2017, el GTCA s’ha reunit 2 vegades
a Vic (8 de març i 12 de desembre), i ha
organitzat 4 activitats formatives sobre
diversos aspectes vinculats amb el
sector agrari i la conservació del
patrimoni natural, que han
estat canalitzades a través
del Pla de Transferència
Tecnològica
del
Departament d’Agricultura:
> 15 de juny, a Bigues i Riells,
Jornada tècnica Com planificar una
finca agrària d’acord amb els escenaris de canvi climàtic,
organitzada per l’Espigall.
> 7 d’octubre, a Sant Climent Sescebes, Jornada tècnica
Conservació de prats de dall: Estudis i experiències en el
maneig a Catalunya, organitzada per IAEDEN.
> 26 d’octubre, a Bigues i Riells, Jornada tècnica Com
incrementar la matèria orgànica del sòl a partir de
recursos locals, organitzada per l’Espigall.
> 18 de novembre, a Mollet de Peralada, Jornada tècnica Els
ocells i ratpenats en el control biològic de plagues. Criteris
d’instal·lació adequada de caixes, organitzada per IAEDEN.
També s’ha treballat en la redacció d’un projecte innovador que
té per títol Desenvolupament d’estratègies innovadores per a la
planificació de finques agràries per mitjà de la custòdia del territori
com a eina per fer compatible la creació de productes d’alt valor afegit
amb la conservació del patrimoni natural i que s’emmarca en els ajuts del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Agricultura per a la creació i
funcionament de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en
matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles. La proposta pretén revertir
la tendència de pèrdua de biodiversitat associada a la intensificació de
l’activitat agrària per la manca de viabilitat econòmica de les explotacions.
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Treball en Xarxa
Grup de Treball de Custòdia Forestal (gtcfo)

El 22 de febrer, el GTCFo, en col·laboració amb el Centre de la
Propietat Forestal, va organitzar el taller participatiu per valorar
l’encaix de la custòdia forestal en els instruments
d’ordenació forestal (IOF). El taller, que va
comptar amb la presència d’experts en
gestió forestal i tècnics d’entitats de
custòdia, es va estructurar en
dues parts: una primera part
d’exposició d’experiències,
a càrrec d’en Ricard Baques
del Consorci de la Serra de
Llaberia, en Xavier Escuté de la
Fundació Catalunya-La Pedrera, i
per últim l’Enric Bisbe del Consorci de les Gavarres. En la
segona part, vam passar a fer una dinàmica participativa
a càrrec d’en Ricard Farriol, del Centre de la Propietat
Forestal, i moderat per en Joachim Englert, coordinador
del GTCFo, on vam repassar els continguts del PTGMF i
vam debatre entorn l’encaix de la conservació en aquest
tipus de plans. Les conclusions del taller constitueixen
una passa endavant per incloure la conservació en
aquest tipus de planificacions.
En paral·lel hem participat en la sol·licitud de 2 projectes
europeus vinculats a la custòdia forestal; en ambdós
projectes la XCT hi participa com a entitat sòcia. Els projectes
presentats són: el projecte CONNECTFOR Caracterisation et
preservation des espaces forestiers d’haute valeur ecologigue
et de leur connectivite ecologique, de la línia de subvencions
POCTEFA, liderat pel FORESPIR i el projecte LIFE+ BIORGEST
Innovative forest management strategies to enhance biodiversity
in Mediterranean forest liderat pel Consorci Forestal de Catalunya.
A més, s’han realitzat diverses trobades amb la Sra. Montse Barniol,
directora general d’Ecosistemes forestals i gestió del medi, per valorar com
impulsar la custòdia forestal juntament amb l’administració.
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Treball en Xarxa

Participació

al projecte
conservations network (ecln)

Life Development

of a european land

Al juny del 2017 vàrem assistir a la trobada del LIFE de l’ELCN que es va realitzar a Berlín, organitzada
per l’entitat NABU, coordinadora del projecte. Durant la trobada es va fer un repàs de
les principals accions del projecte, esdeveniments programats i com funcionaria
l’organització interna.
L’objectiu del projecte és doble: per una banda vol treballar amb les
diverses eines de conservació privada amb l’objectiu de promoure
la seva rèplica. Per altra banda el projecte vol desenvolupar una
xarxa europea de conservació privada (ELCN) amb una estratègia
clara a llarg termini i amb forts aliats internacionals. El projecte
té una durada de 2,5 anys (finalitza el desembre de 2019) i
inclou diversos eixos entre els quals l’acció pilot sobre
incentius fiscals per a acords de custòdia de la qual l’XCT
n’és responsable.
A més, també es preveuen diversos tallers participatius:
un d’incentius pels propietaris privats durant el 2018 a
Espanya, un sobre cooperació per
la conservació durant el 2019 a
Romania i un darrer sobre eines
per a la conservació durant el
2018 a Finlàndia. Cal destacar que
el projecte també organitzarà un
Congrés Internacional a Bèlgica
durant el 2019.
A finals del mes d’octubre, els membres impulsors de la
European Land Conservation Network
(ELCN),
entre ells la XCT, juntament amb
representants de la International
Land Conservation Network (ILCN)
i l’Institut Lincoln for Land Policy,
van visitar diversos projectes de
conservació en finques privades a l’Estat
de Colorado (EUA). El propòsit del viatge a
Colorado va ser introduir els delegats de l’ELCN a les
estratègies i tècniques de conservació privada més utilitzades
a EUA. Alhora, es va facilitar el debat sobre la seva transferibilitat
a Europa amb els professionals de la conservació d’EUA.
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Treball en Xarxa

Tallers internacionals
El 25 d’abril va tenir lloc a Berlín el workshop Biodiversity and Land Use, organitzat per l’IEEP
(Institut Europeu de Polítiques Ambientals), sobre mesures fiscals per afavorir la conservació de la
biodiversitat i la gestió del territori. Aquest workshop s’emmarca en un projecte europeu
que pretén compartir experiències i formar diferents actors europeus en matèria
de biodiversitat i usos del territori. La XCT fou representada al workshop
amb en Joan Pons Solé, que actualment assessora la XCT a través de la
consultoria INSTA – Serveis Jurídics Ambientals.
Entre el 14 i 16 de novembre vam assistir al seminari 2nd
Mediterranean NATURE 2000 Seminar a Xipre, organitzat per
Terra Cypria, juntament amb la Comissió Europea. Durant
el seminari vam participar en el grup de treball Effective
governance models for integrated approaches to implement
Natura 2000. Vam poder explicar com la custòdia del
territori pot ser un bon mecanisme per gestionar la Xarxa
Natura 2000 i vam mostrar diversos casos d’èxit d’acords
de Catalunya. El seminari també va servir per establir
sinergies i futures col·laboracions amb altres entitats
europees.

Participació al rally
Land Trust Alliance

anual de la

Vàrem participar en el Rally anual de la Land Trust Alliance
celebrat a Colorado (EEUU) del 26 al 28 d’octubre. Hi van
participar al voltant de 2000 persones entre representants
d’entitats de custòdia (Land Trusts), tècnics i
funcionaris governamentals i líders per a
la defensa de la conservació. El Rally va
comptar amb més de cent seminaris i
jornades de debat, sortides de camp i
espais d’intercanvi i trobada.
En el marc del Rally vam presentar
la línia de treball que liderem a la
XCT, centrada a impulsar els incentius
fiscals, dins del projecte LIFE ELCN,
del qual som socis. A més, vam aprofitar
l’esdeveniment per crear sinergies i networkings
amb entitats internacionals.
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Xarxa de xarxes

Finalitza

el projecte erasmus+ Acces to Land i s’inicien els
preparatius per un futur projecte europeu
El mes d’agost es va donar per tancat el projecte Erasmus+ Access to Land (accesstoland.eu) i a
principis de desembre els membres d’aquesta xarxa europea ens vam tornar a reunir per
planificar futurs objectius i projectes conjunts. L’objectiu d’aquest projecte ha estat
estudiar i avaluar diferents maneres de garantir l’accés a la terra per part de
les noves generacions de camperols agroecològics, un dels problemes més
rellevants de l’agricultura a escala europea, reconegut per la mateixa
Comissió Europea.
En aquest projecte hi han participat socis diversos de països
com el Regne Unit, Romania, Alemanya, Bèlgica, Itàlia, França
i Catalunya. La XCT hem participat sobretot en dues línies de
treball: tinença de terres i custòdia com a eines per gestionar
la terra com un bé comú, i autoritats locals, línia que hem
coordinat.

Ecoturisme i custòdia
Com a XCT s’ha seguit impulsant el projecte d’Arrèlia,
assistint a tres trobades. La primera va ser al I Fòrum
ENS (Ecoturisme, Natura i Sostenibilitat) celebrat a la
Vall d’en Bas, que va reunir a prop de 200 professionals
del sector de l’ecoturisme. Vàrem participar en la taula
rodona Com gaudim dels espais naturals sense posar-los
en risc? Reptes i eines moderada per en Francesc Mauri.
També en el marc del Fòrum ENS es va participar en la Sessió
de Treball Tàndem Marketplace 2017, sobre projectes de
col·laboració entre empreses i entitats, dinamitzada pel Club
Emas i el Departament de Territori i Sostenibilitat.
Per altra banda, del 27 al 29 de juny, vam participar en la Jornada
Custodia del Territorio y Ecoturismo en la Macaronesia, celebrades
a La Palma, en el marc del projecte CDTECOTUR (Custodia del Territorio
y Ecoturismo en la Macaronesia) amb les xerrades La custodia del territorio
como herramienta de conservación de la naturaleza basada en la implicación
ciudadana i El ecoturismo como una oportunidad para un modelo de turismo
respetuoso e incluso preservador de la naturaleza. El projecte CDTECOTUR, l’INTERREG V-A
Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2014-2020, té per objectiu fixar un enfocament comú en custòdia
del territori i ecoturisme pels arxipèlags de Madeira, Açores i Canàries.
En el marc del mateix projecte, el 5 de desembre vam participar en les jornades tècniques i
informatives del projecte Custódia do Território e Ecoturismo na Macaronésia també en el marc del
CDTECOTUR, a Funchal (Madeira). La XCT assesora el projecte i és signatària de la Red de Custodia
del Territorio en Reservas de la Biosfera de la Macaronesia.
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Membres de la XCT
La XCT tanca l’any 2017 amb 162 membres.
Membre XCT per tipologia
Universitat / Recerca

7
7

Altres administracions

7
8

Membre xct per categoria. Import quota anual

2016
16
15

Fundació

2017

20

30

93
91

40

50

28

A -60€

55
57

Associació
10

2017

B -150€

35
35

Ajuntament

2016
29
28

C-300€

21
19

Empresa

0

7
8

D-600€

11
12

Persona física

0
0

E-1200€

9
9

Consorci

4
4

F-3000€

0

60

10

20

30

31
40

50

60

70

80

90

100

Evolució dels membres de la XCT
180
173

170

170
162
160

165
160

162

158

150

161

156

145

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).

140
136
130

120

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1013

2014

2015

2016

2017

Evolució Ingressos quotes membres
60.000 €
52.853 €
51.425 €

50.000 €
44.905 €
40.000 €

45.445 €

45.595 €

49.943 €

52.515 €
48.698 €

43.755 €

49.219 €

35.380 €
30.000 €

20.000 €

Nota: el 2013 reflexa l’impacte de
l’augment de la quota de la UVICUCC degut a una revalorització del
conveni amb la XCT.

10.000 €

0€
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Membres de la XCT

PRESIDÈNCIA
Fundació Emys
VICEPRESIDÈNCIA
Grup de Natura Freixe
SECRETARIA
Consorci del Lluçanès
TRESORERIA
SEO/BirdLife

CONSELL DE MEMBRES

VOCALS
Associació CEN
Diputació de Barcelona
Fundació Vincles
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Llavors Orientals
GOB Menorca
Limonium SL
Ajuntament de Granollers
GEPEC- Ecologistes de Catalunya
Fundació Ent
Consorci de les Gavarres
Universitat de Vic – Fundació Universitaria Balmes
Limonium SL

Marc Vilahur
Pere Josep Jiménez
Laura Megias
Cristina Sánchez
Jesús Ortiz
Carles Castell
Lluís Pagespetit
Jordi Camprodon
Jordi Puig
Eduard Furró
Eduardo Soler
Albert Camps
Marc Torrents
Ignasi Puig
Oriol Armet
Jordi Villa
Eduardo Soler

Participació de la XCT en organitzacions i organismes
- Comissió de Seguiment del Pla de Suport del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
- Junta de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (O3SAC)
- Consell Assessor de l’Observatori del Paisatge
- Assemblea Territorial de Catalunya de Coop 57
Voluntaris de la
- Xarxa d’Economia Solidària
XCT 2017
- Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
- Patronat de la Fundació Catalunya - La Pedrera
Sara Alfino
- Patronat de la Fundació Andrena
Lluís Bertrans
- Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio
- Consejo Estatal de Patrimonio Natural de Biodiversidad
- Consejo Asesor de la Plataforma de Custodia del Territorio
- Consejo Asesor del Observatorio de la Gestión Empresarial de la Biodiversidad
- International Land Conservation Network (ILCN)
- European Land Conservation Network (ELCN)
- Access to Land Network (A2L)
- Eurosite
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Membres de la XCT
161 membres a desembre 2017. En negreta, els nous membres 2017.
ACCA, Associació Catalana de Ciències Ambientals
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 d’Esparreguera
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 Manresa
Ajuntament de Mataró
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 de Viladrau
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament del Vendrell
Amics del Manol i Palol Sabaldòria (AMIPS)
Anna Gallés Gabarró
APNAE, Associació d’Amics del Parc Natural dels
Aiguamolls de l’Empordà
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Aprèn, serveis ambientals, sl
Arjub del Riu
Associació Amics del Paratge Natural del Mas Roig
Associació Aurora – Salut Mental, Territori i Paisatge.
Associació d’Amics del Projecte Boscos de Muntanya
Associació d’Estudi de la Mediterrània Bufalvent
Associació de Naturalistes de Girona
Associació de propietaris forestals del Lluçanès
Associació Defensa i Estudi Fauna i Flora Autòctona
(ADEFFA)
Associació Ecosuma
Associació Estació Biològica del Pallars Jussà
Associació Hàbitats - Projecte Rius
Associació ecologista La Horda
Associació la Sorellona
Associació Mediambiental La Sínia del Gaià
Associació Paisatges Vius
Associació per a la Conservació de l’Entorn i la Recerca
Associació Poseidón
Associació Rurbans
CEA Alt Ter
CEN - Associació per la Conservació dels Ecosistemes
Naturals
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (CDCBLL)
Centre d’Estudis de la Vall
Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà
Centre de la Propietat Forestal
CILMA Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de
les comarques de Girona
COMEI, SL
Comunitat Cistercenca del Monestir de Santa Maria de
Poblet
Consell Comarcal d’Osona
Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de
Catalunya.
Consorci de l’Alta Garrotxa
Consorci de l’Espai Rural de Gallecs
Consorci de l’Estany d’Ivars i Vila-Sana
Consorci de la Serra de Llaberia
Consorci de la Vall de Ges, Orís i Bisaura
Consorci de Les Gavarres
Consorci del Lluçanès
Consorci del Ter
Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs

Membres de la XCT
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
Diputació de Tarragona
DV Serveis tècnics, sl
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
Forestal Catalana, SA
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
Fundació Mar
Fundació Plegadis
Fundació privada l’Esquerda
Fundació Privada Sigea
Fundació Privada Vincles
Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània
Galanthus, associació per a l’estudi i divulgació del medi
ambient
Garraf Coopera
Generalitat de Catalunya
Geoservei projectes i gestió ambiental, SL
GEPEC-Ecologistes de Catalunya
GEVEN, grup ecologista del Vendrell i Baix Penedès
GOB Menorca, grup balear d’ornitologia i defensa de la
naturalesa
Graëllsia “Grup d’Estudis i Comunicació Ambiental”
Grup d’Estudi i Protecció de les Tortugues
Grup de Natura Freixe

Grup de Naturalistes d’Osona - ICHN
HORT DEL MANYANO CCOP. V.Projecte BioCustodia
IAEDEN
ICRA, Institut per a la Conservació dels Rapinyaires
Insta - Serveis Jurídics Ambientals
IPCENA
Jordi Pagespetit Casadevall
Josep Antoni Melero Sanchez
L’altre Pallars., SL
L’Arada, Creativitat Social
L’Era , Espai de Recursos Agroecològics
La Canonja 3. Poble, paisatge i sotenibilitat
La Copa, sccl
La Sabina. Associació per la salvagurda de la Biodiversitat
i la Natura
La Vola, serveis ambientals, SA
Leopoldo Gil Nebot
LIMNOS, Associació de Defensa del Patrimoni Natural del
Pla de l’Estany
Limonium SL, societat d’actuacions ambientals
Llavors Orientals
Lo Pi Negre
Minuartia, Estudis Ambientals, sl
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
MN, Consultors en Ciències de la Conservació, SL
Neus Monllor Rico
Núria Asensio Salvador
Picampall, Associació ornitològica de les Terres de l’Ebre
Repte Territorial, S.L.
Resilience Earth SCCL
SEO/BirdLife
Sergi Marí Pons
SocialForest, SL
Societat Catalana d’Herpetologia
SORELLÓ, ESTUDIS AL MEDI AQUATIC, SL
SUBMON: Divulgació Estudi i Conservació de l’entorn
Natural
Trenca - Associació d’Amics del Centre Recuperació de
Fauna Salvatge de Vallcalent
Universitat de Girona, Càtedra de geografia i pensament
territorial
Universitat de Vic
Vigué-Subirà, scp, enginyeria forestal
Xavier Basora Roca
Xavier Sabaté Rotés
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Resultats econòmics 2017
INGRESSOS 2017

14,11%

21,07%

Ingressos propis (quotes membres) - 14,11%
Ajut estructural DTES GenCat - 42,08%

0,93%
4,58%

Subvencions públiques - 17,23%
Ingressos privats i contractes serveis - 4,58%
Variació de treballs en curs - 0,93%

42,08%

17,23%

0,54%

0,53%

Google adWords - 21,07%

DESPESES 2017

2,69%

Sous i salaris - 38,36%

3,03%

Carregues SS - 11,64%
Despeses col·laboradors externs - 0,15%

23,38%

38,36%

Despeses de Funcionament - 9,70%
Activitats periòdiques XCT - 5,60%
Béns i serveis de projectes - 4,38%
Google adWords - 23,38%

4,38%

Impostos - 3,03%

5,60%

Amortitzacions - 0,53%

9,70%

Despeses financeres - 2,69%

11,64%

Fons/variacions/provicions - 0,54%

0,15%

Evolució dels ingressos de la XCT
1.000.000
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2005

2006

Quotes membres

2007

2008

Ingressos per projectes

2009

2010

2011

Ingressos LIFE (socis)

2012

2013

Ingressos PIN (socis)

2014

2015

2016

F. Sostenibilitat/Ashoka/ Google

2017

Resultats econòmics 2017
Balanç d’explotació
Pla de Treball DTES- GenCat (42%)
Quotes membres (14%)

Pèrdues i guanys

Ingressos per projectes (26%)
Subvencions públiques (17%)
Mejorando la custodia F. Biodiversidad
Enfortiment custòdia DTASF GenCat
ELCN - LIFE (CE)
Diplocat
Ajut SOC. Programa Garantia
Juvenil
Land Acces -Erasmus (CE)
Jornades PATT - DARP
Ingressos privats i contractes
serveis (6%)
Organitzacio actes i activitats
Assessoraments
Arrèlia
Premi Fundació Girbau
Donant Ambiental - O3SAC
Mans al Verd - Aj. de Barcelona

2017
2016
146.796 € 150.000 €
49.219 € 49.943 €

Subvencions públiques per projectes
60.122 € 53.782 €
(17%)
Ingressos projectes, patrocinadors
15.978 € 85.080 €
privats (6%)
Altres/Ajut Google adWords (21%)
73.492 € 81.066 €
TOTAL INGRESSOS 348.862 € 419.871 €
Personal assalariat (38,36%)
120.548 € 129.063 €
Càrregues Seguretat Social (11,64%)
36.597 € 37.792 €
Col.laboradors externs (0,15%)
460 €
3.858 €
Despeses de Funcionament (9,7%)
30.480 € 34.250 €
Despeses activitats periodiques XCT
17.586 €
5.287 €
(5,6%)
Bens i serveis de projectes (4,38%)
13.765 € 88.780 €
Promoció Arrèlia Google Adwords
73.492 € 80.414 €
(23,38%)
Impostos (3,03%)
9.532 € 15.519 €
Despeses financeres (2,69%)
8.450 € 12.187 €
Amortitzacions (0,53%)
1.675 €
1.748 €
Fons / Variacions provisions (0,54%)
1.689 €
150 €
TOTAL DESPESES 314.274 € 409.048 €
RESULTATS 34.588 € 10.823 €

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DE LA XCT
CAP A ENTITATS DE CUSTÒDIA
PROJECTE

FINANÇADOR

IMPORT
640,00 €

1.579 €
5.436 €
1.001 €
19.942 €
9.346 €
2.500 €
15.978 €
2.138 €
3.965 €
640 €
3.500 €
4.140 €
1.595 €

Els resultats presentats estan avalats per
l’auditoria Domenec Xicota SL. Consulteu
informe

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST XCT
CAP A EMPRESES MEMBRES DE LA XCT

ENTITATS
BENEFICIÀRIES

Arrèlia

Ventes

Jornades PATT

Dept.
d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca
i Alimentació

2.500,00 €

3

Pla de Treball
(organització
actes: assemblea,
jornada anual,
visites, etc.)

Dept. de Territori
i Sostenibilitat de
Gencat

6.561,06 €

6

TOTAL

60.122 €
20.318 €

2

PROJECTE

FINANÇADOR

IMPORT

EMPRESES
BENEFICIÀRIES

Pla de
Treball

Dept. Territori i
Sostenibilitat

5.206,50 €

4

Erasmus +

Comissió Europea

4.657,00€

4

TOTAL

9.863,50€

9.701,06 €

27

440
3
Viulaterra - 14.844
xct.cat - 17.384

Que augmenti
150 - suficient
400 - òptim
Estable
Que augmenti 75.000
(viulaterra.cat 2016) 50.000 (xct.cat 2016)
40 - suficient
60 - òptim

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

8

9

43

Viulaterra - 15.002
xct.cat - 17.048

8

781

12

49 %

42.265,77 ha

113

79 (2)

818

2014

(1) Disminució global de 9.3% (79 acords menys) respecte 2015 degut a l’apliació de nous criteris d’exclusió d’acords a l’inventari
(2) 76 nous acords firmats entre el 2015 i el 2017
(3) Cal afegir 230.000 ha de custòdia marina

Nombre d’accions planificades i
executades pels grups de treball de la
XCT

Que augmenti

12

Estable
6 - suficient
10 - òptim

65

41%

Que augmenti
0 - 40% deficient
40 - 56% suficient
> 60% òptim

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

Nombre activitats de formació anuals

38.041,12 ha

Que augmenti

51

s.d.

705

2013

Superficie inclosa als acords establerts

60-80

5% del total: molt
deficient

Nombre total d’acords rescindits
anualment

Nombre nous acords per any
establerts per entitats de custòdia

Que augmenti
(800-1000)

Valor o tendència estimada

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

INDICADOR

Indicadors externs 2017

11

20

Viulaterra - 12.218
xct.cat - 18.077

7

664

16

50.55 %

42.904,79 ha (1)

26 (1)

79 (2)

844

2015

12

45

16

48

Viulaterra - 6.657
xct.cat - 16.147
sessions

2

4
Viulaterra - 9.734
xct.cat - 17.594
sessions

558

17

s.d.

40.07,14 ha (3)

76 (2)

79 (1)

765

2017

490

14

s.d (4)

s.d (4)

s.d (4)

s.d (4)

s.d (4)

2016

Nombre d’ajuntaments
membres de la XCT
Que augmenti

27

71 %

100% no òptim
> 60 % òptim
< 50 % deficient

33

% d’autofinançament
de la XCT

Que augmenti
> 40 - òptim
Objectiu: totes

Abast territorial (nombre de
comarques amb membres)

521.877 €

7

Estable
500.000 suficient

Capacitat econòmica
(ingressos / any)

168

Òptim 8-10
Deficient < 6

Que augmenti
Òptim > 190
> 180 suficient
Deficient < 160

Nombre de
membres de la XCT

2013

Nombre de treballadors
de la XCT

Valor o tendència estimada

INDICADOR

Indicadors interns 2017

31

79 %

8

33

725.348 €

173

2014

31

60 %

5

33

371.274 €

156

2015

35

87 %

6

32

419.871 €

161

2016

35

83%

7

30

348.862 €

162

2017

Amb el suport regular de:

Amb el suport de projectes de llarga durada de:

Des de Novembre del 2017 la XCT compta amb un ajut de:
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