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Accions del projecte

Antecedents
Els boscos europeus tenen un paper
crucial en els balanços de carboni
a Europa, amb un impacte en la
mitigació del canvi climàtic d’un 13%
del total de les emissions de la UE
com a conseqüència, principalment,
de la seva capacitat d’emmagatzematge, ﬁxació de carboni en boscos
i productes fusters i per substitució de
combustibles fòssils. No obstant això,
en els darrers anys s’han observat els
primers símptomes de saturació en
els embornals de carboni dels boscos
europeus, situació que es podria
agreujar a mig termini. Per revertir
aquesta situació, la gestió forestal
multifuncional esdevé una eina clau.

Diagnòstic ambiental de
6 unitats de paisatge
i selecció de rodals
pilot a gestionar

CO2
Fixació de carboni
als arbres i al sòl
convertint-los en

13%

Magatzems de
carboni forestal:
Biomassa viva
Fulles i fusta morta
Carboni al sòl

Total d’emissions de CO2 que
s’emmagatzemen a la UE

Contribuir a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, augmentant la capacitat
d’embornal i la protecció dels estocs de carboni als boscos mediterranis promovent una gestió multifuncional amb la creació d’un mercat de crèdits climàtics.

€

Dissenyar un mercat local de
crèdits climàtics com a eina per
incentivar una gestió forestal
multifuncional.

Comunicació, disseminació
dels resultats i replicació del
projecte

Disseny i prova pilot d’un
mercat de crèdits climàtics
a partir del coneixement
cientíﬁc i la participació local

Tractaments forestals i àrees d'actuació

Objectius del projecte

Mantenir i millorar la capacitat
mitigadora dels boscos de
l’Europa mediterrània.

Seguiment i monitoratge
de les accions implementades.
Deﬁnició de metodologies
de càlcul

Implementació de pràctiques
de gestió forestal i plantacions per
caracteritzar l’impacte obtingut
sobre els indicadors seleccionats.
Accions de replicació i transferència
a Catalunya i Itàlia

Sensibilitzar, capacitar i proveir
d’eines tots els actors interessats
en la compensació d’emissions
mitjançant crèdits climàtics.

El projecte es desenvolupa a Catalunya,
a escala d'unitat de paisatge (UP), on
s’apliquen els tractaments combinats
d’adaptació / mitigació següents, en funció
de les característiques de cada UP:
• Gestió de masses forestals en fase
de regeneració post-incendi (Quercus
suber, Pinus halepensis, P. sylvestris,
Q. faginea).
• Gestió forestal en boscos adults (Q.
suber, P. halepensis, P. sylvestris, P. nigra).
• Plantacions forestals i agroforestals.
• Pràctiques de gestió amb impacte
sobre el carboni al sòl.
• Gestió estratègica de prevenció
d'incendis forestals.
El projecte es replica a la Regió del
Vèneto (Itàlia).

3

5
4

2
6
1

7

1. UP El Montmell.
2. UP La Vall de Rialb.
3. UP Els Aspres.
4. UP Replans del Berguedà.
5. UP Capçaleres del Llobregat.
6. UP Serres d'Ancosa.
7. Regió del Vèneto.

