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Pla de Treball 2015-2020 DGPA-XCN

La relació entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i la XCN 
es regeix pel PLA DE TREBALL 2015-2020 DGPA-XCN PER A LA 
CUSTÒDIA DEL TERRITORI A CATALUNYA

Objectius generals del 
Pla de Treball 2015-2020

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

Objectiu 3. Impulsar les bones pràctiques i la qualitat en 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

El Pla, promogut pel Departament de Territori i Sostenibilitat i elaborat amb el suport de la XCN, dona continuïtat 
al Pla de Treball de Legislatura 2011-2014, i recull la tasca conjunta de la Generalitat de Catalunya i la XCN, per a la 
promoció i la consolidació de les polítiques a favor de la biodiversitat i del patrimoni natural, mitjançant la promoció i 
la consolidació de la custòdia del territori com a eina central de col·laboració.
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ACCIONS 2020
El Pla de Treball 2015-2020 estableix les accions 
prioritàries de treball per al desenvolupament i la 
institucionalització de la custòdia del territori a Catalunya

En el marc del Pla de Treball 2015 - 2020 s’han dut a terme 
11 accions que donen resposta a alguns dels objectius plantejats. 
Enguany les accions desenvolupades s’han vinculat als objectius 
estratègics i línies d’actuació de l’Estratègia del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat de Catalunya (ESNATURA). 
Cada una de les accions ve acompanyada de material justificatiu 
resultant (annexes).
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ACCIONS 2020
Capacitació i enfortiment de les entitats de custòdia del territori

Promoció de Plans de Voluntariat entre les entitats ambientals

Organització d’actes institucionals conjunts DTES-XCN

Impuls de mesures fiscals favorables a la custòdia del territori i del decret de creació del registre de finques

Participació en Xarxes Europees i Internacionals de Conservació Privada

Definició d’una estratègia de priorització de la custòdia el territori 
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Anàlisi conceptual de la conservació cívica i privada

 Promoció del voluntariat ambiental

Recerca i promoció d’instruments econòmics per finançar la custòdia del territor i creació del registre de finques

Seguiment i avaluació de l’impacte de la custòdia del territori



Acció 1. Capacitació i enfortiment de les entitats de custòdia del territori

Els assessoraments tècnics i jurídics sobre custòdia del territori que 
realitza la XCN són una eina fonamental de transmissió de coneixement, 
formació i innovació per a les entitats de custòdia, ja que faciliten 
l’intercanvi d’experiències i el treball en xarxa. Durant el 2020 s’han 
realitzat un total de 61 assessoraments a entitats de custòdia del 
tercer sector ambiental, entitats públiques i persones propietàries o 
interessades en la conservació de la natura des de la societat civil.

La majoria dels assessoraments estan relacionats directament amb la 
custòdia del territori, especialment pel que fa a la revisió d’instruments 
jurídics i plans de gestió per vehicular les iniciatives de conservació i 
orientació genèrica de les iniciatives. Ara bé, alguns assessoraments 
també es focalitzen en aspectes jurídics i econòmics que afecten les 
entitats de custòdia, o en informació sobre formes d’implicar-se en la 
conservació de la natura i les entitats de custòdia a nivell personal.

 (Annex 1.1)

Durant el 2020 s’han realitzat dos informes sobre els valors ecològics (i 
els elements culturals que hi estan associats) per a l’àmbit d’actuació de 
dues associacions de propietaris forestals, l’Associació de Gestió Forestal 
de Montseny Ponent i l’Associació de Propietaris Miralles – Orpinell 
(Anoia).

Aquests informes s’han realitzat en el marc dels contactes i la voluntat 
de col·laboració entre la XCN i associacions de propietaris, per a 
promoure un millor coneixement dels valors naturals de les finques i, per 
tant, poder integrar la conservació d’aquests valors en la gestió que es 
dugui a terme. Als informes es proporcionen dades i mapes de context, 
figures de protecció, elements d’interès ecològic i natural (hàbitats, 
flora i fauna, geologia), context de canvi climàtic, serveis ecosistèmics, i 
elements de paisatge, culturals i històrics. Els informes també inclouen 
unes breus conclusions dels elements més destacats a preservar i 
algunes línies generals a tenir en compte de cara a la gestió. 

(Annex 1.2 i 1.3)

61 assessoraments tècnics i jurídics a entitats de 
custòdia del territori i breu informe de resultats

Redacció de 2 informes amb informació cartogràfica 
rellevant per a la conservació de la natura, que guiïn a 
les entitats i propietaris en la presa de decisions

Espai en custòdia de l’Associació Garraf Coopera a Vilanova i la Geltrú. Exemple de cartografia resultant a l’informe “Elements d’interès ecològic en l’àmbit de 
l’Associació de Gestió Forestal de Montseny Ponent.”
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Acció 2. Anàlisi conceptual de la conservació cívica i privada

Al llarg del 2020 s’ha treballat en la redacció d’un document que 
analitza el cos teòric i terminològic internacional utilitzat per a referir-
se a la conservació d’espais naturals sota governança diferenciada 
de la pública (propietat privada, empreses, entitats ambientals, 
comunitats locals), comparant-la amb les definicions del marc 
legislatiu actual i realitzant una proposta d’actualització pel cas de 
Catalunya.
D’aquesta manera es pretén facilitar una terminologia compartida 
en català i per a Catalunya que tingui en compte els estàndards 
internacionals, alhora que es fa una revisió crítica i acurada d’aquestes 
estratègies de conservació per tal de millorar-ne la seva aplicació. 
La necessitat d’aquest anàlisi sorgeix de la manca de definicions 
adequades per a avançar en la regulació d’aquestes iniciatives, com 

és el cas del Registre d’Acords de Custòdia del Territori o el disseny 
d’incentius fiscals. També s’ha generat aquest debat conceptual 
arran de la recent re-fundació de la Xarxa de Custòdia del Territori 
en la nova Xarxa per a la Conservació de la Natura, que redefineix la 
seva missió i visió incorporant estratègies de conservació més enllà 
de la custòdia del territori i incorpora una visió més política en les 
actuacions. (Annex 2.1)
Per altra banda, durant el 2020 s’han revisat els instruments 
jurídics per canalitzar les iniciatives de conservació privada, és a dir, 
els contractes i convenis de custòdia. Aquests instruments estan 
disponibles al web de la XCN perquè  les persones interessades els 
puguin consultar i adaptar a les necessitats del seu projecte. 
(Annex 2.2)

Anàlisi conceptual de la conservació cívica i privada i renovació dels models contractuals de custòdia del territori

Espai en custòdia de l’Associació Mediambiental la Sínia. Publicació dels instruments jurídics 
per la custòdia a la web de la XCN.

Model de contracte de custòdia actualitzat.
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Acció 3. Definició d’una estratègia de priorització de la custòdia el territori 

Al llarg del 2020 s’ha treballat en l’elaboració d’un informe on s’ha 
desenvolupat en major profunditat el marc conceptual del projecte 
de detecció d’àrees estratègiques per a la custòdia del territori 
a Catalunya i se n’ha actualitzat el marc metodològic. Aquest 
informe posa de manifest sinergies amb altres projectes i la seva 
complementarietat amb la tasca que desenvolupa l’administració 
(Espais Naturals Protegits, Pla d’Infraestructura Verda, Observatori del 
Patrimoni Natural, etc.).
Aquest any es preveia organitzar una segona jornada territorial, 
després de la de l’any passat al Camp de Tarragona, aquest cop 
a les Terres de l’Ebre, en col·laboració amb el Consorci per el 
Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià, amb entitats del 
territori, per a validar el marc conceptual i metodològic i els 
resultats de la priorització d’àrees a la zona. Tot i que es va preparar 
la cartografia específica i es va començar a organitzar la jornada, 
aquesta es va haver de cancel·lar per la pandèmia de la COVID-19. Es 
preveu realitzar-la durant la primavera del 2021.
Durant el 2020 també s’ha realitzat una cerca d’informació rellevant 
que pogués ser incorporada en els criteris de priorització d’àrees per 
a la custòdia del territori. Principalment s’ha identificat l’existència 
de cartografia de sistemes agraris d’alt valor natural (SAVN), 
elaborada pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 
(CTFC) a petició del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, i el mapa de conflictes ambientals oberts a Catalunya, 
elaborat per El Crític, que es preveu incorporar al sistema de 
priorització d’àrees estratègiques de la XCN. (Annex 3.1)

Àrees prioritzades a les Terres de l’Ebre per a la custòdia del territori.
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Acció 4. Seguiment i avaluació de l’impacte de la custòdia del territori

Durant la primera meitat del 2020 s’han realitzat una sèrie de 
reunions amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi 
Natural i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 
(CTFC), per tal de consensuar les línies d’un sistema d’indicadors per a 
avaluar la custòdia del territori, en les seves vessants socioeconòmica 
i ecològica. 
En aquestes reunions es va posar un èmfasi especial en com abordar 
uns mínims indicadors ecològics amb informació que es pogués 
recollir de manera comparable per part de totes les entitats de 
custòdia, i que anessin alineats amb la informació recollida per 
als informes sexennals d’aplicació de les Directives Europees de 
conservació. En el marc d’aquestes reunions, també s’ha començat a 
treballar en el plantejament d’una proposta de projecte d’avaluació 
de l’efectivitat de les mesures de gestió en àrees sota conservació 
privada a Catalunya, per al que es preveu cercar finançament 
europeu. (Annex 4.1)

A partir de la cerca d’altres estudis i bibliografia relacionada amb 
l’avaluació de l’efectivitat de la gestió d’àrees protegides, i seguint 
les línies consensuades en les reunions anteriors, s’ha elaborat 
una primera proposta de sistema d’indicadors que ha de permetre 
avaluar de forma periòdica l’estat i tendències del moviment de 
la custòdia pel que fa a aspectes socioeconòmics i ecològics de la 
conservació. Els indicadors socioeconòmics aborden els següents 
aspectes: governança de l’entitat, ocupació, finançament i despesa, 
projectes de custòdia, voluntariat i divulgació. Per altra banda, els 
indicadors ecològics es divideixen en: valors naturals, planificació de 
la conservació i gestió efectuada. (Annex 4.2)

Reunions amb entitats de recerca per a avaluar 
indicadors aplicables a la custòdia del territori

Selecció d’indicadors candidats a configurar el sistema 
d’indicadors ecològics i socioeconòmics

Exemple del panell d’indicadors socioeconòmics i ecològics de la conservació, aplicats 
a la custòdia del territori (proposta 2020).
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Acció 4. Seguiment i avaluació de l’impacte de la custòdia del territori

Un cop definida la proposta de sistema d’indicadors ecològics 
i socioeconòmics de la custòdia del territori, s’ha realitzat una 
prova pilot de recollida de dades amb tres entitats, Associació 
Mediambiental La Sínia, SEO/BirdLife i TRENCA, que han respost 
un formulari amb dades de l’entitat i de 3 iniciatives de custòdia per 
entitat. Amb les respostes de les entitats i els seus comentaris sobre 
les dificultats trobades en respondre el formulari, se n’ha creat una 
versió revisada i comentada per a la millora del sistema de recollida 
d’informació. Les entitats han trigat entre 7 i 11 hores a respondre el 
qüestionari, cosa que farà plantejar l’eliminació d’algunes preguntes 
i la millora del plantejament general del formulari per a facilitar la 
resposta de les entitats. 
Paral·lelament, s’ha realitzat una prova pilot d’aplicació d’indicadors 
per a l’avaluació de la biodiversitat potencial de sistemes agraris, en 
dues finques i de la mà de dues entitats de custòdia agrària, Fundació 
Emys i GEPEC. Aquesta avaluació s’ha realitzat aplicant el mètode 
ECODIAG, desenvolupat pel Conservatoire des Espaces Naturels 
du Languedoc-Roussillon i basat en l’avaluació de l’estructura, 
composició i signes de degradació dels elements semi-naturals 
(marges, franges de protecció herbàcies, basses, séquies, bosquets, 
prats i pastures...) de les finques. Amb aquesta prova pilot s’han 
pogut identificar els elements semi-naturals que requeririen d’una 
gestió activa a cada finca i s’han pogut fer algunes recomanacions per 
aquesta gestió de cara a millorar la biodiversitat i els beneficis que 
aquesta aporta a l’activitat agrària. (Annex 4.5, 4.6 i 4.7)

Al llarg del 2020, s’ha col·laborat amb l’Institut Català d’Ornitologia 
per a desenvolupar un visor de la biodiversitat en espais en custòdia, 
a partir de les dades recollides en el portal Ornitho.cat i l’Inventari de 
custòdia 2019. 
Aquest visor permet la consulta de les observacions de diferents 
grups biològics en els espais de custòdia i facilita l’enllaç amb les 
iniciatives de custòdia en el visor web de l’Inventari de custòdia 2019. 
El visor es pot consultar provisionalment a: 
https://dades.ornitologia.org/viewer/xcn

Realització de proves pilot d’aplicació dels indicadors 
ecològics i socioeconòmics

Creació d’un visor de dades de biodiversitat 
d’Ornitho.cat dels espais en custòdia.

Prova pilot d’aplicació d’indicadors per a l’avaluació de la biodiversitat potencial de sistemes agraris 
a una finca en custòdia agrària amb la col·laboració de la Fundació Emys.
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https://xcn.cat/actualitat/treballem-per-desenvolupar-un-sistema-dindicadors-de-limpacte-de-les-iniciatives-de-custodia/
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Acció 4. Seguiment i avaluació de l’impacte de la custòdia del territori

Al setembre de 2020 es va organitzar un cicle on-line amb el nom 
«Com avaluem la custòdia del territori?», que va constar de dues 
taules de treball i una jornada de debat oberta. En la primera taula de 
treball, «Avaluar la custòdia: necessitats i reptes», on van participar 
entitats de custòdia del tercer sector ambiental, es van tractar els 
reptes que suposa per a les entitats l’avaluació dels seus projectes i 
es van proposar possibles solucions i vies de suport i finançament 
a l’hora de treballar amb sistemes d’indicadors o metodologies 
d’avaluació. En la segona taula, «Ciència ciutadana i voluntariat 
en l’avaluació de l’impacte de la conservació», on es van convidar 
entitats de custòdia i entitats de recerca (públiques i privades), es van 
cercar sinergies entre entitats de custòdia, entitats de recerca i eines 
de ciència ciutadana i voluntariat per a l’avaluació de l’impacte dels 
projectes de conservació. 

Finalment, el dia 30 de setembre es va realitzar el debat «Sumar 
esforços per avançar en l’avaluació de l’impacte de la conservació a 
Catalunya. Com aconseguim un win-win?», obert a tothom i penjat 
posteriorment al canal de Youtube de la XCN. En aquesta jornada 
es va tractar el tema des de diferents actors (administració, recerca i 
gestió) per buscar línies generals i col·laboracions per a l’avaluació de 
l’estat del medi i dels projectes de custòdia. Des de la XCN també es 
van presentar els resultats d’una enquesta realitzada aquest 2020 a 
les entitats de custòdia sobre el seguiment i avaluació que fan dels 
seus projectes, i es van donar a conèixer les línies de treball de la XCN 
sobre l’avaluació de la custòdia del territori. (Annex 4.8)

Organització d’una jornada formativa i de debat entre 
entitats, centres de recerca i administració pública

Cartell de difusió de la jornada “Com avaluem la custòdia del territori?”

Presentació de Paisatges Vius a la Taula de Treball 1 sobre avaluació de la custòdia.

Assistents a una de les taules de treball prèvies a la jornada-debat del 30 de setembre.
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Veure el vídeo

https://xcn.cat/actualitat/organitzem-una-jornada-davaluacio-de-limpacte-de-la-conservacio-a-catalunya/
https://www.youtube.com/watch?v=x1XiTJSfU1o


Acció 5. Pla de Treball DGPA-XCN 2021-2025 

Al llarg del 2020 s’ha treballat en l’elaboració del Pla de Treball 
DTES-XCN 2021-2025  «Conservar la natura a través de la custòdia 
del territori i el voluntariat ambiental», que identifica els àmbits i 
les accions prioritàries de treball durant els propers 5 anys entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i la XCN. 
El Pla estableix 10 àmbits operatius i 25 accions de treball, vinculades 
al desenvolupament estratègic de la conservació comunitària i 
privada de la natura, la capacitació i enfortiment de les entitats 
de conservació de la natura, la promoció i impuls de la implicació 
ciutadana i el voluntariat ambiental en la conservació de la natura, i el 
treball en xarxa i aliances estratègiques. 
El Pla també identifica aquelles accions de l’Estratègia de Patrimoni 

Natural i Biodiversitat de Catalunya (ESNATURA) vinculades als 
àmbits de treball del Pla.
Al llarg del 2020 s’han realitzar dues reunions, el 23 de juliol i el 
16 d’octubre, entre els equips de treball de la Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural i  de la XCN per identificar i 
prioritzar les línies de treball conjuntes. 
Per altra banda, el 29 d’octubre, la XCN es va reunir amb el Conseller 
de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i la Secretària de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, per presentar el Pla de Treball, 
i es va acordar realitzar un acte públic conjunt per donar a conèixer 
aquesta aliança pública i privada per els propers anys. (Annex 5.1)

Elaboració del Pla de Treball XCN-DGPA 2021-2025

Portada del Pla de Treball XCN-
DGPA 2021-2025.

Reunió de la XCN amb el Conseller Damià Calvet i la Secretària de Medi Ambient, 
Marta Subirà, per presentar el Pla de Treball XCN-DGPA 2021-2025.
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Acció 6.  Organització d’actes institucionals conjunts DTES-XCN

La XCN, en col·laboració amb Ecologistes de Catalunya i la Societat 
Catalana d’Educació Ambiental, ha organitzat al llarg de l’any 2020 el 
Congrés Socioambiental de Catalunya. 
El Congrés vol esdevenir un espai de trobada entre les entitats i 
organitzacions socioambientals per generar debats i una estratègia 
coordinada d’incidència política a Catalunya per fer front als reptes 
socioambientals actuals. 
El congrés es desenvolupa en 3 etapes. Durant la primera, celebrada 
del 4 al 26 de novembre, que ha comptat amb la participació de 200 
persones, s’han realitzat 8 sessions de treball, a través de sessions 
on-line, sobre les diferents propostes polítiques de cada temàtica de 
treball: conservació de la biodiversitat; model socioeconòmic; gestió 
dels recursos naturals; residus i emissions; model alimentari; salut i 
natura; ordenació del territori, urbanisme i mobilitat; i reconeixement i 
impuls de les organitzacions socioambientals. 
Les dues següents etapes, consistiran en un acte central del congrés, 
previst per la primavera del 2021, on es consensuaran estratègies 
conjuntes d’incidència política, i un paquet d’accions, al llarg del 2021, 
per promoure les propostes polítiques acordades.  
A més a més del Congrés Socioambiental, al llarg del 2020, 
s’han organitzat dos sessions de debat en línia, sobre temàtiques 
d’actualitat, que han aconseguit una gran participació. El 19 de maig, 
la sessió «Emergència ecològica i COVID-19», va comptar amb 282 
persones inscrites, i el 30 de juny, la sessió «Polítiques ambientals 
europees i la conservació de la natura a Catalunya», va comptar amb 
110 persones inscrites.

Inici del Congrés Socioambiental de Catalunya i 
sessions de debat d’actualitat

www.congressocioambiental.cat

Logo del Congrés Socioambiental.

Cartell de difusió dels Grups de Treball temàtics del Congrés Socioambiental.

Exemple d’una sessió on-line dels Grups de Treball del Congrés, dinamitzada amb la 
plataforma Mural.
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Acció 6.  Organització d’actes institucionals conjunts DTES-XCN

La Setmana de la Natura 2020 ha reunit 220 activitats presencials 
amb aforaments limitats o on-line accessibles a tothom, posant 
de relleu la interrelació entre salut i natura: jornades de voluntariat 
per extreure plantes exòtiques invasores, recollides de residus, 
plantacions, etc.; tallers per aprendre sobre la biodiversitat que ens 
envolta, anellaments científics d’ocells, construcció de caixes niu o 
hotels d’insectes; sortides guiades per conèixer la natura del nostre 
entorn; xerrades sobre els projectes de les entitats; exposicions de 
llibres de natura a les biblioteques, etc. 
S’ha celebrat del 3 a l’11 d’octubre després de posposar-la per motius 
de la pandèmia COVID-19.  I més de 180 organitzacions públiques 
i privades (com entitats ambientals, ajuntaments, parcs naturals, 
consorcis, escoles, biblioteques, etc.) s’han sumat a la celebració 
d’aquesta 5a edició de la Setmana de la Natura organitzant activitats 
arreu del territori català.

5a edició de la Setmana de la Natura i celebració del Dia Mundial del Medi Ambient

Persones reconegudes de la cultura, la comunicació, els esports o la 
gastronomia, s’han sumat a la campanya #NaturaésSalut, publicant 
una foto amb aquest hashtag, com per exemple l’Ada Parellada, 
la Pilar Sampietro, la Cori Calero o l’Albert Bosch. Un total de 225 
publicacions només a Instagram amb el hashtag #NaturaésSalut 
visibilitza la necessitat de vincular la conservació de la natura amb la 
salut de les persones, ja que sense natura no hi ha vida. 
Per altra banda, tot i no poder celebrar la Setmana de la Natura 
durant el juny, el 5 de juny, en motiu del Dia Mundial del Medi 
Ambient, vam organitzar la campanya de Xarxes Socials «I tu, què 
fas per la Natura? Aprèn, coneix, actua», donant a conèixer les 
diferents vies d’implicació ciutadana promogudes per la XCN, a 
través d’un vídeo i d’imatges a les xarxes: voluntariatambiental.cat, 
setmananatura.cat, donantambiental.cat, ultracleanmarathon.cat

Activitat organitzada per Trenca durant la Setmana Natura 2020. Imatges de les persones influents i entitats participants al vídeo 
“I tu, què fas per la natura?”
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Veure el vídeo

https://setmananatura.cat/
https://www.instagram.com/explore/tags/natura%C3%A9ssalut/
https://www.instagram.com/explore/tags/natura%C3%A9ssalut/
https://www.youtube.com/watch?v=uSFN53OyiZ8
http://voluntariatambiental.cat
http://setmananatura.cat
http://donantambiental.cat
http://ultracleanmarathon.cat
https://www.youtube.com/watch?v=uSFN53OyiZ8


Acció 7.  Impuls de mesures fiscals favorables a la custòdia del territori i 
del decret de creació del registre de finques

El projecte de Decret de creació del Registre de finques amb 
iniciatives de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat va 
avançar molt durant l’any 2019, en què es van dur a terme les tasques 
principals per al desenvolupament del seu contingut. Durant el 2020 
s’ha treballat, entre d’altres, en les esmenes que des de l’assessoria 
jurídica del Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha fet al text 
del decret i s’han aplicat els canvis oportuns per poder tirar endavant 
amb la seva tramitació. En aquest sentit, les tasques principals que 
s’han dut a terme han estat vinculades a la valoració dels canvis 
proposats pels serveis jurídics del Departament, que han implicat 
reunions i revisions del text amb el personal del Departament. També 
s’ha fet una revisió exhaustiva del contingut de les memòries que 
acompanyen al Decret. 
Actualment el text del decret està pendent de les darreres revisions 
de l’assessoria jurídica i se’n preveu la seva aprovació de cara a 2021.

Durant el 2020 des de la XCN s’ha fet una revisió detallada del 
text de les diferents propostes d’incentius fiscals per fomentar 
la implicació de la propietat privada de finques en iniciatives de 
conservació privada. 
En aquest sentit, s’han dut a terme diferents reunions amb el Servei 
de Planificació de l’Entorn Natural del Departament de Territori i 
Sostenibilitat amb l’objectiu d’analitzar detalladament el text de les 
diferents propostes i fer les esmenes corresponents perquè aquestes 
es puguin incorporar a la Llei d’acompanyament dels pressupostos 
que presumiblement s’aprovarà de cara a 2021. 

Assistència en el procés d’aprovació i implementació 
del decret de creació del registre de finques amb 
iniciatives de custòdia i conservació cívica i privada

Assistència en disseny de mesures fiscals favorables a 
la conservació cívica i privada i acompanyament en el 
procés d’aprovació
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Acció 8. Recerca i promoció d’instruments econòmics per finançar la 
custòdia del territori

Al llarg del 2019, s’ha fet difusió, entre els membres de la XCN, de 
26 convocatòries d’ajuts, premis i altres oportunitats de finançament 
d’interès per a la custòdia del territori i el voluntariat ambiental. 
La difusió s’ha fet principalment a través de la secció específica de 
finançament del butlletí mensual C30 i de l’enviament d’àrees XCN, el 
sistema de mailing per comunicar-nos amb els membres de la XCN.
A més a més, s’ha treballat durant la pandèmia amb la Direcció 
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural per facilitar 
informació sobre l’estat d’afectació de les entitats ambientals davant 
les conseqüències econòmiques del COVID, amb l’objectiu de crear 
una línia d’«Ajuts a entitats del tercer sector ambiental afectades per 
la COVID-19», gràcies a la qual s’han pogut beneficiar 36 entitats.
(Annex 8.1)

Divulgació d’oportunitats de finançament entre els 
membres de la XCN

Publicació a la web de Medi Ambient dels ajuts a entitats afectades per la covid-19.

Exemple d’una Àrea XCN enviada, sobre la convocatòria de subvencions per la promoció i 
consolidació de la custòdia del territori a Catalunya.
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Acció 8. Recerca i promoció d’instruments econòmics per finançar la 
custòdia del territori

Des de la XCN, en col·laboració amb Fundació ENT s’ha realitzat 
l’informe «Necessitats econòmiques del tercer sector ambiental en 
el marc de la implementació de l’Estratègia del patrimoni natural i la 
biodiversitat de Catalunya».
L’informe analitza les entitats del tercer sector ambiental de 
Catalunya que es dediquen a la conservació de la natura i/o a 
l’educació ambiental vinculada a la conservació. Considerant la 
dificultat de trobar dades actualitzades que caracteritzin la dimensió 
exacta d’aquest sector, com a pas previ a l’anàlisi, la XCN ha elaborat 
un llistat aproximat d’entitats que compleixen aquestes condicions 
i  ha identificat 183 entitats.  Alhora, s’ha comptat amb les dades del 
Baròmetre ambiental 2018, i el resultat d’un «informe realitzat per la 
XCN sobre l’afectació de la COVID-19 a les entitats ambientals», que 
inclou una enquesta realitzada entre març i abril de 2020 sobre el 
pressupost ideal per poder desenvolupar la seva tasca.
L’informe analitza les necessitats econòmiques del tercer sector 
ambiental a partir de 3 aproximacions: gestió d’espais natural amb 
interès de conservació; inversions realitzades en  finques en custòdia; 
i estimació de les necessitats pressupostaries de les entitats del tercer 
sector ambiental. 
Així mateix, al llarg del 2020 la XCN ha cercat assessorament legal 
per tal d’avaluar les diferents opcions que tenen les entitats de cara 
a relacionar-se jurídica i econòmicament amb les administracions 
públiques. En aquest sentit, s’ha contactat amb alguns despatxos 
professionals que han elaborat propostes d’honoraris per fer aquest 
assessorament.

Estudi sobre les necessitats econòmiques de les entitats 
ambientals i fórmules contractuals amb l’administració pública

A més, la XCN s’ha reunit amb representants de la Taula del Tercer 
Sector Social amb l’objectiu d’establir sinergies i conèixer quines 
fórmules legals s’utilitzen des d’aquest sector per relacionar-se amb 
l’administració. (Annex 8.2 i 8.3)

Informe realitzat amb la col·laboració de 
la Fundació ENT per avaluar les necessitats 
econòmiques de les entitats ambientals.
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Acció 8. Recerca i promoció d’instruments econòmics per finançar la 
custòdia del territori

Al llarg de 2020, la XCN s’ha reunit amb representants de 16 
empreses i altres organitzacions, amb l’objectiu d’aconseguir 
i canalitzar recursos privats a iniciatives de promoció i 
desenvolupament de la custòdia del territori i el voluntariat 
ambiental.
En aquest sentit, es destaquen els contactes més rellevants:
- Reckitt-Benckiser: Es va aprovar una proposta per realitzar 5 accions 
de voluntariat corporatiu, en motiu del Dia Internacional de l’Aigua, 
amb entitats ambientals (Associació Hàbitats, La saboga SEO/BirdLife 
i Societat Catalana d’Herpetologia), per un valor de 1.200 euros cada 
una. Per motius de COVID19 es va haver d’anular, i es preveu la seva 
realització l’any 2021. 
- Viena: Es va aprovar una col·laboració per llançar una campanya 
d’arrodoniment solidari del 19 de març al 19 de juny als establiments 
Viena, en benefici del projecte de la Fundació Catalunya La Pedrera, 
«Cèntim a cèntim, boscos sense incedis». La previsió d’ingressos era 
d’entre 70.000 i 100.000 euros. Per motius de COVID19 es va haver 
d’anular, i es preveu la seva realització a la primavera del 2021.

Recerca i promoció de fons privats per a la conservació 
de la natura

- Contrarellotge ambiental: al llarg del 2020 s’ha treballat en 
proposta per organitzar una gran campanya de sensibilització i 
captació de fons (inspirada en la Marató de TV3), per tal de donar a 
conèixer a la societat catalana la importància de conservar els hàbitats 
i les espècies que habiten el nostre territori, i alhora aconseguir fons 
per als projectes de recerca i de gestió de les entitats ambientals, que 
dia a dia es dediquen a protegir i defensar la natura. S’està treballant 
amb TV3 per poder-la realitzar el 5 de juny, Dia Mundial del Medi 
Ambient, del 2021.  
- Fundem: S’ha acordat una col·laboració per cercar finques d’alt valor 
ecològic en venta que tinguin identificades les entitats membres de la 
XCN, per tal de poder-les cedir en custòdia del territori, amb l’objectiu 
de realitzar-hi projectes de manteniment, regeneració, protecció i 
divulgació. 
- Omplim: S’ha acordat una col·laboració amb l’empresa de serveis 
immobiliaris Omplim, per compensar m2 de construcció per m2 
de restauració d’espais naturals de les entitats de conservació de la 
natura, per un valor d’1 a 3 euros el m2. 
(Annex 8.4, 8.5, 8.6 i 8.7)

Proposta per la destinació del 
finançament que potencialment 
es podria aconseguir amb 
l’organització d’una Marató 
Ambiental, anomenada 
‘Contrarellotge Ambiental’.

Proposta presentada 
a Omplim per a la 
compensació de construcció 
immobiliària a través de la 
recuperació d’espais naturals.
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Acció 8. Recerca i promoció d’instruments econòmics per finançar la 
custòdia del territori

Els ens municipals, amb contacte directe amb el territori, són un actor 
clau per a la conservació de la natura. Des de la XCN promovem una 
iniciativa de fiscalitat per a que els ajuntaments dediquin el 0,5% de 
la recaptació líqiuida de l’IBI a projectes de conservació de la natura.
El 27 d’octubre la XCN va organitzar la Jornada en línia «Assignació 
del 0’5% de l’IBI a iniciatives de conservació de la natura», que va 
comptar amb 106 persones inscrites, de les quals la major part eren 
ajuntaments i altres ens locals.
La jornada, que va comptar amb la col·laboració de la Diputació 
de Girona, Diputació de Lleida i Diputació de Tarragona, es va 
inaugurar per part de la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya, Marta Subirà, i es va cloure per part 
de la diputada de medi ambient de la Diputació de Girona, Anna 
Barnadas. Durant la jornada es van donar les claus de l’origen de 
l’iniciativa, es va presentar un model de moció per a la incorporació 
als pressupostos municipals, i es van fer recomanacions per elaborar 
un Pla d’Acció per la millora de la qualitat del medi ambient local. A 
més, van participar presentant la seva experiència quatre ajuntaments 
que ja han implementat aquesta proposta: Les Planes d’Hostoles, 
Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners i Montblanc.  

Campanya d’implementació del 0’5% de l’IBI a 
iniciatives de conservació de la natura municipal

Per altra banda, durant el 2020 ens hem reunit amb els representants 
de medi ambient de la Diputació de Barcelona, Diputació de Girona 
i Diputació de Tarragona per exposar-els-hi la iniciativa del 0’5% 
de l’IBI i perquè la donin a conèixer entre els seus municipis. I s’ha 
incorporat la proposta al Manifest del Verd i la Biodiversitat promogut 
per la Xarxa Barcelona + Sostenible. 
A més, el 3 de març, es va col·laborar en l’organització del Fam 
Trip «Cicle d’eines pels municipis», organitzat per el Consorci 
per al Desenvolupament del Baix Ebe i el Montsià, per visitar les 
experiències de custòdia municipal de Sant Celoni i Vilanova i la 
Geltrú. Durant el Fam Trip, es a exposar als tècnics i representants 
d’ajuntaments del Baix Ebre i Montsià, la iniciativa del 0’5% de l’IBI. 
Durant el 2020 s’ha informat i assessorat a 14 ajuntaments per 
a l’aprovació i la implementació d’aquesta iniciativa. D’aquests 
ajuntaments, 7 ens han informat que ho estan treballant per 
aprovar-ho properament: Amposta, Cornellà de Llobregat, La Bisbal 
de l’Empordà, La Canonja, Manresa, Roquetes i Sils. És probable 
que d’altres ajuntaments també ho hagin fet i no en tinguem 
coneixement.  (Annex 8.8 i 8.9)

Cartell de difusió de la 
jornada on-line sobre 
l’assignació del 0,5% 
de l’IBI a iniciatives de 
conservació de la natura.

Ponents del webinar, tècnics 
i regidors d’ajuntaments 
que ja apliquen la iniciativa 
de destinar el 0,5% de l’iBI 
a iniciatives de conservació.
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Veure el vídeo

https://xcn.cat/event/assignacio-del-05-de-libi-a-iniciatives-de-conservacio-de-la-natura/
https://www.youtube.com/watch?v=d9J9L7CB2bM&feature=emb_logo


Acció 9. Participació en Xarxes Europees i Internacionals 
de Conservació Privada

Del 22 al 24 d’abril eren les dates previstes per a la celebració a 
Catalunya del III Congrés Global de la International Land Conservation 
Network i el I Congrés de la European Land Conservation Network, 
que havia de tenir lloc a Barcelona, amb la col·laboració de la XCN 
i la Fundació Catalunya La Pedrera, com a partners locals. Degut al 
COVD-19 es va haver de posposar l’esdeveniment sense nova data. 
Per tal de no perdre la gran expectativa que s’havia generat, es va 
decidir organitzar una sèrie de webinars formatius i de debat. 
El primer webinar va consistir en un plenari, el 22 d’abril, en motiu 
del Dia de la Terra, inaugurat per la Secretària de Medi Ambient i 
Sostenibilitat de Catalunya i el Secretari de Recursos Naturals de 
l’Estat de Califòrnia, explicant les polítiques de conservació de cada 
regió. 
Des del març fins a novembre s’han organitzat 11 webinars de diferent 
temàtica d’actualitat. La XCN ha col·laborat en la difusió del Congrés 
a Catalunya i en l’aportació de dos ponents col·laboradors de la XCN, 
en Carles Castell, de la Diputació de Barcelona, i en Lluís Brotons, del 
CREAF i CTFC. 

Els webinars celebrats han estat:
- Land Conservation, Human Health and Wellbeing- 27 d’octubre
- Symbiosis-Inspiring Partnerships in Stewardship - 26 de juny 
- Reclaiming our Freshwater Resources - 18 de juny 
- A Global Survey of Conservation Finance - 11 de juny 
- Legal Tools for Private Land Conservation in the European Union - 4 de juny 
- Connecting Universities with Land Conservation Organizations - 28 de maig 
- Utter oposites? Conservation in a Commercial Farming Context - 21 de maig
- Using EU LIFE funding for Private Land Conservation - 14 d maig
- Peer Learning and Collaborative Leadership in Large Landscapes - 7 de maig 
- Conservation Tools and Strategies in Common Law Jurisdictions - 29 d’abril 
- ILCN/ELCN Webinar: The Natura 2000 Protected Areas Network: the History 
and Future Outlook for Integrating Conservation on Private Lands
24 de novembre

Congrés Internacional de Conservació Cívica i Privada
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https://www.landconservationnetwork.org/2020-webinar-series
https://www.landconservationnetwork.org/2020-webinar-series


Acció 10.  Promoció de Plans de Voluntariat entre les entitats ambientals

Al llarg del 2020, la XCN ha treballat per acompanyar a les entitats 
membres en la millora de la seva gestió del voluntariat. En aquest 
sentit, s’han assessorat i acompanyat 7 entitats en l’elaboració del seu 
Pla de Voluntariat: Garraf Coopera, Fundació Miranda, Fundació Emys, 
Associació Mediambiental la Sínia, GEVEN, Associació CEN i IAEDEN. 
L’acompanyament a les 7 entitats s’han fet 3 reunions virtuals amb 
cadascuna: una primera sessió formativa sobre les parts que inclou un 
pla de voluntariat i quina informació incloure; una segona de revisió 
de la primera proposta de pla; i una tercera de revisió final, tancament 
i proposta d’implementació del pla de voluntariat.
Alhora també s’han enviat diversos materials als responsables de 
l’elaboració del pla per tal de facilitar el procés de treball: un guió 
amb les parts essencials d’un pla de voluntariat, un document amb 
enllaços a diversos recursos (com per exemple els webinars formatius 
que vam organitzar al 2019, o les monografies sobre voluntariat del 
DTASF, etc.) i una proposta de cronograma de treball per coordinar 
l’elaboració i seguiment dels plans.

Donada la situació de limitació de mobilitat provocada per la covid, 
només s’han pogut fer 2 visites al juliol, moment en què la situació de 
la pandèmia permetia certa mobilitat, a Garraf Coopera i a la IAEDEN, 
per tal de complementar tot el que s’ha treballat amb l’assessorament 
a distància.
Les entitats acompanyades durant l’any 2019 i aquest any 2020 
(11 entitats en total) asseguren que el pla de voluntariat ja els està 
donant fruits: s’està ampliant la seva base social, amb més persones 
voluntàries, arribant a nou públic i fidelitzant la seva col·laboració. 
Per altra banda, al llarg del 2020 s’ha assessorat a 14 entitats 
ambientals en plans de voluntariat i millora en la gestió del 
voluntariat de l’entitat.
Finalment, el 13 de novembre, es va participar de manera activa a la 
1a Trobada de l’Associacionisme i el Voluntariat, aportant reflexions i 
propostes de millora per a les polítiques públiques que cal impulsar i 
prioritzar.  
(Annex 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 i 10.7)

Redacció i implementació de Plans de Voluntariat entre 
les entitats ambientals

Visita a una activitat de voluntariat de l’entitat Garraf Coopera. Reunió presencial amb la responsable de voluntariat de l’entitat IAEDEN, a la seva seu.
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https://xcn.cat/actualitat/millorem-la-gestio-del-voluntariat-de-les-entitats-membres/
https://voluntariat.gencat.cat/cinquanta-entitats-participen-1a-trobada-virtual-associacionisme-i-voluntariat/


Acció 10.  Promoció de Plans de Voluntariat entre les entitats ambientals

Durant el 2020 s’ha treballat conjuntament amb la Sub-direcció 
General d’Informació i Foment de la Sostenibilitat, el Servei de 
Fauna i Flora de la Sub-direcció General de Biodiversitat i Medi 
Natural i Forestal Catalana, i els responsables del Centre de Fauna de 
Torreferrusa i el Centre de Fauna d’Aiguamolls de l’Empordà, per a la 
vehiculació del voluntariat als Centres de Fauna Salvatges a través 
d’entitats ambientals. 
El resultat ha estat l’elaboració d’un Document Marc per a l’Acció 
Voluntària als Centres de Fauna Salvatges, que identifica les bases per 
a la seva implementació a partir de 2021. Paral·lelament s’ha treballat 
en una proposta econòmica per a la seva implementació durant 
el 2021, a partir de les necessitats i les tasques que assumirien les 
entitats ambientals i la pròpia XCN. (Annex 10.8)

Acompanyament en la redacció i aplicació del 
Document marc per a l’acció voluntària als 
Centres de Fauna de Catalunya

Imatges del document resultant del procés de treball sobre el voluntariat 
als centres de fauna de Catalunya: “Document marc per a l’acció 
voluntària als Centres de Fauna de Catalunya.
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Acció 11. Promoció del voluntariat ambiental

Recull de dades 2020

279 crides puntuals de voluntariat
11 projectes nous de llarga durada
23 noves entitats detectades
14 propostes RSC al Catàleg d’activitats 
RSC per empreses d’entitats ambientals

14 butlletins
3.359 subscrits al butlletí

140 assessoraments a persones i col·lectius
19 assessoraments a empreses

Durant el 2020 s’ha continuat amb la gestió i dinamització del portal 
web de referència voluntariatambiental.cat a Catalunya, a través de la 
web i les xarxes socials respectives (twitter, facebook i instagram). 
L’any 2020 va començar amb una gran onada de mobilitzacions 
ambientals que va provocar la creació de molts grups de voluntariat, 
sota el nom de Fridays For Future o altres, accions que s’han anat 
recollint al portal. Els efectes del temporal Glòria també van provocar 
un allau de persones que volien col·laborar per recuperar els entorns 
afectats, o per passar a l’acció i evitar els efectes del canvi climàtic.
Tot i els efectes del COVID-19, en total s’han publicat 279 crides 
puntuals de voluntariat, ja que moltes entitats van organitzar accions 
alternatives com projectes de ciència ciutadana, seguiments de fauna 
i flora, recollides de residus, o altres activitats virtuals, activitats que es 
podien mantenir ja que no implicava la reunió de grups de persones.
Donat l’augment de la creació de grups de recollides de residus, una 
activitat cada cop més habitual, i la creació d’altres col·lectius i entitats 
ambientals, s’han detectat i publicat al portal activitats de 23 noves 
entitats.

Al portal també s’han recollit i publicat fins a 11 projectes nous de 
llarga durada, principalment de ciència ciutadana ja que han estat 
els més fàcils de poder dur a terme durant la pandèmia (seguiment 
d’ocells comuns, ratpenats, identificació de líquens, mostreig de 
pedra seca, etc.).
En quant a les activitats d’RSC, s’ha creat i publicat el «Catàleg 
d’activitats RSC, per empreses, d’entitats ambientals» amb un recull 
de 14 propostes d’entitats ambientals per oferir accions de voluntariat 
ambiental d’un dia als treballadors de les empreses. En aquest sentit, 
durant aquest any s’ha donat resposta a 19 consultes d’empreses 
sobre activitats RSC.
El contingut de la web també s’envia a través del butlletí mensual. Al 
llarg del 2020 s’han enviat  14 butlletins i el reben actualment 3.359 
persones (pràcticament el doble que l’any passat).
El ressò de la web entre la ciutadania es fa palès amb les 140 
consultes rebudes de persones usuàries del portal, a les quals se les 
ha assessorat via e-mail, telèfon o xarxes socials sobre les opcions 
de voluntariat ambiental que més s’ajusten a la seva disponibilitat o 
interessos.
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http://voluntariatambiental.cat
http://voluntariatambiental.cat/ets-una-empresa-consulta-el-nou-cataleg-dactivitats-rsc-ambientals/
http://voluntariatambiental.cat/ets-una-empresa-consulta-el-nou-cataleg-dactivitats-rsc-ambientals/


Acció 11. Promoció del voluntariat ambiental

Al llarg del 2020, s’han fet 5 presentacions virtuals del portal, on a 
cada sessió es parlava d’una temàtica concreta relacionada amb el 
medi ambient i s’ha convidat a una entitat de referència per explicar 
els seus projectes i com col·laborar-hi. En concret s’ha treballat 
el tema del malbaratament alimentari amb Espigoladors, de la 
mobilitat sostenible amb el BACC, de la biodiversitat amb l’Aula 
Ambiental Bosc Turull, de la prevenció de residus amb Rezero i de la 
contaminació atmosfèrica amb Eixample Respira.
Per altra banda, durant les etapes de desconfinament, des de la 
XCN ens hem coordinat a través del Grup Assessor en Voluntariat 
Ambiental (GAVA) per tal de consensuar l’afectació a les activitats 
de voluntariat, i comunicar-ho així a les entitats membres de la 
XCN. S’han elaborat i enviat 3 missatges, un per cada etapa de 
desconfinament, i s’ha assessorat a més de 5 entitats sobre el 
procediment a seguir per poder organitzar activitats de voluntariat 
ambiental, en línia amb les mesures anunciades pel PROCICAT.

Durant el 2020 s’ha elaborat i publicat l’Informe del Voluntariat 
Ambiental a Catalunya 2019, amb les dades recollides a una enquesta 
durant el 2019 sobre l’estat del voluntariat ambiental a Catalunya, 
en quan a nombre de persones voluntàries i gestió de la qualitat dels 
programes de voluntariat.

Exemple d’activitats publicades al portal voluntariatambiental.cat Nou espai a la web dedicat a entrevistes a entitats de voluntariat.

Cartell de difusió del 
cicle de xerrades per 
incentivar la implicació 
ciutadana en medi 
ambient a través de les 
entitats sense ànim de 
lucre.
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http://voluntariatambiental.cat/com-mimplico-per-lemergencia-ecologica-a-barcelona/


Acció 11. Promoció del voluntariat ambiental

Per tal d’explorar el funcionament del Cos Europeu de Solidaritat i 
altres opcions de voluntariat europeu o internacional, el febrer de 
2020 des de la XCN ens vam reunir amb el Servei Civil Internacional 
de Catalunya, a l’octubre amb el Servei de Joventut del Departament 
de Treball, Afers Socials i Família. També a l’octubre ens vam trobar 
virtualment amb l’associació portuguesa Plantar Uma Árvore, per 
avaluar possibles projectes conjunts i aliances per promoure el 
voluntariat europeu.
Finalment, el 5 de novembre es va organitzar el webinar «Acollir 
voluntariat europeu des de les entitats ambientals», per donar 
a conèixer la convocatòria i experiències pràctiques d’entitats 
ambientals que ja tenen el projecte implementat des de fa anys. Des 
del Servei de Joventut es van donar els detalls de la convocatòria i tot 
seguit, la Fundació Mona i Seo-Birdlife van donar alguns consells a les 
entitats basats en la seva experiència. La sessió va comptar amb una 
20 d’assistents, i al voltant de 50 visualitzacions al canal de Youtube 
de la XCN.

Al llarg del setembre es va organitzar una jornada debat i dos 
tallers previs per tal de treballar conjuntament entre les entitats 
i els centres de recerca les eines per l’avaluació de la custòdia del 
territori, fomentar la ciència ciutadana i el voluntariat ambiental. 
Concretament, la taula de treball 2 “Ciència ciutadana i voluntariat 
en l’avaluació de l’impacte de la conservació” va comptar amb 20 
entitats participants i va servir per debatre sobre les necessitats 
i reptes dels projectes de ciència ciutadana i crear aliances entre 
entitats i centres de recerca. A la jornada oberta del dia 30 de 
setembre es van presentar els resultats d’aquesta taula, ampliant el 
debat amb el paper de l’administració pública.
Des de la XCN també s’ha participat a la primera reunió de constitució 
de la Comissió d’Impuls de la Ciència Ciutadana a Catalunya, en 
representació de les entitats ambientals que formen part de la xarxa.

Promoció del Cos Europeu de Solidaritat entre les 
entitats ambientals

Promoció de la ciència ciutadana entre les entitats 
ambientals

Cartell del webinar formatiu per entitats ‘Acollir voluntariat europeu’
Programa de la 2a taula de treball del cicle ‘Com avaluem la custòdia del territori?, 
sobre ciència ciutadana i voluntariat ambiental.
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Veure el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=a3h-OLHRCs0


Impacte accions 2020

5.650 seguidors a Twitter

8.798 visites web

41.890 visites web

3.359 subscrits al butlletí2.700 subscrits al butlletí

5.500 seguidors a Twitter

2.153 seguidors a Instagram

3.438 seguidors a Facebook

+1.088 respecte 2019

Creació nova web 2020

+1.000 respecte 2019+1.000 respecte 2019

+900 respecte 2019

+1.048 respecte 2019

+675 respecte 2019
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