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El context: Boscos i canvi climàtic

La gran expansió forestal experimentada al sud d'Europa durant la segona 
meitat del segle passat ha contribuït al segrest de diòxid de carboni atmos-
fèric, que ha quedat emmagatzemat en forma de carboni a la vegetació i als 
sòls forestals. 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. Avui, però, el 
paper dels boscos en la mitigació del canvi climàtic està en risc: a Catalunya, 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.

Aquests canvis en l’estructura del bosc, sumats al canvi climàtic, perjudiquen 
la salut dels boscos, han augmentat el risc d’incendis i han afectat la provisió 
de serveis bàsics com l’aigua, que a Catalunya ha experimentat una reducció 
del 30% els darrers 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 papa-
llones diürnes lligades a aquests ambients s’han vist reduïdes en un 14% i un 
57%, respectivament (informe Estat de la Natura a Catalunya, 2020).

Els boscos contribueixen a la mitigació del canvi climàtic
i a reduir-ne els efectes, però aquest paper està en risc.
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OBJECTIUS DEL PROJECTE

L'objectiu principal del projecte Climark és contribuir a la mitigació i adaptació del 
canvi climàtic promovent la gestió multifuncional dels boscos mediterranis mit-
jançant un nou instrument: el Mercat voluntari de crèdits climàtics.

El ro òsit final s  d una banda  au mentar la ca acitat d embornal i d ada taci  
d’aquests boscos, evitar grans incendis i contribuir a l’aprovisionament d’aigua tot con-
servant la biodiversitat forestal; i de l’altra, implicar empreses privades i entitats locals 
en l assoliment d a uests ob ectius  ue beneficien el con unt de la societat

Els ob ectius es ec fics del ro ecte s n els se ents

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

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

• Sensibilitzar, capacitar i proveir d’eines tots els actors interessats en la reducció 
d’emissions i l’adaptació dels boscos mediterranis al canvi climàtic.
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FONAMENTS

La gestió forestal multifuncional més enllà del carboni

Un dels objectius que ens hem marcat al Life Climark és contribuir tant com sigui pos-
sible a la mitigació del canvi climàtic revertint l'estancament que estan començant a 

resentar els boscos euro eus en la se a ca acitat de fi ar carboni  Però en l emer n-
cia actual, una gestió forestal només orientada a un sol objectiu no té sentit: qualse-
vol actuació a bosc ha d'incloure necessàriament també criteris d’adaptació als nous 
escenaris climàtics, tot garantint-ne la viabilitat econòmica. És el que es coneix com a 
gestió forestal “climàticament intel·ligent” o Climate Smart Forestry.

Posar eritablement en r ctica a uesta esti  multi uncional al oltant dels re tes 
climàtics vol dir donar compliment als objectius següents:

• Capitalitzar sinergies de mitigació-adaptació.

• Produir roductes de llar a ida i de ro imitat  all  on si ui ossible

• Integrar criteris de conservació i millora de la biodiversitat i valorar altres serveis 
ecosistèmics.

• dentificar les o cions de esti  m s co erents d acord amb les caracter sti ues lo-
cals del territori.

t a o s oresta s e ge ere e efi s e a t ga
i adaptació al canvi climàtic
A Catalunya, i en general a tota la Mediterrània, hi ha tres processos clau en relació al 
canvi climàtic sobre els quals la gestió forestal pot incidir de manera positiva: el balanç 
de carboni (mitigació), el balanç d’aigua (adaptació) i la conservació de la biodiversitat 
(mitigació/adaptació).

El ro ecte i e limar  a identificat les actuacions orestals ue oden im actar osi-
tivament sobre aquests tres processos. Aquestes actuacions van principalment adreça-
des a promoure la gestió i restauració de boscos ja existents, dins les quals la plan-
tació de nou arbrat és una opció més, i sempre garantint la seva viabilitat ecològica, 
tècnica i econòmica.

Reivindiquem el paper de la gestió forestal en l'assoliment
de paisatges més resilients al canvi climàtic.
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Carboni
Fixació i conservació dels estocs de carboni a les masses fores-
tals, al sòl i als productes

a esti  orestal sostenible odria au mentar fins a un  la ca acitat de 
miti aci  del can i clim tic dels boscos  en lanificada  la esti  orestal ot 
contribuir a:

• Conservar els estocs de carboni que hi ha actualment emmagatzemats 
al bosc, per exemple amb actuacions de prevenció d’incendis, tot afavorint 
la producció de productes fusters de llarga vida o tenint cura de no malme-
tre els sòls forestals.

• Mantenir la capacitat de segrest de carboni dels boscos tot augmentant 
la seva vitalitat i creixement, amb la regulació de la competència pels recur-
sos 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 renovables i de proximitat com la 
fusta o el suro facilita la substitució de materials i energies fòssils i con-
tribueix així als objectius de descarbonització de l’economia previstos a les 
polítiques de canvi climàtic i de promoció de la bioeconomia, arreu.
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Aigua
Optimització del consum d’aigua del bosc

Una de les principals conseqüències del canvi global a Catalunya és la dismi-
nució dels recursos hídrics. La gestió forestal pot incidir positivament en la 
regulació del cicle de l'aigua i ser clau per a una major adaptació a situacions 
recurrents de sequera.

Es promouen actuacions enfocades a regular el nombre d’arbres en boscos 
situats en con ues on s a rofita l ai ua su erficial o ubicats sobre a ers  
considerats estratègics per a l'abastiment estable d'aigua al territori. El nom-
bre d'arbres, alhora que millora el creixement dels arbres no tallats, redueix la 
interce ci  i el consum d ai ua de manera ue au menta l ai ua infiltrada i 
alliberada a la conca.

Cal buscar l'equilibri que permeti, alhora:

• Allà on sigui possible, a g e tar a g a fi tra a e re arrega a -
fers i rius.

• Assegurar un o s a g a s efi e t per part dels boscos.

• Mantenir una coberta arbrada sana, que garanteixi el control de riuades i 
la qualitat de l’aigua generada.
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Biodiversitat
Conservació i millora de la biodiversitat

Life Climark no només aposta per la conservació de la biodiversitat, sinó que 
treballem per aportar un enriquiment en la diversitat de les masses forestals 
gestionades.

Fomentem una gestió integradora que conservi i millori la biodiversitat 
forestal en boscos gestionats 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 mit-
jançant l’Índex de Biodiversitat Potencial (IBP)  es definei en les actuacions 
més efectives a dur a terme a cada rodal.



7

Paisatges resilients: una gestió coherent a escala de pai-
satge asa a e a art a ió local i en la governança

efici ncia i l im acte de les actuacions orestals a licades a un territori au menta si  
en lloc de ser actuacions aïllades, aquestes es basen en una anàlisi i priorització a escala 
de paisatge, amb la col·laboració dels diferents actors que hi són implicats.

Per ai ò  em ideat els Projectes forestals de mitigació i adaptació al canvi climàtic 
(PROMACC) basats en una esti  orestal a ru ada  Els P O A

• Són projectes executius promoguts voluntàriament per propietaris i propie-
tàries forestals d’un territori concret que es comprometen a dur a terme, en un 
termini màxim de tres anys, actuacions de gestió forestal que contribueixen a la 
mitigació i l’adaptació d’aquell territori al canvi climàtic.

• Estan construïts so re a a fi a art a a a es a a e a satge  ue fi a 
prioritats de gestió forestal sota criteris de mitigació/adaptació d’acord amb els ob-
jectius de desenvolupament d’aquell territori.

administraci  orestal etlla er u  la redacci  i im lementaci  dels P O A  a-
rantei in els ob ectius fi ats i er u  els cr dits clim tics ori inats er les actuacions 
previstes siguin efectivament generats.



8

El mercat de crèdits climàtics: un vehicle per a la corres-
ponsabilització d’empreses i institucions en la gestió fo-
restal multifuncional
Life Climark ha apostat per la creació d’un nou instrument de pagament pels serveis 
ecosistèmics oferts per la gestió forestal multifuncional en relació amb els reptes que 
suposa el canvi climàtic: el Mercat voluntari de crèdits climàtics.

A uest mercat a de ermetre als ro ectes orestals entrar als circuits de finan ament 
ambiental facilitant a empreses i institucions invertir en solucions basades en la natura 
a Catalunya, en el marc d’iniciatives de compensació voluntària o de responsabilitat 
social corporativa. Es pretén posar en contacte els promotors (la propietat forestal) 
i els compradors (empreses compromeses amb l’entorn i que necessiten compensar 
la seva petjada ecològica) amb l’objectiu de generar una activitat econòmica rendible 
que permeti l’aplicació d’una gestió forestal multifuncional i climàticament intel·ligent.

El mercat es basa en la creació d’una nova unitat d’intercanvi: els crèdits climàtics, que 
volen posar en valor la mirada global necessària a la gestió forestal, més enllà del car-
boni  Per ai ò  en el seu c lcul incor oren l im acte ositiu de la esti  orestal sobre 
els tres vectors clau en la mitigació i adaptació al canvi climàtic: e ar o a g a a
biodiversitat. Un crèdit climàtic equival a una hectàrea resilient generada.

El e icle er a la transacci  de cr dits clim tics al mercat s n els Pro ectes orestals de 
miti aci  i ada taci  al can i clim tic P O A

Aigua
Carboni

Biodiversitat
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LA FEINA FETA AL PROJECTE
LIFE CLIMARK

El concepte i el disseny del nou Mercat de crèdits climàtics i les eines necessàries per 
la seva implementació són fruit del treball col·laboratiu que, al llarg de sis anys (2017-

 an dut a terme di erses entitats coordinades el entre de la Pro ietat orestal 
sota el arai ua del ro ecte i e limar  cofinan at er la ni  Euro ea

S'ha treballat sobre sis unitats de paisatge P  ue re resenten la di ersitat ai-
sat stica i territorial de atalun a  Per a cadascuna d a uestes unitats  s a et una 
diagnosi dels serveis ecosistèmics proveïts amb l'objectiu de conèixer les necessitats, 
limitacions i fortaleses que ofereix cada territori.

an identificat rodals on aplicar actuacions forestals capaces de generar impacte 
e a t ga o a a ta so re e s e tors ar o a g a o o ers tat i s'han 
signat acords de col·laboració amb la propietat forestal, per tal de dur-les a terme i fer-
ne seguiment a llarg termini.

A uest treball a erm s la definici  d un llistat ampli de pràctiques de gestió fores-
tal climàticament intel·ligent, més enllà de les plantacions, basades en la gestió fores-
tal sostenible de masses ja existents, on també s'inclouen actuacions per a la prevenció 
d'incendis. Totes les actuacions milloren el valor (econòmic i ecològic) del bosc i tenen 
vocació de protegir o restaurar l'ecosistema.

Hem testat la proposta de gestió multifun-
cional per a la mitigació i adaptació al can-
vi climàtic, tot aplicant-la sobre el terreny
en m s de  ect rees  en  fin ues o-
restals distribuïdes per tot Catalunya

1
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Aclarida selectiva en un bosc de 
pinassa adulta a la Vall de Rialb.
Vector principal: carboni (�xació, 
productes, incendis) - aigua - 
biodiversitat.

Recuperació del mosaic agroforestal 
en feixes de les Capçaleres del 
Llobregat. Vector principal: aigua 
(provisió) - biodiversitat.

Selecció de tanys i estassada selectiva als Aspres.
Vector principal: carboni (�xació, incendis) - biodiversitat.

Plantació d'enriquiment a les Serres d'Ancosa.
Vector principal: carboni (�xació) - biodiversitat.

Exemple d'algunes de les actuacions forestals aplicades de manera demostrativa en un centenar d'hectàrees de 28 �nques privades en sis unitats de 
paisatge catalanes.
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S’han a a t at e t fi at e s ors a ors e ar o a g a o o er-
sitat a escala de rodal i les metodolo ies er erificar los  amb l ob ectiu de definir la 
línia de base a partir de la qual avaluar l’impacte de la gestió forestal mitigadora.

S’han monitoritzat les actuacions forestals aplicades a  fin ues ri ades  abans i 
després de l’actuació. Aquest seguiment s’ha complementat amb el monitoratge de 25 
rodals m s a atalun a ertan ents a la ar a de arcel les demostrati es del P  i dos 
a Itàlia on s’havien aplicat actuacions similars amb anterioritat, per tal de poder-ne fer 
l’avaluació ex post, cinc anys després de l’actuació.

De manera innovadora, s’ha dissenyat i instal·lat un seguiment sobre el terreny en 
dues localitzacions per poder contrastar les estimacions fetes pels models teòrics 
e a a a g a a t ter . En aquesta tasca, que encara continua, ha estat im-

prescindible 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 fet 
se uiments als boscos de la lacuna i la conca de allcebre  res ecti ament  ualment  
el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha iniciat a a e
treball per poder avaluar a camp l’impacte de certes pràctiques de gestió forestal 
sobre el carboni acumulat als sòls forestals a mitjà/llarg termini.

Hem avaluat l'impacte de la gestió fo-
restal aplicada a curt termini (ex post)
a partir d'indicadors mediambientals i so-
cioeconòmics i hem instal·lat sistemes de 
monitoratge sobre el terreny dels indica-
dors més innovadors, com ara l'impacte 
sobre l'aigua o el carboni dels sòls

2

Seguiment del balanç d'aigua a La Llacuna per part de l'ACA.
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Poder arribar a uantificar els im actes de la esti  orestal sobre el carboni  l ai ua 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 capitalitzat la feina feta en projectes anteriors, ampliada amb 
accions de treball en xarxa amb altres projectes en curs i entitats de dins i fora de 
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 coneixe-
ment i la recisi  dis onible a ui  Per ai ò tamb  em creat di erents comitès d'exper-
tesa que contribuïssin a garantir la solidesa de la proposta i la seva replicabilitat.

El resultat ha estat l’obtenció d’una metodologia per a l’estimació dels impactes de 
a gest oresta so re e a a e ar o a g a a o ers tat. En la seva 

primera versió (2022), l’impacte de la gestió en el balanç de carboni s’ha obtingut per 
les principals coníferes de Catalunya, el pi blanc, el pi roig i la pinassa, i per l’alzina. 
L’impacte de la gestió sobre els recursos hídrics (aigua blava) i sobre la biodiversitat pot 
aplicar-se al conjunt de formacions forestals.

Hem desenvolupat metodologies per a 
l'estimació de l'impacte de la gestió fo-
restal a mitjà i llarg termini (ex ante), al 
més robustes possible, d'acord amb el co-
neixement existent

3

Reunió a terreny del comitè d'experts en aigua, a les conques monitoritzades pel CSIC-IDAEA, a Vallcebre.



13

En la metodologia desenvolupada s'han inclòs, entre altres, les innovacions següents:

• Inclusió de l'efecte dels incendis i la gestió preventiva als balanços de carboni. 
Així, 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.

• Desenvolupament de la metodologia per estimar quantitativament l'aigua blava 
ge era a e a o a o a o se a e a re e o re ar res
o de la su er cie arbrada  Per a a uesta finalitat  s a com tat amb l e ertesa de 
diferents institucions i centres de recerca, propis i externs al projecte (CTFC, CREAF, 
CSIC-IDAEA, ACA).

• En relació amb la biodiversitat, hem apostat per l’ús de l’Índex de biodiversitat 
potencial, una eina d’aplicació a camp senzilla que resumeix els resultats d’anys 
de recerca sobre les relacions entre la composició i estructura del bosc i la biodi-
ersitat ue acull  P  a m s de ermetre estimar l im acte de la esti  sobre la 

capacitat d’acollir biodiversitat d’un bosc determinat, permet concretar les mesu-
res de gestió forestal integradora, que són d’obligat compliment en el marc dels 
crèdits climàtics.

Mapa de probabilitat anual de crema. Font: Alcasena, et al. (2019).
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A partir del treball amb experts i empreses col·laboradores, i amb assessorament de 
l'equip Close to Market (C2M) del programa LIFE s'ha treballat l'estratègia de màrque-
ting i el disseny del prototip de mercat, de manera que els projectes forestals genera-
dors de crèdits climàtics puguin oferir a les empreses el següent:

Seguretat i visibilitat
na o ci  d in ersi  de confian a  ue o erei i trans ar ncia i isibilitat  a tra s de 

la marca Crèdit Climàtic, en el marc de les polítiques de responsabilitat social corpo-
rativa o per donar compliment als objectius ambientals i de governança social (ESG) 
de les empreses. 
Customització

Gestionar els impactes que genera l’activitat empresarial de manera integrada, tenint 
en compte no només les emissions de CO2, sinó també el consum d’aigua i/o l’im-
pacte sobre la biodiversitat. Segons les necessitats de l’entitat compradora, accés a 
serveis complementaris que permetin visibilitzar l’aportació dels crèdits als valors de 
l’empresa cap a treballadors, clients i/o al territori on s’ha contribuït.
Impacte en l'entorn local
e icular la corres onsabilitat em resarial o institucional ers el desen olu ament 

sostenible i l’entorn natural, en el mateix territori on es desenvolupa l’activitat econò-
mica  enerar llocs de eina de ualitat i  en definiti a  contribuir al manteniment d un 
paisatge i un territori rural viu.

Hem treballat amb empreses amb volun-
tat d'invertir en projectes de gestió fo-
restal de mitigació i adaptació, per tal que 
els crèdits climàtics també responguessin a 
les seves necessitats ambientals i socials

4

Disseny del 
prototip del 

mercat

Aproximació 
als clients 
potencials

efi
presentació 

d'ofertes per 
segments
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A partir d’un treball prospectiu de cerca d’informació i consultes a experts liderat per 
l'OCCC, s’ha dissenyat un mercat que intenta donar respostes a les problemàtiques 
més comunes amb què habitualment es troben aquest tipus de mecanismes: addicio-
a tat te ora tat er a a o toratge er fi a e es a t a o s

integració de variables quantitatives i qualitatives.

amb  s a definit el marc le al del utur mercat  s an identificat els di erents actors 
ue i artici en i les se es uncions rinci als i s an estudiat as ectes de fiscalitat ue 

es podien aplicar als crèdits climàtics.

Principals funcions dels actors al Mercat de crèdits climàtics

A. Administració pública
• Definir la metodolo ia er desen olu ar un P O A
• alidar la ualitat m nima d un P O A  i l im acte de la esti  orestal en 

els balanços de carboni, aigua i la biodiversitat i altres serveis ecosistèmics.
• erificar ue les actuacions s an dut a terme
• rear i alidar la uantificaci  del cr dit clim tic de cada P O A
• Emetre el certificat er al com rador

B. Titulars dels terrenys
• Posar a dis osici  del P O A  els terren s en els uals s im lementa i auto-

ritzar els models i itineraris silvícoles a implementar.
• Facilitar la tramitació administrativa forestal corresponent.

C. Promotors del PROMACC
(Agrupació de propietaris i propietàries forestals)

• m ulsar i coordinar el P O A  amb els les ro ietaris ries
• Coordinar el conveni de col·laboració amb els/les propietaris/àries.
• ercar finan ament amb els com radors de cr dits clim tics
• Gestionar la contractació i els pagaments de les tasques associades a l'execu-

ci  del P O A
• Partici ar en la di usi  dels ob ectius i resultats obtin uts de la esti  orestal

D. Finançadors del PROMACC
• om radors dels cr dits clim tics ue financen el ro ecte

Hem dissenyat el Mercat de crèdits climà-
tics com a sistema de pagament pels ser-
veis ecosistèmics oferts per la gestió fo-
restal

5
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A Catalunya, s’han posat en marxa vuit proves pilot, en zones amb contexts ambien-
tals i socioeconòmics de característiques contrastades. Les proves pilot han posat a 

ro a totes les ases del roc s  des de la lanificaci  i el c lcul dels cr dits i la redacci  
del P O A  fins a la cerca de finan ament  tant ri at com blic  i transacci  final  
Igualment, s’han dut a terme diferents accions de comunicació i teambuilding.

• Vall de Lord: vall de la conca del Cardener, al Solsonès, per sobre l’embassament 
de la Llossa del Cavall que abasta tres municipis: Sant Llorenç de Morunys, Guixers 
i la oma i la Pedra  oscos de i roi  i rouredes ue s an e andit er l abando-
nament de l acti itat a r ria  entitat romotora s l Associaci  orestal de la all 
de Lord i el projecte inclou àrees estratègiques de prevenció d’incendis i àrees que 
abasteixen els principals cursos d’aigua que travessen la vall.

• Conca Segre-Rialb: abasta sis munici is a les comar ues de la o uera Ponts  la 
aronia de ialb i iurana  i l Alt r ell Peramola  assella i Oliana  entitat ue 

promou la gestió és l’Associació Forestal de la Conca Segre-Rialb, a l’entorn rural de 
l’embassament. El projecte promou actuacions de restauració ecològica lligades a 
la recuperació dels serveis ecosistèmics després de l’afectació de diversos incendis. 

Hem implementat diferents proves pi-
lot per testar tot el procés de generació i
finan ament de cr dits clim tics6

86
7

2

45
3

1
Proves pilot del projecte

 all de ord
2. Conca del Segre-Rialb

 astellar del all s
4. Serra de Collserola
5. Serra de Miralles-Ancosa

 ona olc nica de la arrot a
 all d en as
 all de la u a
 ri l en cia lia

9
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• AFG de Les Arenes: boscos eriurbans del munici i de astellar del all s all s 
Occidental), ubicats en una àrea estratègica per a la prevenció de grans incendis 
orestals  entitat finan adora rinci al a estat l A untament de astellar del all s 

i l entitat ue romou la esti  orestal  l Associaci  de Pro ietaris orestals de as-
tellar del all s  alli a i ant loren  a all  

• Serra de Collserola: parc natural al costat de la ciutat de Barcelona, que abasta nou 
munici is de les comar ues del ai  lobre at i el all s Occidental  ob ectiu rio-
ritari és la conservació de la biodiversitat i la prevenció d’incendis per la proximitat 
a nuclis urbans dispersos i grans infraestructures viàries. Aquesta prova ha estat 
finan ada al   amb finan ament ri at

• Serres de Miralles-Ancosa: situada a la comarca de l’Anoia, dominada per extenses 
masses de pi blanc amb un alt risc d’incendi forestal i baixa rendibilitat. Entre d’al-
tres  i artici a l Associaci  de Pro ietaris orestals iralles Or inell i es re euen 
actuacions de restauració després del darrer incendi forestal de 2021, de prevenció 
d’incendis forestals i de provisió d’aigua de l’aqüífer Carme-Capellades.

• Zona volcànica de la Garrotxa: els límits del paisatge analitzat coincideixen amb 
els l mits del Parc atural de la ona olc nica de la arrot a P  i el romotor 
d a uest rimer P O A  s l òr an estor del Parc  an definit com a ones 
prioritàries les zones volcàniques amb masses capitalitzades, les zones degradades 
o amb presència d’espècies exòtiques invasores, les zones a recuperar el potencial 
productiu i les zones amb potencial regulador del règim i els recursos hídrics.

• Vall de Bianya: els límits del paisatge analitzat coincideixen amb el límit del terme 
munici al de la all de ian a  tot i ue a uest rimer P O A  se centra a les 
ondalades de m s ualitat  Els romotors del P O A  s n el onsorci orestal de 
atalun a  i i a un sol finan ador ri at  ue s una em resa de la ona

• Vall de la Muga: subconca del riu u a ue a de la ca alera del riu fins al ant  
de Darnius-Boadella. Coincideix amb els àmbits municipals d’Albanyà, Cabanelles, 
Sant Llorenç de la Muga, Maçanet de Cabrenys, Darnius i Tarrades (Alt Empordà). 

entitat romotora s la undaci  Pioneers o  Our ime  a riorit at boscos amb 
potencial regulador del règim i els recursos hídrics i zones on es busca la recupera-
ció del potencial productiu.

A Itàlia, es treballa en la replica-
bilitat d'un possible mercat de 
crèdits climàtics a la regió del 
Vèneto, on s'està promovent 
l'enfocament del Life Climark en 
la gestió dels boscos regionals 
de ri l en cia lia

Prova pilot als boscos municipals de la regió Friul-Venecia-Julia, per potenciar la 
biodiversitat.
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Serra de Collserola. AFG de les Arenes.

Conca Segre-Rialb. Serres de Miralles-Ancosa.

Vall de Lord. Vall de la Muga.

Zona Volcànica de la Garrotxa.Vall de Bianya.
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Comunicació al públic general
• Fulletó de presentació del projecte i roll-up portàtil.

Hem fet un esforç de comunicació i trans-
ferència per donar a conèixer el concepte 
dels cr dits clim tics i els beneficis d una 
gestió multifuncional, a participants del 
mercat potencials, recercadors i societat

7

Roll up portàtil.

Futlletó de presentació del projecte.
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• Pàgina web: www.lifeclimark.eu i quatre butlletins electrònics.
• Partici aci  en xarxes socials (Facebook i Twitter). 
• Instal·lació de quatre panells informatius exteriors i dos interiors.
• Redacció de tres notes de premsa: dues notes generals del projecte i una de les 

proves pilot.

• 44 aparicions als mitjans de comunicació (digital o paper): 1 a televisió, 4 en ràdio, 
6 en premsa a escala regional i 32 en premsa local.

Pàgina d'inici de la web del projecte Life Climark.

Panell informatiu instal·lat a la parcel·la demostrativa de la UP Capçaleres del Llobregat.

http://www.lifeclimark.eu
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Accions de transferència a potencials promotors fo-
resta s e reses ersores en atalun a i neto
• 13 jornades de transferència al sector forestal per explicar el paper de la gestió 

forestal en la mitigació i adaptació dels boscos al canvi climàtic.
• 17 tallers formatius per donar a conèixer el projecte Life Climark i 7 articles tèc-

s e re stes e se tor oresta a ata a t a.   
• 27 reunions amb potencials entitats compradores de crèdits climàtics.
• 2 fulletons informatius impresos (un per a promotors i un per a compradors) i 1 

catàleg digital sobre com participar al Mercat de crèdits climàtics, dirigits a propie-
taris i empreses/entitats compradores de crèdits.

En total s’ha divulgat el projecte a ro etar s r es gestors es oresta s
t s es r ats es e stra est a ts e t tats o ra-
dores públiques i privades, i s’ha format a 78 treballadors forestals.

Futlletó informatiu adreçat a la propietat forestal.

XXXI Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera. "Impacte de la gestió de les pinedes de pi blanc en els serveis ecosistèmics: carboni, aigua i biodiversi-
tat. Experiències de monitoratge del balanç d'aigua de dues "conques bessones" a la Llacuna".

Futlletó informatiu d'interès per a empreses i entitats.
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Accions de treball en xarxa i difusió a re er a ors
administració i organismes nacionals i internacionals
• 16 activitats de treball en xarxa amb entitats i projectes treballant en gestió fores-

tal i instruments de pagament per serveis ecosistèmics.

• art es e t fi s e re stes ter a o a s a te.

• art a e es e e e ts e ro e tes st t o s a o a s ter-
nacionals: participació convidada, comunicacions orals i pòsters en seminaris, con-
gressos, reunions i tallers.

• o er a fi a  del projecte.

Jornada Forestal de Sant Francesc, 2022. "El mercat voluntari dels crèdits climàtics, una eina per fomentar la gestió multifuncional dels boscos".

Conferència �nal del projecte Life Climark. Boscos i adaptació al canvi climàtic a Catalunya.
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PRINCIPALS PRODUCTES I RESULTATS 
GENERATS

Com a resultat dels cinc anys de treball conjunt de cinc entitats sòcies del projecte i de 
la mà de la propietat forestal i institucions públiques i privades que ens han acompan-
yat en aquest camí, s'ha generat el següent:

Principals productes
1) Disseny d’un mecanisme regional pioner de pagament de serveis ecosistèmics 

generats per la gestió forestal: el nou Mercat voluntari de crèdits climàtics. A 
Catalunya, el mercat ha estat validat per l’Administració i s’espera assajar la seva 
implementació formal l’any 2023. A Itàlia, s’està valorant incorporar la metodologia 
Climark a la nova reglamentació nacional de comptabilitat de carboni.
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2) Publicaci  de la r era eto o og a er est ar a te a t ter e
la gestió forestal sobre el balanç de carboni i d’aigua i sobre la biodiversitat, 
consensuada amb els principals experts i actors de la recerca. 

3) reaci  de la fi ura dels Projectes forestals de mitigació i adaptació al canvi 
climàtic (PROMACC) basats en una esti  orestal a ru ada  Per tal ue les as-
sociacions locals o agrupacions de la propietat forestal puguin redactar-los, s’ha 
elaborat:

• les instruccions per a la redacció i implementació dels PROMACC.

• la calculadora per estimar de manera senzilla l’impacte i els crèdits climàtics 
generats per una determinada actuació forestal.

Metodologia de càlcul de l'impacte de la gestió forestal en els serveis ecosistèmics. Carboni, aigua i biodiversitat.

Projecte forestal de mitigació i adaptació al canvi climàtic (PROMACC) de La Vall de Lord.
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Informació rellevant sobre els impactes de la gestió fores-
tal en el balanç de carboni i aigua i en la biodiversitat

S'ha generat informació rellevant sobre l’impacte ambiental i socioeconòmic a curt 
termini (15 anys) de les actuacions forestals aplicades, per tal d’informar del potencial 
de la esti  orestal en l assoliment dels ob ectius de descarbonit aci  i ada taci  fi ats 

er al  ublicada en in ormes i dot e articles cient fics i t cnics  Al unes de les 
conclusions més rellevants són:

• Sobre el carboni: considerant totes les càpsules contemplades a la metodologia 
limar  fi ura  les actuacions de esti  orestal amb un impacte més positiu sobre 

balanç de CO2 a curt termini (15 anys) han estat les aclarides de regulació de com-
petència en boscos adults. Les aclarides en boscos densos de regenerat jove han 
suposat un impacte menor en el balanç global o bé negatiu respecte a un bosc 
no estionat  El sentit i la ma nitud de l im acte es euen in uenciats er l es cie  
la qualitat d’estació, la intensitat de la tallada i la destinació dels productes generats. 
L’impacte de les plantacions en aquest mateix període ha estat inferior al de les 
aclarides.

• Sobre l'aigua blava: s’ha trobat una relació directa positiva entre reducció d’àrea 
basal i aigua exportada, de manera que com més intensa és la tallada, més aigua 
blava es genera. Al contrari del que s’observa en el balanç de carboni, però, l’impac-
te és major com més jove és el bosc. La recuperació d’antigues pastures, amb 
eliminació permanent de l’arbrat, suposa un guany important que es manté en el 
temps. El monitoratge dut a terme a l’experiment de conques bessones (gestionada 
i no gestionada) a La llacuna ha evidenciat que la gestió forestal té capacitat de 
ge erar a g a a a ta a es a a e o a orro ora g a s e or re e
12% estimats amb el model teòric per aquesta zona de baixa pluviometria.
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• Sobre la biodiversitat: la gestió forestal pro-
posada al projecte Climark és una gestió inte-
gradora, és a dir, ha de mantenir i potenciar 
aquells elements presents al bosc que aporten 
més biodiversitat, i generar-ne de nous si les 
caracter sti ues del bosc ai  o aconsellen  Per 
aquest motiu, tots els rodals actuats sota una 
gest tegra ora o a g a e , si 
o ore a rt ter a a a tat a o-

llir biodiversitat que tindria aquell bosc si no 
fos gestionat. La millora respecte de la situació 
inicial es mesura com a percentatge d’incre-
ment en el valor de l’Índex de biodiversitat po-
tencial, que varia segons la fase en què es troba 
el bosc i les mesures d’integració aplicades.

• Sobre els aspectes socioeconòmics: s’han 
analitzat els costos de la implementació d’un PROMACC, des de la redacció del 

ro ecte  la se a dinamit aci  i e ecuci  i la cerca de finan ament  i s an alorat de 
mitjana al voltant dels e ros a. S’ha dissenyat un instrument de mercat que 
suposa un nou model de negoci per als petits empresaris forestals. S’han treba-
llat aspectes a incorporar en el futur mercat de crèdits climàtics, lligats a la g fi a-
ció del treball forestal. S’ha desenvolupat un model de projecte forestal que cerca 
la e e ta oor a a e es o t es e a t gest oresta
i restauració ecològica, promogudes per la UE.
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Impacte sobre el territori

A més de tot el coneixement generat amb les accions del projecte, amb l’aplicació del 
mecanisme de transacció de crèdits climàtics en format de vuit proves pilot, distri-
buïdes arreu del territori català, s'ha aconseguit:

• s e e t rees res e ts a s e e tes e a t , amb un impacte 
total es erat dels P O A  im lementats en les cinc rimeres ro es ilot  er 
als propers 15 anys, de: t 2

3 d’aigua generats i un 26% de 
millora de la capacitat d’acollir biodiversitat dels boscos gestionats. Aquestes 
hectàrees se sumen a les 100 hectàrees gestionades de manera demostrativa amb 
finan ament ro i del ro ecte

• o t ar s e e ros e t tats r a es o o a s a a a gest
forestal multifuncional  im ort ue  a la finalit aci  de les uit ro es ilot  ascen-
dirà a e ros.

• Vuit agrupacions de propietaris i propietàries locals i regionals capacitades i 
treballant per una gestió forestal agrupada que fomenti l’adaptació i mitigació 
del canvi climàtic, oferint-los un model de negoci alternatiu.

• s e e t tats es r a es o ro eses a donar suport a la gestió 
orestal multi uncional a atalun a  cinc de les uals a an artici at en el finan a-

ment de les actuacions contem lades al P O A  

• res a a s e t a s e o a  local i regional.

• Generació de sinèrgies amb les entitats col·laboradores a les proves pilot, en 
relació amb l’execució d’accions de comunicació (vídeo promocional dels crèdits 
climàtics) i de sensibilització a escala local (per exemple, un itinerari pedagògic i 
accions amb alumnat de primària).

Accions de comunicació a la Serra de Collserola.
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ELS REPTES QUE TENIM AL DAVANT

Per u  els cr dits clim tics esde in uin una no a manera de er i de donar alor al bosc 
i la seva gestió, encara queden passos a fer i estem compromesos a fer-los, mitjançant 
accions post-LIFE:

• e ulaci  er establir el ercat de cr dits clim tics  la redacci  dels P O A  i els 
mecanismes de pagament per la provisió dels diferents serveis ecosistèmics. 

• etllar er la trans ar ncia i credibilitat del mercat  

• Replicació per aconseguir un major nombre de paisatges resilients, dins i fora de 
Catalunya.

• Posar en alor nous ser eis ecosist mics ro e ts er la esti  orestal a la edite-
rrània.

• Desenvolupar metodologies ex-post de l’impacte de les actuacions amb el suport de 
les noves tecnologies.

• Augmentar la formació i la millora de les empreses de treball forestal.

• Comunicació i sensibilització sobre el paper de la gestió forestal multifuncional en 
la transició ecosocial.

• ontinuar analit ant cient ficament els e ectes de la esti  sobre la ro isi  de ser-
veis ecosistèmics i posar en valor nous serveis proveïts per la gestió forestal a la 
Mediterrània.

Socis i sòcies del projecte Life Climark.
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