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El projecte SINCERE – Spurring INnovations for forest 
eCosystem sERvices in Europe – respon a les demandes de 
la societat en relació als serveis que ofereixen els boscos, tals 
com el lleure, el proveïment d’aigua de qualitat, 
l’emmagatzematge de carboni o la conservació de la 
biodiversitat.  

El projecte treballa maneres innovadores de valorar i posar en 
pràctica aquests “serveis ecosistèmics forestals” mitjançant el 
desenvolupament de polítiques innovadores i nous models de negoci, 
connectant coneixement i experiència pràctica, ciència i polítiques, 
arreu d’Europa i més enllà.

Onze Accions Innovadores (casos d’estudi) aporten la base per a 
un aprenentatge col·laboratiu i continu a 9 regions d’Europa i 2 
internacionals, al Perú i Rússia. 

Els actors locals de cada regió formen els anomenats “Grups 
Multi-Actor”, els quals estan involucrats en el disseny, la posada en 
pràctica i l’avaluació del seu cas d’estudi, alhora que també 
n’aprenen, mitjançant reunions dinamitzades en diferents etapes clau 
del projecte. 

Explorant nous enfocaments per a connectar una gestió 
forestal rendible amb les demandes canviants de la societat

Innovant per als Serveis Ecosistèmics dels Boscos EL PROJECTE 



Els boscos proveeixen múltiples béns i serveis que 
beneficien les persones, ja sigui directament o indirecta, de 
moltes maneres: econòmicament, materialment, en relació a 
la salut, emocionalment o socialment. 

Exemples de Serveis Ecosistèmics dels Boscos, inclouen:

1. Productes comestibles i no comestibles produïts pels arbres o  
 que creixen al bosc

2. Millora de la qualitat de l’aigua, l’aire i el sòl 

3. Caça, pesca, turisme rural i activitats de lleure

4. Contribució al cicle dels nutrients i al cicle de l’aigua 

La demanda pels Serveis Ecosistèmics dels Boscos està 
creixent degut al creixement de la població i a canvis 
socioeconòmics. 

Aquesta demanda creixent pot ser complicada de gestionar, especialment 
si també augmenta la demanda de productes fusters, atès que, en les 
condicions actuals, la gestió forestal tendeix a prioritzar l’obtenció de 
productes –que permetin finançar-la– per sobre d’altres serveis.   

Només alguns béns i serveis, dels molts produïts pels boscos, formen part 
de mercats formals o de les cadenes de valor; molts dels serveis forestals 
de gran importància per a la societat no tenen un valor econòmic directe. 

Els Serveis Forestals Ecosistèmics necessiten incentius polítics i econòmics 
que els promoguin, i maneres de valorar els serveis que no tenen un valor 
econòmic directe, de manera que els responsables de la gestió i la propietat 
tinguin motivacions addicionals per a promoure aquests serveis. 

Serveis Ecosistèmics Forestals:
La contribució dels boscos a la societat

Per què cal incentivar els Serveis 
Ecosistèmics Forestals?

Innovant per als Serveis Ecosistèmics dels Boscos SERVEIS 
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Accions innovadores del SINCERE: Els casos d’estudi

Innovant per als Serveis Ecosistèmics dels Boscos CASOS D’ESTUDI

Boscos per a aigua a 
Catalunya
Enfortiment del lligam entre els 
boscos i l’aigua per a 
diversificar el finançament de la 
gestió forestal. 
Espanya
Visita el cas d’estudi

ECOPAY Connect: Esquema 
de pagament 

bosc-hàbitat-biodiversitat
Connectant els beneficis socials i 

ecològics amb aspectes 
econòmics mitjançant la difusió 

de la certificació FSC®.
Itàlia

Visita el cas d’estudi

Els bolets de la IGP 
Borgotaro 
Plataforma online per a millorar 
la comercialització de permisos 
per a la recol·lecció de bolets.
Itàlia
Visita el cas d’estudi

Club GREY HORSE: Múltiples 
serveis ecosistèmics via els 
llogaters del bosc
Arrendament multipropòsit d’un 
rodal forestal per incrementar 
l’eficiència econòmica de la 
gestió forestal.
Rússia
Visita el cas d’estudi

Comerç del valor paisatgístic 
i de lleure 

Compensació a la propietat 
forestal, per millorar, de manera 

voluntària, el proveïment de 
valors paisatgístics i de lleure 

d’un rodal forestal. 
Finlàndia

Visita el cas d’estudi

Pagament pels serveis oferts per les 
conques a les ciutats, al Perú
Compensar per restaurar ecosistemes 
en microconques al voltant d’un llac 
proper a la ciutat, via un increment de la 
tarifa urbana de l’aigua.
Perú
Visita el cas d’estudi

https://sincereforests.eu/baronia-de-rialb-pes-scheme/
https://sincereforests.eu/ecopay-forest-biodiversity-payments-poplar/
https://sincereforests.eu/the-mushrooms-of-borgotaro-igp/
https://sincereforests.eu/centre-for-forest-ecology-and-productivity-of-the-russian-academy-of-science/
https://sincereforests.eu/landscape-and-recreation-value-trade/
https://sincereforests.eu/paying-for-watershed-services-to-cities-in-peru/


Accions innovadores del SINCERE: Els casos d’estudi

Innovant per als Serveis Ecosistèmics dels Boscos CASOS D’ESTUDI

Subhastes inverses per a la 
protecció de la biodiversitat
Promoció de la protecció de la 
biodiversitat i els paisatges de 
manera equivalent a la producció 
d’altres béns i serveis. 
Dinamarca
Visita el cas d’estudi

Entenent les funcions relacionades 
amb la salut dels boscos periurbans 

en àrees protegides
Avaluació de la salut com un component 

més dels serveis ecosistèmics dels 
boscos, tot desenvolupant sistemes de 

pagament per servis ecosistèmics. 

Croàcia
Visita el cas d’estudi

Nou marc legal per als serveis 
ecosistèmics dels boscos a la província de 
Biscaia  
Un nou marc legal per als boscos i la gestió 
forestal per a millorar la provisió, la valoració i el 
seguiment dels serveis ecosistèmics dels boscos. 
Espanya
Visita el cas d’estudi

Boscos espirituals i escoles 
bressol al bosc 
Explorant els boscos espirituals 
(funeraris) i les escoles bressol 
al bosc, els seus beneficis i 
usos i les seves necessitats 
adaptades de gestió. 
Suïssa
Visita el cas d’estudi

Prova pilot de subhastes inverses 
per a serveis ecosistèmics forestals 

en àrees rurals i periurbanes
Un enfocament alternatiu per estimular 

la generació dels cada cop més 
necessaris serveis ecosistèmics en una 

regió densament poblada. 
Bélgica

Visita el cas d’estudi

https://sincereforests.eu/reverse-auctions-pilot-for-biodiversity-protection-denmark/
https://sincereforests.eu/understanding-the-health-functions-of-peri-urban-forests-in-protected-areas-and-payment-for-ecosystem-services-pes/
https://sincereforests.eu/frameworkforbizkaia/
https://sincereforests.eu/spiritual-forests-and-forest-kindergartens/
https://sincereforests.eu/reverseauction/


European Forest Institute,      
Platz der Vereinten Nationen 7,
53113 Bonn, Alemanya
Telèfon: +358 10 773 4300
info@sincereforests.eu

SINCERE rep finançament del Programa per a la recerca i la innovació de la Unió Europea H2020, mitjançant l’acord núm. 773702.
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