MEMÒRIA 2016

Activitats i resultats

MEMÒRIA 2016
Activitats i resultats
Publicació de distribució a les entitats, institucions i persones vinculades a la Xarxa de Custòdia del Territori.
Us animem a fer ús i a difondre els continguts d’aquesta publicació,
i us demanem que, en fer-ho, citeu la font d’informació.
Autors:
Equip tècnic de la XCT durant el 2016: Montse Camps, Pau Carnicero, Sandra Carrera, Marta Crespo, Sergi Marí, Montse Masó, i Anna
Subirana
Imatges:
Totes les imatges són d’arxiu de la Xarxa de Custòdia del Territori.
Imatge de la portada:
Assemblea 2016 de la XCT al Congost de Mont-Rebei
Edició, disseny i maquetació:
Xarxa de Custòdia del Territori
Versió digital disponible a:
http://www.xct.cat/ca/xct/memories_anuals.html
2

Salutació

Com cada any, toca fer balanç de la feina feta i dels reptes de futur. La percepció és que,
tot i les dificultats, el treball constant dels darrers anys per impulsar la custòdia del territori
està donant els seus fruïts. Així ho demostra amb l’aprovació del Llibre sisè del Codi civil de
Catalunya el passat febrer 2017, on es regula, entre d’altres, el contracte de custòdia del
territori.
També destaquem la creació del nou Grup de Treball de Custòdia Forestal (GTCFo), que està
treballant per incorporar la custodia forestal dins dels Plans de Gestió i Millora Forestal; o
el reconeixement que va rebre el projecte europeu LANDLIFE com a un dels Best LIFE
Nature Project 2015. Una altre fita assolida és el bon camí que està tenint el procés de confluència de treball amb la XVAC, visible a través de l’organització conjunta de la Setmana
de la Natura i de l’impuls de l’Oficina de Voluntariat Ambiental de Catalunya.
No obstant, hem de seguir treballant per assolir nous projectes i millorar els actuals, com
és el cas del projecte d’ecoturisme Arrèlia o l’obtenció d’un nou projecte europeu LIFE.
En nom del Consell, volem expressar-vos la nostra gratitud per el suport de cada un de
vosaltres i recordar-vos que estem a la vostra disposició per ajudar a consolidar la custòdia
del territori i aquells qui la fan al nostre país.
Marc Vilahur
President de la XCT
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L1.

Impulsar la difusió externa de la
custòdia del territori: viulaterra
Assemblea anual de la XCT
El passat divendres 17 de juny es va celebrar la 15a Assemblea General
Ordinària de membres de la XCT a “La Masieta” gràcies a la Fundació
Catalunya - La Pedrera, on hi han instal·lat un nou punt
d’informació al Congost de Mont - Rebei.

Durant l’Assemblea es va fer un repàs dels
membres de la XCT i es van aprovar la memòria
d’activitats i el balanç econòmic 2015.
També es van presentar i aprovar el Pla de
Treball 2016 i els pressupostos d’enguany. A
continuació els Grups de Treball de la XCT van fer
un repàs dels seus objectius i tasques dutes a terme. Per
últim, es va presentar i aprovar una declaració conjunta
entre la XCT i la Xarxa de Voluntariat Ambiental de
Catalunya (XVAC), que, entre d’altres, preveu la creació
d’un Pla Estratègic Conjunt que impliqui l’aprovació
d’una missió i una visió compartida per ambdues
organitzacions.
El dia anterior a l’Assemblea vam realitzar una sortida
tècnica al Congost de Mont-rebei. Durant la visita vam
poder conèixer de primera mà l’interès ambiental de
l’espai, les tasques de gestió que hi duen a terme i la
gestió dels visitants.

Setmana de la Natura
Del 27 de maig al 5 de juny, es va celebrar la Setmana
de la Natura, una iniciativa conjunta de la XCT i la Xarxa
de Voluntariat Ambiental de Catalunya que té per objectiu
principal conscienciar la ciutadania de la importància de
conservar el nostre territori.
La Setmana ha comptat amb 232 activitats per
la conservació de la natura i el medi ambient
molt diverses: excursions i visites guiades,
activitats de voluntariat, cursos i jornades tècniques,
exposicions i documentals, tallers, etc. Hi han participat
175 organitzacions (associacions, fundacions, ens locals,
empreses, etc.), i més de 15.000 persones
en actes molts diversos. La Setmana ha
tingut presència a 39 comarques catalanes
i ha aparegut en mitjans de comunicació
destacables.
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Impulsar la difusió externa de la
custòdia del territori: viulaterra

3a

trobada de propietaris de custòdia del
territori
El dissabte 17 de setembre es va celebrar la 3a edició de la Trobada
de propietaris de custòdia del territori a la seu de la Fundació
Miranda, al bell mig de la Serra del Catllaràs. Més
de 25 persones van poder conèixer i compartir
experiències d’altres propietaris de Catalunya
que desenvolupen accions de conservació
i millora de la biodiversitat en les seves
finques.
La inauguració va anar a càrrec de la Montse Barniol, directora
general de Forests de la Generalitat de Catalunya, i en Marc
Vilahur, president de la XCT, que va encoratjar als propietaris
a treballar en favor de la biodiversitat, i va recordar que la
XCT està al seu costat per acompanyar-los en aquest camí.
Seguidament, diversos propietaris van exposar de manera
detallada les actuacions desenvolupades en les seves
finques per afavorir la biodiversitat en el marc dels acords
de custòdia que hi tenen.
Per tancar la jornada, els assistents vam visitar la finca
del Projecte Miranda. Rosa Galindo, propietària de la
finca i fundadora del Projecte Miranda, va explicar com
desenvolupen una important tasca social i ambiental,
amb l’ajut de cavalls procedents de maltractament
o abandonament, posant en valor la seva capacitat
terapèutica i de recuperació de pastures.

Arrèlia
Durant el 2016 el portal Arrèlia ha seguit comptant amb el “grant”
de google per aparèixer ben posicionat a internet i per a publicitat
com a projecte d’economia sostenible d’entitats sense ànim de lucre.
El contravalor que ells estimen que van suposar aquests avantatges durant l’any fou de 80.414€.
L’element clau que ha determinat la feina d’impuls de la nostra iniciativa
d’ecoturisme i custòdia ha estat el procés d’assessorament que hem rebut per
part de la Fundació Ship2B, una important acceleradora de START-UPs amb valor social
i/o ambiental. Aquest procés ens va conduir a proposar una fórmula empresarial de cooperativa de serveis que fos propietat de les entitats membres de la XCT que
aporten experiències a Arrèlia. Però la necessària capitalització que suposa
la creació d’una empresa no va poder ser atesa durant 2016 i el projecte
segueix endavant a la recerca d’una oportunitat d’obtenció de fons que
permetin que faci un salt d’escala, quantitatiu i qualitatiu.
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L2.

Incidència política i social
Compromís de la Generalitat i el Parlament
de Catalunya amb la custòdia
Enguany la custòdia del territori ha tingut un impacte
destacable en l’executiu i legislatiu catalans. Per
una banda, la Comissió de Medi Ambient del
Parlament i el director general de polítiques
ambientals Ferran Miralles van visitar a
diversos projectes de custòdia al camp de
Tarragona.

Per altra banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull, acompanyat de la secretària de Medi Ambient
i Sostenibilitat, Marta Subirà, van conèixer de primera
mà projectes de custòdia de la comarca de la Selva,
acompanyats pel president de la XCT, Marc Vilahur.
Finalment, el 30 de novembre vam mantenir una reunió
amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont,
el conseller de Territori i Sostenibilitat i la secretària de
Medi Ambient i Sostenibilitat. Tots tres van demostrar
gran interès en la custòdia del territori que esperem que
es materialitzi en mesures que afavoreixin la custòdia al
nostre país.

La XCT

defensa el contracte de
custòdia al Parlament
El passat 29 de juliol, el coordinador de la XCT va comparèixer
davant la Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya per
parlar de l’article 623-34 del projecte de llei del Llibre VI del Codi
civil de Catalunya, que regula el contracte de custòdia del territori.
Hi va comparèixer acompanyat de l’advocat i assessor de la XCT,
Hernan Collado, i del president, Marc Vilahur.
La Comissió de Justícia del Parlament de Catalunya ha realitzat una ronda de
contactes amb experts en dret civil i agents socials implicats en relació a la propera
aprovació d’aquesta llei, per informar els diputats sobre el seu significat i transcendència.
En el cas de l’article 623-34, la XCT va explicar als diputats la trajectòria de la custòdia del territori en
l’ordenament jurídic català i estatal, i la seva realitat actual. La XCT va defensar la conveniència d’una
regulació pròpia per a un tipus de contractes que no troben cabuda en altres formes jurídiques
tipificades -com l’arrendament, el mandat o altres-, tal com demostra el fet que més del 80% dels
acords no es cenyeixin a cap d’aquestes formes.
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Incidència política i social

Registre d’acords i entitats de custòdia del territori
La XCT està treballant conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat una proposta
de registre d’acords de custòdia del territori. Durant el 2016 hem debatut la seva estructura i els criteris que els acords de custòdia hauran de complir per poder inscriure’ls. El registre serà
una eina que permetrà acreditar les iniciatives que tenen objectius de conservació
clars i detallats, la permanència en el temps necessària, el grau de seguretat
jurídica adequat, i que realitzen seguiment periòdic. Aquest és el primer
pas per a implementar un sistema d’incentius fiscals per a la custòdia
del territori a Catalunya.

Constitució i trobades del grup de
treball de custòdia municipal

El 19 d’abril de 2016 es va constituir formalment a l’Aj. de
Granollers el Grup de Treball de Custòdia Municipal. Aquest
grup pretén esdevenir un espai d’intercanvi d’experiències,
enfortiment dels vincles entre ens municipals, entitats de
custòdia i la XCT, així com de difusió de la custòdia del
territori.
El 7 de juliol i el 20 d’octubre es van celebrar trobades del
grup amb a l’Aj. de Mataró i del Vendrell. Els assistents
van poder beneficiar-se de múltiples experiències sobre
particularitats de l’aplicació de la custòdia per part d’ens
públics. En ambdós casos, es van organitzar activitats
per a conèixer de primera mà projectes de custòdia amb
participació d’ens municipals propers al lloc de realització
de la trobada.
Per altra banda, al llarg del 2016 s’ha iniciat una estreta
col·laboració amb l’Associació de Micropobles de Catalunya
(AMC), que agrupa municipis de Catalunya de menys de 500
habitants i que té per objectiu reivindicar el món local i rural com
a part activa en la transformació del país. Així, el 29 d’octubre vam
participar a l’Assemblea General de l’AMC celebrada a Espinelves, on
vam poder presentar les línies de treball de la XCT.

Promoció

de l’aplicació del
recuperació del medi natural

0’5%

de l’IBI per la

Des de la XCT es promou l’assignació del 0’5% de l’Impost de Bens Immobles a projectes de millora
i preservació del nostre patrimoni natural per part dels ajuntaments. La iniciativa es començà a
aplicar l’any 2013 per l’Ajuntament de Maçanet de la Selva, amb la col·laboració de Fundació Emys,
i des de llavors s’hi han sumat altres municipis.
Durant aquest 2016 la XCT ha assessorat a l’Associació Massís de Montserrat per implementar la
iniciativa a 20 municipis a través de la campanya “Al Montserratí pel medi natural un 0,5% anual!”.
9

L3.

Suport a la Custòdia del Territori
Jornada Anual de la XCT
El 17 de novembre, unes 150 persones van assistir a la jornada
anual de la XCT, celebrada al Centre d’Educació Ambiental de Can
Coll, al Parc Natural de Collserola. Els assistents van poder
triar entre tres jornades paral·leles:

- Jornada Tècnica “Fomentar l’accés a la
terra per una nova generació d’agricultors
agroecològics”, dins el marc del projecte
Erasmus+ “Acces to land” i amb el suport del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació. Es va presentar una mostra representativa
d’iniciatives que faciliten l’accés a la terra, posant èmfasis
en el paper que hi pot jugar l’administració local.
- Seminari “La custòdia del territori, nou paradigma
per a la conservació de la natura”, organitzat pel
Departament de Territori i Sostenibilitat. Brent Mitchell
dirigí la sessió, en què es van presentar projectes de
custòdia dels Estats Units, República Txeca i Catalunya.
- Rondes de Comunicacions. En molts casos, les
mateixes les entitats de custòdia van explicar les
seves experiències particulars, i en d’altres, van poder
enriquir-se d’informacions i idees diverses transmeses
per experts que poden ser de gran interès per a la tasca
duta a terme per les entitats de custòdia.
La jornada va ser valorada molt positivament pels
assistents, cosa que juntament amb l’elevada assistència,
va definint aquesta jornada com un espai de referència
anual per la custòdia a Catalunya.

Nova

edició del Curs online d’introducció a la
custòdia del territori
El passat 28 de novembre vam estrenar una
nova edició del curs introductori sobre custòdia
del territori. El curs té per objectius introduir el concepte
de custòdia del territori i les seves aplicacions, presentar les
principals eines disponibles per a dur-la a terme, i exposar la
situació de la custòdia del territori a l’estat espanyol. Consta de 4
mòduls autoavaluables que es fan íntegrament online. Enguany s’hi
han matriculat 56 estudiants.

10

L3.

Suport a la Custòdia del Territori

6è Inventari d’acords
territori a Catalunya

i entitats de custòdia del

L’inventari és un recull de les iniciatives de custòdia existents al país, i esdevé
una eina clau per poder conèixer l’estat i l’evolució de la custòdia del
territori. L’inventari es realitza des del 2003 amb la col·laboració
de totes les entitats de custòdia.
La darrera actualització de l’inventari, realitzada el
2015, incloïa l’elaboració d’un mapa SIG dels acords
de custòdia. Davant la dificultat d’obtenir un gran volum
de
dades cartogràfiques, sumat a les dificultats que tenen moltes entitats
de disposar d’aquesta informació, durant el 2016 hem seguit
treballant per aconseguir la digitalització de la majoria d’acords
de custòdia de Catalunya, així com obtenir l’autorització per
a fer públiques les dades. Finalment, la cartografia del 6è
Inventari inclou 450 acords de custòdia del territori que
representen un total de 22.640 ha., el 53% dels acords i
la superfície recollida en el 6è inventari. La diferència és
deguda a que no disposem la cartografia d’alguns acords
(us animem a que ens la feu arribar, us hi podem ajudar!),
o bé perquè no disposem de l’autorització per fer-lo
públic.
Us podeu descarregar tota la informació a la web de la
XCT.

Balanç Social i Economia Solidària
La XCT ha realitzat un any més el balanç social de la Xarxa
d’Economia Solidària i ha aconseguit el segell de qualitat. És una
forma de rendir comptes i mesurar l’impacte de l’economia social i
solidària, per tal d’assolir un sistema econòmic més just, democràtic i
sostenible.
El balanç social avalua de forma sistemàtica, objectiva i
periòdica sis grans característiques de tota empresa o entitat que
vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís
ambiental, el compromís social, la qualitat laboral i la qualitat professional.
Totes les organitzacions que han realitzat el balanç social apareixen a l’informe de
mercat social que es va fer públic a la Fira d’Economia Solidària els dies 21, 22 i
23 d’octubre.
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L4.

Capacitació, reforçament i qualitat de
les entitats de custòdia

Es constitueix la Fundació Andrena
Aquest 2016 ha nascut la Fundació Andrena, que dóna continuïtat al Fons
Andrena, una dotació econòmica sense personalitat jurídica, i administrat per
la XCT, que durant el període 2014-2016 ha recolzat projectes de restauració
de sistemes aquàtics amb un pressupost total de 85.000 euros.
La Fundació Andrena neix de la voluntat dels membres de la família Gallés
de constituir una entitat social implicada en la conservació del medi
ambient. La Fundació preveu consolidar el rigor científic de les activitats
efectuades, la bona credibilitat i prestigi social, per, posteriorment,
anar incrementant el volum d’activitats, en funció dels recursos
disponibles. La seva seu s’ha establert als espais de la XCT, ubicats
a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Premi GIRBAU Natura i Societat
El Premi GIRBAU “Natura i Societat” neix amb la voluntat
de finançar projectes que contribueixen a preservar el
nostre patrimoni natural, a la vegada que fomenten
la participació activa de la societat en aquest tipus
d’iniciatives. El Premi neix aquest 2016 amb la
col·laboració de la Fundació Girbau, que destina el seu
fons a iniciatives diverses que contribueixen a millorar
el benestar de les persones, famílies i pobles. El Premi
neix amb caràcter bianual i té una dotació de 12.000
euros. El jurat està constituït per 2 representants de la
Fundació Privada Girbau, l’Arnau Queralt com
a representant del Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible (CADS), 1
representant de la XCT i el meteoròleg i
presentador de televisió Francesc Mauri. La
XCT s’ha encarregat de l’administració i gestió
d’aquest Premi, així com de la seva difusió.

Convocatòria Life 2016
La XCT s’ha presentat a la convocatòria Life amb el projecte Agreements for LIFE: Land stewardship
as a tool for the management of the Natura 2000 Network in Catalonia and Menorca. L’objectiu del
projecte és millorar l’estat de conservació d’hàbitats d’interès comunitari en espais de la Xarxa Natura
2000 de Catalunya i Menorca aplicant eines de custòdia. Es preveu actuar en hàbitats estèpics, d’aigua
dolça, boscos, matollars, pastures, etc. Hi participa la XCT com a coordinadora, i AccioNatura, GOB
Menorca, Grup Natura Freixe, Paisatges Vius, Trenca i la Universitat de Vic, com a socis.
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Capacitació, reforçament i qualitat de
les entitats de custòdia

Projecte “Compromiso

de la Custodia del Territorio: cómo
garantizar el cumplimiento de los acuerdos a largo plazo”
L’objectiu del projecte, seleccionat en la convocatòria d’ajuts 2015 de la Fundación Biodiversidad
i executat el 2016, ha estat desenvolupar nous recursos per al manteniment dels acords de
custòdia a llarg termini, essencial per garantir una conservació de la natura eficaç.
S’han treballat tres aspectes clau: la incorporació de la custòdia del territori
als estatuts de les entitats no lucratives, com gestionar el conflicte
d’interessos en custòdia del territori i com assegurar la continuïtat
d’un acord de custòdia si l’entitat no se’n pot fer càrrec o desapareix.
També s’ha elaborat un informe que analitza els sistemes
d’acreditació per a la custòdia del territori i quins criteris haurien
de tenir en compte. Els resultats del projecte es van presentar
a Madrid a la jornada Cómo garantizar el cumplimiento de los
acuerdos de custodia del territorio a largo plazo.

Impuls del projecte “Tejiendo redes”
La XCT i l’Obra Social “la Caixa” han impulsat aquest
projecte destinat a finançar activitats relacionades
amb la conservació. El projecte té l’objectiu d’implicar
la societat civil en la conservació del nostre patrimoni
natural, difonent la importància de la seva preservació,
dels seus valors socials i com la custòdia del territori
contribueix a assolir aquests objectius.
El projecte ha destacat pel programa “Voluntariat i custòdia
del territori”, un sistema d’ajudes a les entitats gràcies al qual
s’han organizat més de 60 jornades de voluntariat a favor de
la conservació del territori en 25 províncies d’Espanya.
El 13 de març de 2016, Dia de les Espècies, es van desenvolupar
simultàniament 32 accions de voluntariat en espais en custòdia
eliminant espècies de flora invasora i plantant espècies autòctones.
Hi van participar més de 600 voluntaris, que van extreure 11 tones de
flora exòtica invasora.
Entre març i juny de 2016, es van realitzar a tot Espanya
34 activitats de voluntariat ambiental en finques en
custòdia, per dur a terme accions de conservació del territori. Hi
van participar un total de 400 voluntaris, que van eliminar 3.000 kg
de residus, 1.000 kg d’espècies exòtiques, plantar 475 arbres, etc.
Per altra banda, el projecte també va finançar la 2a edició del Curso
introductorio sobre custodia del territorio para técnicos de entidades,
que va comptar amb 152 alumnes matriculats.
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Xarxa interna

Pla Director XCT 2017-2020
Al llarg del 2016 s’ha treballat en l’elaboració del nou Pla Director de la XCT per el període 20172020 que recull 19 accions emmarcades en 5 línies estratègiques. Aquestes, afronten molts
dels grans reptes de la custòdia i la conservació de la natura a Catalunya en l’actualitat.
Es tracta d’una revisió de l’anterior Pla amb esperit de continuïtat i aprofitant el
treball participatiu extens i de molta qualitat del darer Pla Director 20122016. A més, el nou Pla integra les accions del Pla de Treball 2015-2020
entre la Direcció General de Polítiques Ambientals i la XCT.
Amb la voluntat d’obrir el procés d’elaboració del nou Pla a tots
els membres de la XCT i altres persones afins a la custòdia,
es va facilitar un qüestionari online demanant
l’opinió sobre diversos aspectes. Es van
rebre 43 respostes, que s’han recollit
com a annex al document del
Pla Director, i que han servit
per establir les accions més
prioritàries del Pla.

Grup de Treball de
Custòdia Forestal
(GTCFo)
El grup es va constituir formalment el 15 de febrer de
2016, a Tivissa. Està format per 12 entitats públiques
i privades interessades en la custòdia forestal com a
eina de conservació al servei del territori, pel foment de
la biodiversitat i la gestió ecosistèmica. Compta amb la
implicació activa en la gestió compartida d’entitats i agents
territorials. Cinc entitats més s’hi han sumat com a entitats
observadores.
A més, s’ha realitzat una segona reunió del grup durant la
Jornada Anual de la XCT el 17 de
novembre a Collserola. El 8 de març
es va fer una reunió amb la Directora
General de Forests, Montse Barniol, per
donar a conèixer el GTCFo i analitzar possibles
col·laboracions.
Des del GTCFo també s’està treballant amb el Centre de la
Propietat Forestal per incorporar la custòdia forestal dins
dels Plans de Gestió i Millora Forestal.
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Xarxa interna

Grup de Treball
(gtca)

de

Custòdia Agrària

Durant el 2016 el GTCA ha organitzat 6 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:
- 5 de març, a Vilajuïga,
Jornada tècnica “Maneig
ecològic de les abelles”,
organitzada per IAEDEN.
- 26 d’abril, a Sant Mateu de
Bages,
Jornada tècnica “La pastura a bosc: una opció per a la
reducció del risc d’incendis”, organitzada per Consorci del
Lluçanès.
- 26 de maig, a Vic, Jornada tècnica “1000 punts d’aigua”,
organitzada per Paisatges Vius.
- 2 de juny, a Bigues i Riells, Jornada tècnica “Eficàcia
energètica a les explotacions hortícoles”, organitzada per
l’Espigall.
- 13 d’octubre, a Bigues i Riells, Jornada “Com fer compatible
l’aplicació de la PAC amb la conservació i l’increment de la
biodiversitat”, organitzada pel GTCA.
- 12 de novembre, a Bigues i Riells, Jornada tècnica “Com
incrementar la qualitat en la producció d’aliments”, organitzada
per l’Espigall.
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 de 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.
Per altra banda, s’està construint un inventari de recursos agraris que identifiqui el nombre de
terres agrícoles, caps de bestiar o producció total de productes procedents del sector, que permeti
tenir una imatge del potencial que representa la custòdia del territori per al sector primari.
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Xarxa interna
Grup de Treball
(GTCF)

de

Custòdia Fluvial

Durant el 2016 el GTCF ha fet 4 reunions de treball entre les entitats
del nucli actiu i una reunió amb les entitats observadores
del grup. Durant aquesta última reunió s’ha fet el
traspàs de la coordinació des del Centre d’Estudis
dels Rius Mediterranis al Grup de Natura Freixe.
Per altra banda, s’han organitzat 2 sortides
tècniques:
- 1 d’abril, al Pla de Lleida: estany d’Ivars i Vilasana i espai natural
del Sot del Fuster al riu Segre a Vilanova de la Barca.
- 26 de maig, a Torroella de Montgrí: Baix Ter i les obres de
restauració ecològica de les llacunes de la Pletera en el marc
del projecte LIFE Pletera.
A més, el 19 d’octubre es va organitzar la Jornada “Boscos
de ribera i usos adjacents” a la casa de cultura de Girona,
amb la col·laboració de la Diputació de Girona, el Centro
Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) i Wetlands
international. Hi van participar una vintena de ponents
de diferents àmbits de la gestió del bosc de ribera i l’èxit
de la jornada es fa palès amb un total de 66 assistents.
Durant la resta de l’any s’han mantingut contactes amb
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per la realització de
proves pilot d’acords amb entitats de custòdia en Domini
Públic Hidràulic, així com una reunió el 29 de novembre
amb la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta
Subirà.

Grup de Treball
Litoral (GTCM)

de

Custòdia Marina

i

La Jornada Anual de la XCT va ser el marc d’una
reunió de les entitats presents dedicades a temes
relacionats, on es va constatar l’interès d’ampliar el
grup a les entitats que desenvolupen iniciatives en l’àmbit
costaner i litoral. Aquestes tenen una idiosincràsia pròpia, ja que
en moltes ocasions s’actua en domini públic marítimo-terrestre. La
trobada va refermar la voluntat de reactivar el grup amb l’obertura
a noves entitats per establir-ne els objectius i plantejar la seva
reorganització.
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Xarxa de xarxes

La XCT manté contactes regulars amb altres xarxes i entitats de custòdia en diferents indrets del
món. Actualment és membre del Consell de Membres i del Consell de Direcció de la xarxa europea
EUROSITE, membre del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio (FRECT), del qual la XCT
n’és la vicepresidenta, i membre i vocal de la Junta de l’Obrador del Tercer Sector
Ambiental de Catalunya.

Engeguem l’Oficina del Voluntariat
Ambiental de Catalunya amb la
XVAC
A partir de l’experiència de treball conjunt entre la XCT i la Xarxa
de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) durant la primera
edició de la Setmana de la Natura, seguim treballant plegats en
projectes de voluntariat ambiental.
En concret, s’ha impulsat l’Oficina del Voluntariat Ambiental
de Catalunya (OVAC), una plataforma que pretén vehicular
les ofertes de voluntariat que es proposen des de les
entitats ambientals, ja sigui de forma puntual o permanent.
En definitiva, el projecte consisteix en crear una borsa
de voluntariat on poder satisfer l’oferta i la demanda, i
poder proporcionar a les entitats aquest servei, que es
complementa amb la feina feta des de viulaterra.cat.
Per això, hem demanat a les entitats ambientals que
ens fessin arribar qualsevol oferta de voluntariat que
vulguessin desenvolupar, ja sigui per a una activitat
puntual, per a incorporar voluntaris de forma permanent
o bé ofertes destinades a empreses per a RSC o escoles.
Les ofertes es pengen al portal de l’OVAC i se’n fa la màxima
difusió possible.
L’OVAC també ofereix diversos materials i continguts útils a l’hora
de fer voluntariat o de planificar-lo, com el Pla de Voluntariat,
molt recomanable per planificar i organitzar el voluntariat en una
entitat.
Us convidem a navegar pel portal http://voluntariatambiental.cat/ per
explorar les possibilitats que ofereix l’OVAC!

Participació
(O3SAC)

a

l’Obrador

del

Tercer Sector Ambiental

La XCT forma part de l’O3SAC com a vocal de la junta. Ha assistit a les diverses reunions convocades
al llarg de l’any. A més, la XCT forma part d’un grup operatiu creat per l’O3SAC per orientar i establir
accions futures de la campanya donantambiental.cat.
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Xarxa de xarxes

VI Jornadas estatales de custodia del territorio
La XCT ha participat a les VI Jornadas estatales de custodia del territorio celebrades a Sevilla del
2 al 5 de novembre, sota el lema “EnREDándonos por la custodia” i l’objectiu de concretar una
estratègia de desenvolupament de la custòdia a l’estat Español. Es van fer dues ponències:
l’experiència de la XCT en treball en xarxa per l’impuls de la custòdia del territori,
i el context internacional i europeu de la custòdia del territori. També es van
presentar dues comunicacions, sobre l’aplicació d’un sistema de Bones
pràctiques, i la gestió dels “montes de socios”. Finalment, es va cocoordinar el grup de treball dedicat a Bones pràctiques i registre.

Projecte europeu Erasmus+ “Fomentar
l’accés a la terra per una nova generació
d’agricultors agroecològics”
La XCT participa activament en el programa Erasmus +
per fomentar l’accés a la terra, que es desenvolupa des
del 2014 i acaba el juny de 2017. El principal objectiu és
treballar l’actual problemàtica de l’accés a la terra per
part de nous agricultors i explorar-ne totes les possibles
solucions.
En el marc d’aquest projecte, el mes de maig es va
estrenar el documental Land for our food (disponible a
www.accesstoland.eu/film-Land-for-our-food), sobre el
desafiament d’accés a la terra a Europa i el poder de les
comunitats per superar-lo.
Del 8 al 12 de juny tingué lloc a Romania una trobada
per posar en comú el progrés del projecte, avançar en els
continguts tècnics i planificar futures accions. A més, es va
organitzar una sortida tècnica per conèixer sobre el terreny la
Romania rural, on l’acaparament de terres per part dels grans
capitals amenaça la petita pagesia.
Entre el 15 i el 17 de novembre la XCT va ser
l’amfitriona de la darrera trobada del projecte.
La trobada va començar amb una visita tècnica
a l’entitat Ecosuma i als vivers de Rufea, de
l’Ajuntament de Lleida. La major part del temps es va
dedicar a treballar per avançar en les línies principals del projecte
i poder-ne publicar resultats a principis de 2017. Finalment, en el
context de la jornada anual de la XCT, es va organitzar un seminari
sobre la problemàtica d’accés a la terra i el rol de l’administració
local, amb diversos ponents nacionals i internacionals.
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Participació al Seminari sobre conservació transfronterera
de la International Land Conservation i rally anual de la
Land Trust Alliance
El 27 d’octubre la XCT va assistir al seminari sobre conservació transfronterera organitzat per
la International Land Conservation Network (ILCN) a Minneapolis (EUA). Les sessions
es van centrar principalment a explorar exemples de conservació entre EUA
i estats veïns com Canadà i Mèxic, però també es va parlar d’exemples
europeus.
També vam participar al Rally anual de la Land Trust Alliance celebrat
del 28 al 30 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.

Projecte LandLife premiat
pels Best Life Nature
Projects 2015
El projecte LandLife, que la XCT va
coordinar entre 2011 i 2014, va resultar
premiat pels Best Life Nature Projects
2015. L’entrega de premis va tenir lloc a
Brusel·les en el marc de la GreenWeek 2016.
A més, el 13 d’octubre Marc Vilahur, com a president de la
XCT, va presentar els resultats del projecte a la conferència
Bosland 10th anniversary conference. Passion for Nature.
Integrated Governance - Mainstreaming Opportunities for
Nature & Society.

Difusió

del model australià de custòdia
del territori
Gràcies a la col·laboració de Pau Pañella, voluntari de la XCT, al llarg del 2016
hem pogut conèixer com apliquen la custòdia del territori a Austràlia. En Pau ha conegut diverses iniciatives i entitats que utilitzen la custòdia del territori com a eina de conservació del territori, que s’han donat a conèixer mitjançant diversos articles al blog “Custodiant el
territori. Experiències i reflexions sobre
la custòdia del territori a Catalunya i arreu del món”.
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Membres de la XCT
La XCT tanca l’any 2016 amb 161 membres
Membre XCT per tipologia
Universitat /
Recerca

7
6

Altres
administracions

7
7

Membre XCT per categoria. Import quota anual

D-600€

11
11

Persona física

16
15

2015

Ajuntament

31

55
57
20

30

2015
29
29
93
91

B -150€

35

Associació
10

2016

C-300€

21
19

Empresa

7

4

2016

Fundació

0

0
0

E-1200€

9
10

Consorci

4
4

F-3000€

40

50

28
28

A -60€
0

60

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Evolució dels membres de la XCT
180
173

170

170

165

162
160

160

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

Evolució Ingressos quotes Membres
60000.0 €
52853.0 €
51425.0 €

50000.0 €
44905.0 €
40000.0 €

45445.0 €

45595.0 €

49943.340 €

52515.0 €
48698.0 €

43755.0 €

35380.0 €
30000.0 €
20000.0 €

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

10000.0 €
.0 €
2007
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

100

Membres de la XCT
CONSELL DE MEMBRES
PRESIDÈNCIA
Fundació Emys
SECRETARIA
Fundació ENT
TRESORERIA
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
VOCALS
Associació CEN
Consorci del Lluçanès
Fundació Vincles
Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis Ajuntament de Manlleu
Llavors Orientals
GOB Menorca
Fundació Catalana de l’Esplai
Ajuntament de Granollers
GEPEC- Ecologistes de Catalunya
Grup de Natura Freixe
Consorci de la Serra de LLaberia
Universitat de Vic – Fundació Universitaria Balmes
Limonium SL

Marc Vilahur
Jofre Rodrigo
Jordi Camprodon
Jesús Ortiz
Jaume Padrós
Lluís Pagespetit
Marc Ordeix
Jordi Puig
Eduard Furró
Júlia Garcia
Albert Camps
Marc Torrents
Pere Josep Jiménez
Ricard Baques
Jordi Villa

Voluntaris de la
XCT 2016
Pau Pañella

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)
- Comitè de Seguiment del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR)
- Consell Assessor de l’Observatori del Paisatge
- Assemblea Territorial de Catalunya de Coop 57
- Xarxa d’Economia Solidària
- Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
- Patronat de la Fundació Catalunya - La Pedrera
- Patronat de la Fundació Andrena
- 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
- Junta Eurosite (board)
- 1% for the Planet
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Membres de la XCT
161 membres a desembre 2016. En negreta, els nous membres 2016.
ACCA, Associació Catalana de Ciències Ambientals
Acciónatura - Fundació Natura
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
Aprèn, serveis ambientals, sl
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Arjub del Riu
Asociación Territorios Vivos
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 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
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
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 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
CRAM - Fundació per a la Conservació i Recuperació
d’Animals Marins

Membres de la XCT
CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
DEPANA, lliga per a la defensa del patrimoni natural
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
DV Serveis tècnics, sl
Dynamis, Promoció dels Valors Ambientals, sl
Ecotècnics Estudis i Projectes Mediambientals
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 privada l’Esquerda
Fundació Privada Sigea
Fundació Privada Vincles
Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània
Fundacio World Nature
Galanthus, associació per a l’estudi i divulgació del medi
ambient
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 salvagurad 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
Lourdes de Diego Trepat
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.C
SEO/BirdLife
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 2016
INGRESSOS 2016

19%

Pla de Treball DTES- GenCat (35,73%)

36%

Quotes membres (11,89%)
Subvencions publiques per projectes (12,81%)

20%

Ingressos projectes (patr_privats) (20,26%)

13%

Altres/Ajut Google adWords (19,31%)

12%

DESPESES 2016

0,43%
0,04%
3,79%
2,98%

Personal assalariat (40,79%)
Col.laboradors externs (0,94%)
Despeses de Funcionament (8,37%)

19,66%

40,79%

Despeses activitats periodiques XCT (1,29%)
Bens i serveis de projectes (21,70%)
Promoció Arreèlia Google Adwords (19,66%)
Impostos (3,79%)

21,70%

Despeses financeres (2,98%)

1,29%

0,94%

Amortitzacions (0,43%)
Variacions provisions (0,04%)

8,37%

Evolució dels ingressos de la XCT
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2003

2004

Ajuts estructurals
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2005

2006

Quotes membres

2007

2008

Ingressos per projectes

2009

2010

Ingressos LIFE (socis)

2011

2012

Ingressos PIN (socis)

2013

2014

2015

F. Sostenibilitat/Ashoka/ Google

2016

Resultats econòmics 2016
Balanç d’explotació
Pla de Treball DTES- GenCat (36%)
Quotes membres (12%)

Pèrdues i guanys

Ingressos per projectes (33%)

2016
2015
150.000 € 150.000 €
49.943 € 48.698 €

Arrèlia
Tejiendo Redes (La Caixa) TRII
FB Mejorando la custodia
Organització i honoraris
d'actes, activitats i ponències
Ajut SOC. Programa Garantia
Juvenil
Land Acces (Erasmus Comissió Europea)
Diplocat
Jornades DAR
Altres
TOTAL

Subvencions públiques per projectes
53.782 € 51.639 €
(13%)
Ingressos projectes, patrocinadors
85.080 € 120.936 €
privats (20%)
Altres/Ajut Google adWords (19%)
81.066 €
TOTAL INGRESSOS 419.871 € 371.273 €
Personal assalariat (40,8%)
166.855 € 136.232 €
Col.laboradors externs (0,94%)
3.858 € 17.907 €
Despeses de Funcionament (8,4%)
34.250 € 31.896 €
Despeses activitats periodiques XCT
5.287 €
4.233 €
(1%)
Bens i serveis de projectes (22%)
88.780 € 135.504 €
Promoció Arrèlia Google Adwords
80.414 €
0€
(20%)
Impostos (4%)
15.519 € 28.491 €
Despeses financeres (3%)
12.187 € 16.843 €
Amortitzacions (0,5%)
1.748 €
1.410 €
Variacions provisions (0,04%)
150 €
569 €
TOTAL DESPESES 409.048 € 373.085 €
RESULTATS 10.823 €
-1.812 €

FINANÇADOR

IMPORT

ENTITATS
BENEFICIÀRIES

Arrèlia

Ventes

1.286,00 €

4

Jornades PATT

Dept. d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i
Alimentació

3.500,00 €

4

Tejiendo Redes 2

Obra Social "la
Caixa"

9.623,93 €
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Pla de Treball
(organització
actes: assemblea,
jornada anual,
visites, etc.)

Dept. de Territori
i Sostenibilitat de
Gencat

3.930,84 €

10

TOTAL

5.500 €
21.275 €
2.270 €
4.000 €
853 €
138.862 €

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

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

2.748 €
80.000 €
20.736 €
1.479 €

DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST XCT
CAP A NODES D’EXPERTESA
PROJECTE
Pla de
Treball

FINANÇADOR
Dept. de Territori
i Sostenibilitat

IMPORT
7.185 €

EMPRESES
BENEFICIÀRIES

3

18.340,77 €
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460
13
Viulaterra.cat 15.190 visites // xct.
cat - sense dades
per problemaes
de canvi de gestor
d’estadistiques

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

5

8

65

Viulaterra - 14.844
xct.cat - 17.384

3

440

12

41 %

38.041,12 ha

51

s.d.

705

2013

9

43

Viulaterra - 15.002
xct.cat - 17.048

8

781

12

49 %

42.265,77 ha

113

79 (2)

818

2014

11

20

12

45

Viulaterra - 9.734
xct.cat - 17.594
sessions

4

7
Viulaterra - 12.218
xct.cat - 18.077

490

14

s.d (4)

s.d (4)

s.d (4)

s.d (4)

s.d (4)

2016

664

16

50.55 %

42.904,79 ha (1)

26 (1)

79 (2)

844 (1)

2015

(1) Dades actualizades a partir del 6è inventari (març 2015)
(2) Acords rescindits entre el 5è inventari (maig de 2012), i el 6è inventari (març 2015)
(3) Les dades de 2012 no es corresponen amb les publicades al 5è inventari (maig 2012) sinó amb les noves dades del 6è inventori (març 2015) que ha permès fer correccions.
(4) Aquestes dades estaran disponibles amb l’actualització de l’inventari prevista el 2017

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

Que augmenti

13

Estable
6 - suficient
10 - òptim

80

39 %

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

32.664,18 ha (3)

Que augmenti

53

s.d.

654

2012

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 2016

Que augmenti
> 70 % òptim
Que augmenti
> 70 % òptim
Que augmenti

% linies de treball del pla
director en que s’ha desenvolupat alguna acció

Compliment dels objectius
anuals

Nombre d’ajuntaments
membres de la XCT

27

77 %

75 %

69 %

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)

693.912 €

8

Estable
500.000 suficient

Capacitat econòmica
(ingressos / any)

165

Òptim 8-10
Deficient < 6

Que augmenti
Òptim > 190
> 180 suficient
Deficient < 160

Nombre de
membres de la XCT

2012

Nombre de treballadors
de la XCT

Valor o tendència estimada

INDICADOR

Indicadors interns 2016

27

64 %

72 %

71 %

7

33

521.877 €

168

2013

31

58 %

72 %

79 %

8

33

725.348 €

173

2014

31

68 %

78 %

60 %

5

33

371.274 €

156

2015

35

77 %

72 %

87 %

6

32

419.871 €

161

2016

Amb el suport regular de:

Amb el suport de projectes de llarga durada de:

Des de Novembre del 2016 la XCT compta amb un ajut de:
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