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LA CONTINUA CREACIÓ D’INICIATIVES DE CUSTÒDIA
A CATALUNYA DEMOSTRA LA SEVA IMPORTÀNCIA EN

LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT 

 En els darrers 2 anys s’han creat 76 noves iniciatives de custòdia.

 Les 700 iniciatives de custòdia vigents ocupen una superfície total de 39.339 ha,
que representa l’1,23% de la superfície de Catalunya.

 El 73% de la superfície en custòdia es troba dins la Xarxa Natura 2000, contribuint a
la gestió d’aquests espais.

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) acaba de publicar l’inventari de custòdia
2019, un informe que recull  les iniciatives de custòdia  del territori,  tant públiques com
privades, existents a Catalunya. 

A Catalunya hi ha 700 iniciatives de custòdia vigents, que ocupen una superfície de quasi
40.000 hectàrees en custòdia (equivalent a la comarca del Maresme). Aquestes iniciatives
són impulsades per 63 entitats, 42 de les quals són entitats privades que gestionen el 85%
de la superfície en custòdia. L’objectiu principal de les iniciatives és conservar hàbitats.
Estan ubicades principalment en zones forestals, seguides de zones humides o rius i espais
agraris. 

D’entre les dades que posa de manifest l’inventari, cal destacar que el 73% de la superfície
es troba dins la Xarxa Natura 2000. A més, en el 73% de les iniciatives de custòdia hi ha
hàbitats d'interès comunitari i el 49%  de les iniciatives presenten espècies amenaçades.
Aquestes  dades  mostren  la  rellevància  de  les  entitats  ambientals,  i  les  iniciatives  de
custòdia que impulsen, en la conservació d’espècies i hàbitats.

En el context actual de crisi climàtica i ecològica, també és rellevant que 248 iniciatives  de
custòdia implementen estratègies d’adaptació o mitigació del canvi climàtic, i 239 realitzen
activitats  de  sensibilització  i  educació  ambiental  per  implicar  la  ciutadania  en  la
conservació de la natura.

A nivell socioeconòmic, de l’inventari es desprèn que l’impacte de la custòdia del territori
és  significativament més elevat quan són les entitats del tercer sector ambiental les que
lideren els projectes, ja que involucren a més actors i generen major economia local.  
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Les iniciatives de custòdia per províncies
De les 42 comarques que hi ha a Catalunya, només 4 no tenen cap iniciativa de custòdia en
actiu: l’Alta Ribagorça, la Segarra, l’Urgell i la Vall d’Aran. 

La comarca amb més iniciatives totals és l’Alt Empordà, amb 83 iniciatives. En termes de
superfície en custòdia, la comarca amb una superfície més gran és l’Alt Urgell, amb més de
5800 ha.

En 28 de les 42 comarques de Catalunya hi ha presència d’entitats de custòdia. La majoria
es  troben  a  la  meitat  est  de  Catalunya  (província  de  Girona  i  regió  metropolitana  de
Barcelona). També hi ha una presència destacada d’entitats al Camp de Tarragona. 

Per províncies, les iniciatives de custòdia es reparteixen de la següent manera: 

- Província de Barcelona. Hi ha 99 iniciatives de custòdia, que ocupen una superfície
total de 5.435 ha.

- Província de Girona. Hi ha 346 iniciatives de custòdia, que ocupen una superfície
total de 8.725 ha.

- Província de Lleida. Hi ha 69 iniciatives de custòdia, que ocupen una superfície total
de 11.923 ha. 

- Província de Tarragona. Hi ha 126 iniciatives de custòdia, que ocupen una superfície
total de 13.256 ha.

El visor web de l’inventari
Amb la finalitat de facilitar la consulta de dades, s’ha creat un visor web que permet la
consulta  interactiva  de  les  iniciatives  de  custòdia.  El  visor  permet  geolocalitzar  les
iniciatives i consultar-ne informació detallada, com el nom de la iniciativa, la superfície que
ocupa,  l’entitat  implicada i  l’any d’inici  de la  iniciativa.  A més, el  visor permet  extreure
informació de les iniciatives per comarques (nº d’iniciatives, superfície total que ocupen i nº
d’entitats amb seu a la comarca) i consultar una sèrie d’estadístiques de les iniciatives i les
entitats de custòdia, per al conjunt de Catalunya i per comarques. Es pot consultar el visor a
www.xcn.cat/inventari. 

Les iniciatives de custòdia del territori
La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies i instruments que tenen per objectiu
implicar els propietaris i usuaris del territori, i el conjunt de la ciutadania, en la conservació
de  la  natura  i  el  bon  ús  dels  recursos  naturals,  d’acord  amb  els  valors  culturals  i
paisatgístics associats. Es formalitza a través d’instruments jurídics de naturalesa pública o
privada (contractes o convenis) entre una entitat de custòdia i la persona titular d’una finca
(propietari o gestor).

http://www.xcn.cat/inventari
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Aquesta estratègia és complementària a la designació legal d’espais naturals protegits per
part de l’administració; permet un contacte més directe amb propietaris, gestors i altres
actors. Tot i així, sovint hi ha un solapament de les dues estratègies en un mateix espai, tal i
com indica el fet que més del 70% de la superfície en custòdia està inclosa dins la Xarxa
Natura 2000, i al voltant del 25% dins Espais Naturals de Protecció Especial.

Per a més informació consulteu: 

- L’informe de l’inventari  
- La infografia, amb les dades clau de l’inventari   

S’adjunten en aquesta nota de premsa: 

- Imatge 1. Mapa d’ubicació de les iniciatives de custòdia, solapades amb la Xarxa
Natura 2000 i Espais Naturals de Protecció Especial.

- Imatge  2.  Mapa  de  Catalunya  amb  la  distribució  del  nombre  d’iniciatives  per
comarca.

- Imatge  3.  Mapa  de  Catalunya  amb  la  distribució  del  nombre d’iniciatives  i  la
superfície en custòdia per comarca. 

- Imatge  4.  Desembocadura  del  riu  Gaià,  un espai  en custòdia  de  la  l’Associació
Mediambiental La Sínia. 

Més informació i contacte: Xarxa per a la Conservació de la Natura - www.xct.cat
 Anna Subirana – asubirana@xcn.cat - 93 886 61 35 

mailto:%E2%80%93%20asubirana@xcn.cat
https://xcn.cat/wp-content/uploads/Infografia-inventari-CAT_DEF.pdf
https://xcn.cat/wp-content/uploads/Informe-Inventari-2019-DEF.pdf

