
LIFE CLIMARK

Gestió forestal multifuncional i mercat de crèdits climàtics

Orpí, 8 d’octubre de 2019 

Les Serres d’Ancosa, paisatge resilient davant el canvi climàtic



Contribuir en la mitigació del Canvi Climàtic promovent una gestió forestal
multifuncional amb la creació d’un mercat local de crèdits climàtics.

La gestió forestal es fonamenta en tres eixos: 
✓ Millora de la regulació climàtica, promovent una major fixació del carboni i reduint 

les emissions en la prevenció de grans incendis forestal
✓ Millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua i major disponibilitat hídrica en els cabals
✓ Millora de la biodiversitat

Objectiu del projecte LIFE CLIMARK 2018-2021

Implementació a Catalunya i 
la regió italiana del Vèneto









Un total de 42 rodals en 7 Unitats de Paisatge:
• 25 rodals (104 ha) amb actuacions silvícoles 
• 17 rodals de seguiment

Zones i masses seleccionades a Catalunya

Regenerats post-incendi

Masses adultes

Plantacions



Zones seleccionades a les Serres d’Ancosa

4 rodals en una superfície total de 18,6ha

2 rodals amb plantacions 
d’enriquiment

2 rodals de masses adultes 
pinedes de pi blanc

Rodal 1: Can Sabater (4ha)
Rodal 2: Clos Costela (1,5ha)

Rodal 1: Can Marimon (9,3ha)
Rodal 2: Can Vich (3,8ha)



OBJECTIUS DE LA GESTIÓ FORESTAL

• Augmentar els recursos hídrics aigües avall
• Incrementar la taxa de fixació carboni
• Mantenir i millorar la biodiversitat
• Reduir la vulnerabilitat de la massa als GIF

Can Marimon



Reducció 35-40% de l’AB
Reducció del 47-61% d’arbres

Manteniment d’elements singulars
Generació de fusta morta

Índex Biodiversitat Potencial inicial (IBP) 26 Índex Biodiversitat Potencial final (IBP) 29

Carboni en estoc final 34 t/ha + restes + CV producteCarboni en estoc inicial 53 t/ha



Can Marimon

Zona 
Actuada
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Control





Can SabaterOBJECTIUS DE LA PLANTACIÓ D’ENRIQUIMENT

• Incrementar la taxa de fixació carboni
• Mantenir i millorar la biodiversitat



AB de la pineda 11 m2/ha
Carboni en estoc 22 t/ha
Índex Biodiversitat Potencial (IBP) 21

Plantació de 200 peus/ha (800 plàntules/rodal) 
cirerer, servera, noguera, perera, magraner, 

lledoner, freixe, auró



European Forest Institute
EFI

Font: EFI I IIASA 2008

Baixa rendibilitat
Reduïda gestió forestal

Mercat de crèdits climàtics



PTGMF_Conjunt

Planificació individual (25%) i aprofitaments forestals 2013-2016 (2-4% anual)


