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 La custòdia
del territori

Conjunt d'estratègies o tècniques jurídiques, 
mitjançant les quals s'implica a propietaris i 

usuaris del territori en la conservació i el bon ús 
dels valors i els recursos naturals, culturals i 

paisatgístics.

Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.



  

Què és la 
custòdia agrària?

La custòdia agrària pretén compatibilitzar la 
viabilitat de l'activitat agrícola i ramadera 
amb la conservació del patrimoni natural, 
cultural i paisatgístic dels espais agraris.



  

Objectius de la 
custòdia agrària

- Fomentar la responsabilitat ambiental 
dels pagesos/es, propietaris i 

administracions.

- Cercar l'equilibri entre l'activitat 
productiva i la conservació dels valors 

naturals.

- Promocionar models basats en 
l'agroecologia (model extensiu, aplicació 
de mesures agroambientals, agricultura 
ecològica, cívica o social, ús de varietats 

locals i races autòctones,...)

- Donar suport al desenvolupament rural, 
davant problemàtiques com la manca de 

relleu generacional, envelliment del sector, 
accés a la terra, formació,...



  

Valors dels 
espais agraris

Cada entitat té les seves prioritats:



  

Associació 
Rurbans

( Pallars Sobirà)

Escola de 
Pastors

Banc de 
Terres



  

Associació 
Rurbans

(Pallars Sobirà)



  

Fundación Global 
Nature

(àmbit estatal)

Tenen 6 finques en propietat que dediquen 
principalment a ús ramader i de conservació

El Baldío 
(280 hectàrees)

Recuperació de 
races autòctones

Aula de natura i Alberg



  

Fundación Global 
Nature

(àmbit estatal)

Xarxa de Reserves Biològiques de la 
Fundación Global Nature

200 acords 
de custòdia

9.000 
hectàrees

Actuacions: 
- Sembres per a la fauna.
- Creació i restauració de basses.
- Revegetació i reforestació.
- Construcció de caus de conills.
- Control selectiu d'espècies oportunistes.
- Foment de poblacions d'espècies cinegètiques.



  

Paisatges Vius
(Osona)

Paisatges Vius desenvolupa projectes de 
conservació d'espècies de flora i fauna a través 

d'una gestió activa dels seus hàbitats i una 
reducció de les seves amenaces. 

1000 punts d'aigua Custòdia agrària

Espècies en perill Alliberament de 
fauna



  

Fundación 
Oxígeno

(Ribera del Duero)

S'han signat 3 acords de custòdia amb finques 
amb explotació vitivinícola



  

SEO BirdLife
(àmbit estatal)

Riet Vell: agricultura ecològica d'arròs i 
recuperació d'hàbitats naturals de zones humides.

Xarxa de Reserves 
Ornitològiques

Conservació i 
millora d'hàbitats de 
diverses espècies.

150 acords amb 
25.000 hectàrees



  

GOB Menorca
(Menorca i Alt 

Empordà-IAEDEN)



  

La custòdia agrària
 als productes 

resultants



  

Ideal de la custòdia 
agrària

Servei de Desenvolupament Rural a Anglaterra

Entry Level 
Stewardship 
Schem (ELS)

Organic Entry 
Level Stewardship 

Schem (OELS)

Pagament d'un tant per hectàrea per 
a desenvolupar tota una sèrie de 

mesures agroambientals.



  

MOLTES GRÀCIES 
PER LA VOSTRA 

ATENCIÓ!
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