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Life Climark

Més enllà del carboni



LIFE CLIMARK (LIFE16 CCM/ES/000065) és un projecte LIFE de Mitigació del Canvi 
Climàtic, cofinançat pel Programa LIFE de la Unió Europea.

Life Climark

Promoció de la gestió forestal per a la mitigació del canvi climàtic 
mitjançant el disseny d’un mercat local de crèdits climàtics



lifeclimark.eu info@lifeclimark.eu@lifeclimark

Coordinador:  
Centre de la Propietat Forestal
Socis: 
Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per i Sistemi Agricoli  
e Forestali del Mediterraneo
Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya 
Oficina Catalana del Canvi Climàtic
Universitat de Lleida
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Qui som?

El Projecte LIFE CLIMARK
1
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LIFE CLIMARK és una iniciativa liderada per 
dues entitats de gestió pública catalanes i 
tres centres de recerca: 

• El Centre de la Propietat Forestal (CPF) 
i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
(OCCC), amb responsabilitat sobre la 
gestió de boscos privats i la gestió del 
canvi climàtic, respectivament. 

• Tres centres de recerca amb coneixement 
capdavanter sobre la gestió forestal 
multifuncional, els sòls forestals i l’anàlisi 
d’incendis: l’Istituto per i Sistema 
Agricoli e Forestali del Mediterraneo 
(CNR-ISAFoM italià), el Centre de 
Ciència i Tecnologia Forestal de 
Catalunya (CTFC) i la Universitat de 
Lleida (UdL).                                                                                        
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Sensibilitzar, capacitar i proveir d’eines tots 
els actors interessats en la compensació 
d’emissions mitjançant crèdits climàtics.

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

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

€

Objectius específics del projecte
El projecte CLIMARK té com a principal objectiu contribuir a la mitigació i adaptació del canvi 
climàtic mitjançant la creació d’un mercat de crèdits climàtics que promogui la gestió multifuncional 
dels boscos mediterranis per augmentar-ne la capacitat d’embornal, evitar incendis, contribuir a 
l’aprovisionament d’aigua i conservar la biodiversitat.
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Aigua

Carboni

Biodiversitat
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Boscos i canvi 
climàtic
Els boscos contribueixen 
a la mitigació del canvi 
climàtic i a reduir-ne 
els efectes  

però aquest paper 
està en risc.

2
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La gran expansió forestal de la segona 
meitat del segle passat ha contribuït al 
segrest de diòxid de carboni atmosfèric, 
que ha quedat emmagatzemat en forma de 
carboni als arbres i als sòls forestals. 

Avui, però, el paper dels boscos en la mitigació 
del canvi climàtic és en risc: el ritme de segrest 
de CO2 ha disminuït un 17% els darrers 25 
anys i l’increment de pertorbacions amenaça 
els estocs acumulats durant dècades. 

En 25 anys, la biomassa forestal a Catalunya 
ha augmentat un 73% i els boscos són un 
24% més densos ara que l’any 1990. Aquests 
canvis en l’estructura del bosc, sumats al canvi 

climàtic, han perjudicat la salut dels boscos, 
han augmentat el risc d’incendis i han afectat 
la provisió de serveis bàsics com l’aigua, amb 
una reducció del 30% del cabal dels rius en 25 
anys (informe FORESTIME, 2020).

La biodiversitat també s’ha vist afectada 
per l’expansió forestal, especialment 
la biodiversitat lligada a matollars i 
espais oberts. En els darrers 20 anys, 
les poblacions d’ocells i papallones 
diürnes lligades a aquests ambients 
s’han vist reduïdes en un 14% i un 57%, 
respectivament (informe Estat de la Natura 
a Catalunya, 2020).



L’eina:  
la gestió forestal 
multifuncional

“Reivindiquem el paper 
de la gestió forestal en 
l’assoliment de paisatges 
més resilients al canvi 
climàtic”
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La gestió forestal multifuncional contribueix a 
garantir el paper dels boscos en la mitigació 
del canvi climàtic i és clau per a l’adaptació 
dels nostres paisatges al nou clima.
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Una gestió que integra diferents objectius pot 
potenciar aquells beneficis dels boscos (els 
anomenats serveis ecosistèmics forestals) de 
més valor per a cada territori, entre els quals hi 
ha aspectes tan cabdals com ara la biodiversitat 
forestal o el proveïment d’aigua de qualitat. 

Una gestió veritablement multifuncional i 
“climàticament intel·ligent” permet:

• Produir productes renovables i de proximitat allà 
on sigui possible.

• Capitalitzar sinergies de mitigació-adaptació al 
canvi climàtic.

• Integrar criteris de conservació i millora de la 
biodiversitat.

• Tenir en compte les característiques locals del 
territori per identificar les opcions de gestió més 
coherents en cada cas.

Més enllà de l’obtenció de productes de fusta 
i suro, en molts casos gestionar un bosc és 
necessari per prevenir incendis catastròfics o per 
augmentar la resistència de les masses forestals 
a períodes de sequera més llargs i pertorbacions 
més freqüents, o perquè se’n puguin refer abans. 
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Gestió forestal 
multifuncional

i
climàticament 

intel·ligent
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L’aposta del 
LIFE CLIMARK: 
Un mercat de  
crèdits climàtics

4
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Els Crèdits Climàtics són una nova unitat 
d’intercanvi pensada per facilitar inversions en 
solucions basades en la natura a Catalunya, en el 
marc d’iniciatives de compensació voluntària o de 
responsabilitat social corporativa.

Els Crèdits Climàtics podrien permetre compensar 
voluntàriament la petjada de carboni i la petjada 
hídrica de les empreses, invertint en gestió forestal a 
Catalunya.

LIFE CLIMARK proposa que els projectes de 
gestió multifuncional puguin entrar als circuits 
de finançament ambiental mitjançant un nou 
mercat de Crèdits Climàtics. 

CO2

H2O
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Com funciona el crèdit climàtic
Bàsicament, el sistema consisteix en el fet que una 
empresa o entitat compra x crèdits climàtics amb 
els quals sufraga una part o la totalitat d’un projecte 
forestal.

Per a qui gestiona el bosc, representa una opció de 
diversificació d’ingressos per a la gestió, derivats de 
posar en valor els beneficis que aquesta gestió del 
bosc aporta a la societat.

Per a les empreses i entitats , el segell Crèdit 
Climàtic representa una manera segura i rigorosa 
de vehicular les seves aportacions, que alhora els 
ofereix visibilitat i transparència.

Crèdit 
Climàtic
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Gestió forestal
multifuncional

Fixació de carboni  
a les masses 
forestals i al sòl

Optimització  
del consum  
d’aigua del bosc

Conservació  
de la biodiversitat

Reducció  
del risc d’incendi

Adquisició de
crèdits climàtics

Responsabilitat
Social 

Corporativa

Reputació
i reconeixement

Contribució econòmica 
a la millora 

de l’entorn local

Crèdit Climàtic

ENTITAT VENEDORA ENTITAT COMPRADORA
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Què inclouen els 
Crèdits Climàtics?
Crèdits climàtics,  
més enllà del carboni

5
CARBONI

Fixació de carboni a les 
masses forestals i al sòl

AIGUA

Optimització del consum 
d’aigua del bosc
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Els Crèdits Climàtics es basen en 
una concepció integradora de la 
gestió forestal: perquè una actuació 
forestal generi Crèdits Climàtics, 
ha d’impactar positivament en la 
mitigació i l’adaptació del canvi 
climàtic, i ho ha de fer de manera 
coherent amb el context local on 
s’aplica. 

Els Crèdits Climàtics es calculen a partir de l’avaluació 
de l’impacte que determinades practiques forestals 
tenen sobre 3 factors clau en la mitigació i adaptació 
al canvi climàtic a la Mediterrània: el clima, l’aigua, 
la biodiversitat, tenint en compte, en tots els casos, 
l’aportació d’aquesta gestió a la prevenció d’incendis.

Així, les mesures forestals generadores de Crèdits 
Climàtics han de complir prioritàriament un dels 
objectius següents i, sempre que sigui possible, 
integrar-hi la resta:

INCENDIS

Reducció del risc 
d’incendi, de la seva 

afectació i de les emissions 
de carboni

BIODIVERSITAT

Conservació de la 
biodiversitat
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Fixació i conservació dels estocs de carboni a les masses forestals,  
al sòl i als productes

La gestió forestal sostenible podria augmentar fins a un 
20% la capacitat de mitigació del canvi climàtic dels 
boscos.

Un dels objectius que ens hem marcat és revertir 
l’estancament que estan començant a presentar 
els boscos europeus en la seva capacitat de fixar 
carboni. La via és aplicar una gestió forestal intel·ligent 
i personalitzada per a cada massa forestal. Les 
actuacions que financem van adreçades a promoure la 
gestió de boscos existents i, on sigui viable, la plantació 
de nou arbrat. Ben planificada, la gestió forestal pot 
contribuir a:

 

1. Conservar els estocs de carboni actuals, per 
exemple amb actuacions de prevenció d’incendis, 
afavorir la producció de productes fusters de llarga 
vida o tenir cura de no malmetre els sòls forestals.

2. Mantenir la capacitat de segrest de carboni 
dels boscos augmentant la seva vitalitat en regular 
la competència pels recursos i, localment, amb 
plantacions allà on tinguin sentit des del punt de vista 
ecològic, tècnic i econòmic.

Més enllà del bosc, la producció de matèries primeres 
renovables i de proximitat com la fusta o el suro facilita 
la substitució de materials i energies fòssils i contribueix 
així als objectius de descarbonització de l’economia 
previstos a les polítiques de canvi climàtic i de promoció 
de la bioeconomia, arreu.

CARBONI
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Optimització del consum d’aigua del bosc

Una de les principals conseqüències del canvi global 
a Catalunya és la disminució dels recursos hídrics. 
És per aquest motiu que comptar amb boscos que 
siguin capaços de consumir menys aigua serà clau per 
mostrar una major adaptabilitat a noves situacions de 
sequera i disminució de precipitacions.

Es promouen actuacions enfocades a regular el 
nombre d’arbres en boscos situats en conques on 
s’aprofita l’aigua superficial o ubicats sobre aqüífers, 
considerats estratègics per a l’abastiment estable 
d’aigua al territori. 

Disminuir el nombre d’arbres redueix la intercepció i 
el consum d’aigua de manera que augmenta l’aigua 
alliberada a la conca.

Cal buscar l’equilibri que permeti, alhora:

• Mantenir una coberta arbrada sana, que garanteixi el 
control de riuades i la qualitat de l’aigua

• Allà on sigui possible, augmentar l’aigua infiltrada, 
que recarrega aqüífers i rius.

• Assegurar un consum d’aigua més eficient per part 
dels boscos.

AIGUA
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Conservació i millora de la biodiversitat

A LIFE CLIMARK, no només apostem per la 
conservació de la biodiversitat, sinó que volem ser 
decisius a l’hora d’aportar un enriquiment en la 
diversitat de les masses forestals gestionades.

Volem fomentar una gestió que conservi i millori 
la biodiversitat forestal a través, per exemple, del 
manteniment d’arbres de gran diàmetre en les tallades 
o la generació de fusta morta, elements que presenten 

alta capacitat d’acollir biodiversitat. També la plantació 
de noves espècies autòctones adaptades als contextos 
locals contribueix a enriquir la biodiversitat del bosc.

Segons l’estat de desenvolupament de cada bosc i 
una diagnosi prèvia mitjançant l’Índex de Biodiversitat 
Potencial, es poden definir les actuacions més efectives 
a dur a terme a cada rodal.

BIODIVERSITAT
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Reducció del risc de grans incendis

Els grans incendis forestals generen greus afectacions 
al paisatge i la biodiversitat (i als serveis socials i 
culturals que hi són relacionats) i posen en perill vides 
humanes. A més, un bosc més vulnerable davant 
d’un incendi és un bosc que posa en risc tota la feina 
d’emmagatzematge de carboni que ha fet aquest bosc 
al llarg de dècades. 

Les actuacions que fomentem amb els Crèdits 
Climàtics inclouen l’objectiu d’enfortir els boscos 
davant d’incendis forestals, els quals seran cada cop 
més freqüents i intensos a causa del canvi climàtic. 
Promovem l’adequació de l’estructura dels boscos més 
vulnerables per augmentar-ne la resistència davant d’un 

incendi, evitar la generació de grans incendis forestals  
i millorar les possibilitats de restauració de la coberta 
arbrada un cop passat el foc. 

En zones d’alt risc d’incendi, les actuacions forestals 
poden tenir en compte criteris de reducció de la 
biomassa i trencament de la continuïtat vertical del 
combustible a fi d’evitar la generació de focs de 
capçada i disminuir la intensitat de l’incendi. Si aquestes 
actuacions es duen a terme en zones estratègiques de 
gestió definides pels bombers, contribueixen, a més, 
a reduir el risc de generar un gran incendi forestal que 
superi la capacitat d’extinció.

INCENDIS



30

Fomentem una 
gestió forestal 
agrupada, eficient 
i viable

“Creiem en una gestió del 
territori basada 
en la participació local 
i en la cogovernança”

6
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Per augmentar l’eficiència i l’impacte de la 
gestió forestal aplicada, a LIFE CLIMARK 
proposem que la priorització de les accions 
finançades a través dels Crèdits Climàtics 
sorgeixi del territori mateix, amb la 
col·laboració dels diferents actors que hi són 
implicats.
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• Són projectes operatius i d’adhesió voluntària, que contribueixen a posar en valor els serveis 
ecosistèmics forestals que ofereix un determinat indret.

• Es construeixen sobre una planificació participada a escala de paisatge, on es fixen les prioritats 
d’actuació sota criteris de mitigació/adaptació i d’acord amb els objectius d’aquell territori en concret.

• Es basen en una gestió forestal agrupada.

Aquest procés de diagnòstic en col·laboració pren la forma de projecte forestal de mitigació i adaptació al 
canvi climàtic (PROMACC). Els PROMACC inclouen la programació de les actuacions forestals a executar 
en un determinat territori per a un període màxim de 3 anys i el càlcul de Crèdits Climàtics generats, els 
quals es posaran a disposició de les empreses i de les entitats compradores. 

Els projectes forestals de mitigació 
i adaptació al canvi climàtic (PROMACC)
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Actuacions 
forestals 
finançables a 
través dels Crèdits 
Climàtics
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Una de les novetats que incorporen els Crèdits Climàtics 
és que recullen com a mesura de mitigació/adaptació 
no només les plantacions forestals, sinó també 
la gestió de boscos ja existents, és a dir, les 
aclarides/tallades d’arbres, i hi incorporen en totes elles 
mesures de conservació de la biodiversitat.

En gestió forestal, les aclarides tenen com a objectiu 
principal regular la distribució i l’espai de creixement 
dels arbres per maximitzar els beneficis al llarg de tota la 
rotació, abans que la natura ho faci per si mateixa en un 
període molt més llarg. Ben planificades, les aclarides 
ofereixen beneficis potencials en relació amb la 

mitigació del canvi climàtic i en l’adaptació a aquest 
canvi, tant pel que fa als efectes sobre els boscos com 
sobre l’aigua disponible per al consum humà.

A LIFE CLIMARK hem definit unes localitzacions 
prioritàries i un llistat d’actuacions que maximitzen 
l’impacte de la gestió forestal sobre el segrest de 
carboni, la producció d’aigua o la conservació de la 
biodiversitat prenent com a base les Orientacions de 
Gestió Forestal Sostenible de Catalunya (ORGEST).

En tots els casos, però, el càlcul dels Crèdits Climàtics 
generats es realitza tenint en compte l’impacte global de 
les actuacions sobre aquests 3 indicadors.
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Gestió de boscos amb creixement 
estancat

Boscos joves procedents de regeneració natural 
post-incendi amb alta acumulació de biomassa, no 
gestionats, i boscos adults densos amb creixement 
inferior a l’esperable.

Es realitzen aclarides de millora que redueixen 
el nombre d’arbres al rodal. La reducció de 
competència estimula el creixement dels arbres 
restants i, a mitjà termini, pot suposar un increment 
net del carboni segrestat per hectàrea. Si 
aquestes aclarides es realitzen en boscos joves, 
els arbres tallats queden a terra i una part del 
carboni s’incorpora al sòl. Si es realitzen en 
boscos adults, els productes obtinguts esdevenen 
matèries primeres renovables que poden substituir 
altres matèries fòssils, cosa que evita una emissió 
innecessària de carboni a l’atmosfera.

1. Actuacions que augmenten el segrest 
de carboni
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Plantació d’arbres

Es preveuen aquelles oportunitats de plantació d’arbrat 
forestal més viables, ecològicament i econòmicament, 
segons cada context territorial. 

Poden realitzar-se en rodals forestals, per reforestació 
de zones desarbrades, o, si el rodal ja té un mínim 
recobriment arbori, amb plantacions d’enriquiment, 
o en rodals agrícoles abandonats (antigues feixes 
de cultiu) o en actiu. En aquest cas, es preveuen les 
plantacions forestals denses, en què el terreny canvia 
d’ús agrícola a forestal, i les plantacions agroforestals, 
on es combina l’obtenció anual d’un conreu agrícola 
amb la presència d’arbres intercalats.
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Gestió de boscos en 
localitzacions estratègiques 
per a prevenció d’incendis

Es tracta de zones definides pel Cos 
de Bombers, d’interès per a l’estratègia 
d’extinció, i zones d’alta ocurrència 
d’incendis i d’altes emissions probables.

Es duen a terme actuacions 
d’estructuració del paisatge que 
inclouen aclarides d’arbres, selecció 
dels rebrots i estassades del sotabosc 
per reduir el volum de biomassa i trencar-
ne la continuïtat vertical. Si les actuacions 
s’apliquen a zones estratègiques, s’evita 
que els incendis esdevinguin catastròfics.

2. Gestió per a protegir 
els estocs de carboni 
actuals

Actuació en punt estratègic Zona protegida
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Canvi de gestió en boscos i localitzacions 
d’alta qualitat

Permeten la producció de productes fusters de més llarga vida 
(bigues, mobiliari, etc.).

Es tracta d’assegurar, allà on sigui possible, que es realitza la 
gestió que garanteix l’ús en cascada de la fusta, és a dir, que 
permet obtenir el producte de més qualitat possible per a una 
espècie i unes condicions donades. 

S’inclouen, per exemple, tècniques com el canvi de bosc de 
rebrot a fustal o la silvicultura orientada a l’arbre en rouredes, 
fagedes o boscos mixtos de qualitat, o l’aplicació de models de 
gestió amb torns d’aprofitament més llarg, en pinedes.

3. Actuacions que 
generen productes que 
emmagatzemin el carboni 
fixat pels arbres durant 
més temps
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Gestió forestal en zones estratègiques 
per al proveïment d’aigua de qualitat

Inclou conques on s’aprofita l’aigua, boscos sobre aqüífers, 
boscos al voltant de fonts, captacions o cursos d’aigua 
d’interès. 

Qualsevol actuació encaminada a reduir la quantitat 
d’arbres o sotabosc d’un rodal genera, a curt termini, 
una disminució del consum d’aigua per part de la 
vegetació. No obstant això, si el que es busca és maximitzar 
l’impacte sobre l’aigua blava, es pot optar per tallades més 
intenses. Segons si es vol mantenir l’arbrat o si l’objectiu 
prioritari és recuperar l’ús de pastura, es preveuen tallades 
intenses, tallades d’adevesament i recuperació d’antigues 
feixes de pastura amb reserva d’arbres.

4. Gestió per augmentar el proveïment d’aigua 
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Gestió forestal en boscos amb objectiu 
pritoritari de conservació i adaptació al 
canvi climàtic 

En certes ocasions, l’objectiu de gestió pot ser 
exclusivament conservar el bosc i la biodiversitat que acull, 
tot augmentant-ne la resistència i resiliència als impactes 
del canvi climàtic. En aquest cas, es preveuen tallades 
encarades a reduir la competència per augmentar la vitalitat 
de la massa, i a la generació d’estructures de bosc més 
complexes i biodiverses, capaces de fer front a possibles 
pertorbacions futures. Així, es preveu, entre d’altres, la 
cerca de boscos mixtos i l’aplicació de tècniques 
silvícoles enfocades al manteniment de menys  arbres, 
però de majors dimensions, i a l’afavoriment d’espècies 
esporàdiques.

5. Gestió per conservar la biodiversitat
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Beneficis de 
participar al mercat

El mercat de Crèdits 
Climàtics vol facilitar 
iniciatives de RSC i de 
compensació, relacionades 
amb l’emergència climàtica, 
d’impacte sobre els boscos 
catalans

8
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Al mercat de Crèdits Climàtics, hi pot participar 
qualsevol empresa o entitat que vulgui aportar el 
seu gra de sorra a la lluita contra el canvi climàtic o els 
seus efectes, tot contribuint a la millora del paisatge 
i el territori. L’enfocament integral i la versatilitat dels 
Crèdits Climàtics els fan adaptables a les necessitats de 
diferents tipologies d’empresa:

 

• Empreses d’abast multinacional. 

• Empreses locals lligades a un territori determinat. 

• Altres entitats públiques, privades o mixtes. 

BENEFICIS PER A LES EMPRESES 
I ENTITATS COMPRADORES 
DE CRÈDITS
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SEGURETAT I VISIBILITAT

Una opció d’inversió en RSC de confiança, que 
ofereix transparència i visibilitat, a través de la marca 
Crèdit Climàtic. 

Metodologies validades per experts, certificació per 
una part independent de la generació i la compra de 
crèdits…

CUSTOMITZACIÓ

Gestionar els impactes que genera la vostra activitat 
de manera integrada, tenint en compte no només 
les emissions de CO2, sinó també el consum d’aigua 
i/o l’impacte sobre la biodiversitat. Possibilitat de 
compensar independentment la vostra petjada de 
carboni o hídrica.  

IMATGE D’EMPRESA 

Atorgar a la vostra marca valors relacionats amb la 
mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, incloent la 
prevenció d’incendis forestals i la conservació dels 
boscos i la seva biodiversitat, i, en definitiva, amb el 
manteniment d’un paisatge i un territori vius. 

IMPACTE AMBIENTAL I SOCIAL

Vehicular la vostra corresponsabilitat vers el 
desenvolupament sostenible i l’entorn natural, en el 
mateix territori on desenvolupeu la vostra activitat, i 
generar llocs de feina de qualitat.

Els Crèdits Climàtics posen en valor les empreses 
forestals que aposten per la formació i qualificació dels 
seus treballadors i per la dignificació del treball forestal. 

Comprar crèdits climàtics ofereix:
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1. Ofereixen a la gestió forestal una via d’entrada als 
circuits del finançament ambiental, que és clau 
perquè aquesta gestió es pugui dur a terme.

2. Posen a l’abast dels/de les silvicultors/es i les seves 
associacions les eines necessàries per:

• Identificar les actuacions forestals, i les ubicacions 
de major impacte sobre els objectius de mitigació/
adaptació al canvi climàtic.

• Calcular l’impacte de la  gestió  sobre el balanç de 
carboni, el proveïment d’aigua i la biodiversitat, i els 
Crèdits Climàtics que es generen.

BENEFICIS PER ALS VENEDORS 
DE CRÈDITS CLIMÀTICS

El mercat de Crèdits Climàtics no té sentit sense un 
bosc o un terreny on actuar. Al nostre país, el 78% 
dels boscos són de propietat privada, així que cal 
la col·laboració dels propietaris i les propietàries 
forestals.

Els crèdits climàtics contribueixen a l’eficiència i 
la viabilitat d’una gestió forestal multifuncional i 
climàticament intel·ligent:
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BENEFICIS PER A LA SOCIETAT

La gestió forestal multifuncional, a més de treballar 
en pro de la lluita contra l’emergència climàtica, pot 
aportar múltiples beneficis per a la societat. Ben 
entesa i planificada, la gestió forestal pot contribuir a 
la conservació dels boscos i de la biodiversitat que 
acullen, a generar paisatges més resistents i resilients 

Promoure una gestió forestal multifuncional 
contribueix a 5 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides:

• Acció pel clima.

• Vida als ecosistemes terrestres.

• Aigua neta i de qualitat.

• Energia assequible i no contaminant.

• Treball decent i creixement econòmic.

als incendis forestals i la sequera, i, fins i tot, a pal·liar els 
impactes del canvi climàtic sobre un recurs tan vital a la 
Mediterrània com és l’aigua. A més, la gestió produeix un 
seguit de matèries primeres renovables, imprescindibles 
en una economia més sostenible i verda, i que genera 
ocupació i desenvolupament al medi rural.



48

Què hi ha rera 
els Crèdits 
Climàtics?9
El mercat de Crèdits Climàtics és fruit del 
treball col·laboratiu que, al llarg de 5 anys 
(2018-2021), han dut a terme diverses entitats 
coordinades pel  
Centre de la Propietat Forestal  
sota el paraigua del projecte  
LIFE CLIMARK,  
cofinançat per la Unió Europea.
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Hem testat la proposta de gestió multifuncional 
aplicant-la sobre el terreny en més de 100 
hectàrees, en 28 finques forestals distribuïdes 
per tot Catalunya.
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Catalunya
1-UP Montmell 

2-UP Vall de Rialb

3-UP Els Aspres

4-UP Replans de Berguedà

5-UP Capçaleres del Llobregat

6-UP Serres d’Ancosa

Vèneto
7.1-UP Cansiglio

7.2-UP Lorenzago di Cadore

1

2

3

4

5

6

7

La proposta de gestió multifuncional del LIFE CLIMARK s’ha aplicat a 6 unitats 
de paisatge (UP) que representen majoritàriament la diversitat paisatgística i 
territorial de Catalunya, i s’han adaptat per a la regió del Vèneto, a Itàlia.
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Pinedes de pi blanc 
(P. halepensis) 
a la UP Montmell 
i UP Serres d’Ancosa.

Boscos de pi roig  
(P. sylvestris) 
a la UP Capçaleres 
del Llobregat.

Boscos de pi roig i pinassa 
(P. nigra) a la UP Vall de Rialb.

Suredes a la UP Els Aspres.

Les actuacions forestals s’han aplicat a boscos 
joves i adults amb diferents espècies arbrades i 
en diferents localitzacions per abastar al màxim la 
diversitat de boscos i climes de Catalunya.

A partir d’un diagnòstic previ, s’han consensuat les 
actuacions amb els actors del territori, s’ha fet el 
marcatge dels arbres a tallar i s’ha impartit formació 
a les empreses de treballs forestals.

S’han instal·lat parcel·les de seguiment  a tots 
els rodals per poder tenir l’evolució ex post de 
l’impacte de la gestió i poder-la comparar amb 
les estimacions ex ante, sobre les quals es basa 
el càlcul dels Crèdits Climàtics. Per avançar en el 
coneixement obtingut, s’ha ampliat el seguiment a 
25 rodals gestionats cinc o més anys enrere.
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Tot i que a Catalunya la superfície forestal és ja 
molt extensa i la prioritat és gestionar els boscos ja 
existents, és possible trobar a cada territori noves 
oportunitats de plantació d’arbres, sempre 
lligades a la seva viabilitat ecològica i econòmica, a 
fi de garantir la permanència dels arbres plantats el 
màxim de temps possible.

En el marc del projecte, s’han plantat 25 hectàrees, 
tant en terrenys agrícoles com forestals, i s’ha seguit 
l’evolució de 7 plantacions més, realitzades amb 
anterioritat.

Plantació agroforestal de 
cereal amb noguera i freixe 
per a fusta de qualitat, a la 
UP Replans del Berguedà

Plantació de pi pinyer per a 
producció de pinyons a la 
UP Els Aspres

Plantació d’enriquiment amb 
diverses fulloses a la UP 
Serres d’Ancosa.

Plantació d’alzina surera 
per a producció de suro a 
Vidreres (la Selva)
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A més del caràcter experimental de les actuacions 
implementades, els rodals on s’ha actuat 
passen a formar part de la Xarxa de Parcel·les 
Demostratives del Centre de la Propietat 
Forestal, i serveixen de base per organitzar jornades 
de divulgació de la gestió forestal multifuncional 
proposada per a propietaris i propietàries de finques 
forestals a Catalunya i altres gestors/es del territori.

Exemple del resultat de les feines d’implementació en el rodal de Pins verds, en una massa de pi blanc post-
incendi, abans i després de les actuacions silvícoles; aclarida de plançoneda.
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Poder arribar a quantificar els impactes de la gestió 
forestal sobre el carboni, l’aigua i la biodiversitat, no ha 
estat fàcil. És una tasca que implica anys de recerca 
i seguiment i la col·laboració de diversos experts en 
cadascun d’aquests àmbits. Al LIFE CLIMARK, hem 
partit de la feina feta en projectes anteriors, ampliada 
amb accions de networking amb altres projectes en 
curs i entitats de dins i fora Catalunya. 

En la tria de les metodologies de càlcul, s’ha buscat 
el seu reconeixement internacional en la mesura 
del possible i/o el màxim consens, d’acord amb el 
coneixement i la precisió disponible avui. Per això 
també hem creat diferents comitès d’experts que 
contribuissin a garantir la solidesa de la proposta i la 
seva replicabilitat. 

Hem identificat criteris, indicadors i metodologies 
de càlcul el més robustes possible, d’acord amb 
el coneixement existent
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Els grans incendis forestals, a més de generar 
afectacions greus al paisatge i la biodiversitat i 
amenaçar vides humanes, generen una quantitat 
d’emissions de CO2 a l’atmosfera gens menyspreable. 
No obstant això, no es solen tenir en compte en la 
comptabilitat del carboni, per ser emissions de carboni 
no fòssil i considerar-les inevitables. 

A LIFE CLIMARK, però, creiem que la gestió forestal 
planificada pot contribuir enormement a reduir la 
probabilitat i intensitat d’un gran incendi forestal i 
que, tot i generar-se diòxid de carboni d’origen biogènic, 
la seva magnitud i la situació d’emergència climàtica 
actual, fan necessari tenir-lo en compte.

Per això, la Universitat de Lleida, sòcia del projecte, ha 
entomat el repte de calcular, per primer cop a Europa, 
les emissions probables de CO2 derivades dels grans 
incendis forestals i la reducció generada per l’aplicació 
d’una gestió forestal per a la prevenció d’incendis.

Som pioners a incloure l’efecte dels 
incendis i la gestió preventiva als balanços 
de carboni
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Un altre dels aspectes innovadors dels crèdits 
climàtics ha estat estimar quantitativament l’aigua 
blava generada en una conca, com a conseqüència 
de la reducció del nombre d’arbres o de la superfície 
arbrada. 

Per aquesta finalitat, s’ha comptat amb l’expertesa 
del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de 
Catalunya (CTFC), soci del projecte i autor del 
simulador utilitzat en el càlcul dels Crèdits Climàtics. 

No obstant això, es feia necessari un seguiment 
sobre el terreny que pugués, a mitjà termini, 
contrastar les estimacions fetes pels models teòrics. 

En aquesta tasca, que encara continua, ha estat 
imprescindible la col·laboració de dues entitats clau: 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Institut 
d’Avaluació Ambiental i Investigació de l’Aigua 
(IDAEA-CSIC), que han realitzat seguiments als 
boscos de la Llacuna i la conca de Vallcebre, 
respectivament.

Igualment, el CTFC ha iniciat una línia de treball per  
poder evaluar a camp l’impacte de certes pràctiques 
de gestió forestal sobre el carboni acumulat als sòls 
forestals a mitjà/llarg termini. 

Hem instal·lat seguiments sobre el terreny per a 
contrastar i precisar els aspectes més innovadors del 
crèdit, com ara l’impacte sobre l’aigua o el carboni 
dels sòls



57



58

El darrer pas: la 
creació del mercat 
i les proves pilot

10
Disseny del mercat de crèdits 
L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) actualment està treballant en el 
desenvolupament de la unitat d’intercanvi dels Crèdits Climàtics i el seu mercat 
—les regles de comptabilitat, el sistema de compra-venda i els criteris 
de verificació que haurien de regir el nou mercat—, per tal de garantir la 
transparència necessària. 

Igualment, s’estan explorant les possibilitats d’integrar el mercat al Programa 
voluntari de compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de 
l’OCCC, a Catalunya i al mercat de carboni CARBOMARK, a la regió del Vèneto, 
a Itàlia. 
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Proves Pilot
Per posar a punt el nou mercat de Crèdits Climàtics, 
es realitzaran, com a mínim, 3 proves pilot en dues 
regions europees, concretament dues a Catalunya i 
una al Vèneto, on es posaran en contacte promotors 
i compradors locals compromesos en la mitigació del 
canvi climàtic.

Les proves pilot estan concebudes per posar a prova 
totes les fases del procés, des de la planificació i el 
càlcul dels crèdits, fins a la transacció final i la seva 
difusió.

Així, es testarà la redacció dels projectes forestals de 
mitigació i adaptació al canvi climàtic (PROMACC) en 
diferents contextos, tipus de propietat i actuacions 
elegibles, i s’assajaran els mecanismes d’aproximació a 
diferents tipologies d’entitats de finançament, privades, 
públiques i mixtes.

Si esteu interessats a participar-hi,  
contacteu-nos!

lifeclimark.eu

info@lifeclimark.eu

cpf@gencat.cat 

@lifeclimark
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Life Climark

lifeclimark.eu

@lifeclimark


