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Present i futur dels incentius 
per a la provisió de Serveis 
Ecosistèmics Forestals 
a Europa
Conclusions del projecte SINCERE. Cas d'estudi 
a Catalunya

A Europa, l’oferta i demanda de Serveis Ecosistèmics (SE) forestals és molt variable, entre, i dins, dels di-
ferents estats. En general, però, es constata que la provisió de serveis culturals i de regulació (del clima, del 
cicle de l’aigua...) que ofereixen actualment els boscos europeus no satisfà la demanda de la societat europea. 
Aquesta demanda s’ha vist accentuada, els darrers anys, pel reconeixement del paper crucial dels boscos i la 
seva gestió en serveis forestals vitals com ara la conservació de la biodiversitat, la mitigació i adaptació al 
canvi climàtic i la millora de la salut humana. 

Per satisfer aquesta demanda creixent, cal incentivar la propietat forestal perquè s’involucri a garantir que 
els boscos continuen proveint la gran varietat de serveis que n ’esperem. En aquest sentit, les estratègies ambi-
entals i econòmiques recents de la UE, en particular l’Estratègia de biodiversitat (2020) i la nova Estratègia 
forestal (2021), reconeixen la necessitat de desenvolupar incentius per millorar la provisió de SE, i preveuen 
explícitament el desenvolupament d’esquemes de pagament a propietaris i propietàries de boscos i silvicul-
tors/es que incrementin els serveis oferts pels seus boscos.
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El projecte SINCERE

El projecte SINCERE (2018-2022), finançat pel 
programa Hz2020 de la UE, tenia per objectiu de-
senvolupar, a tall de prova, diferents instruments 
innovadors a l’entorn dels esquemes de Pagament 
per Serveis Ecosistèmics (PES) per millorar la pro-
visió de SE forestals a diferents regions europees. 
El desenvolupament i la implementació d’aquests 
instruments es va basar a fomentar la participació 

d’actors clau amb diferents coneixements i interes-
sos, i a facilitar processos de col·laboració, co-apre-
nentatge, co-disseny i co-avaluació. 

Els mecanismes desenvolupats a les 11 regions 
participants al projecte (figura 1) incloïen des de 
buscar canvis en el marc legislatiu o crear instru-
ments de mercat per millorar la provisió de SE i 

Subhasta inversa per a conservació de 
la biodiversitat en boscos periurbans 
(Bèlgica).    

Nou marc legislatiu que fomenti els 
Serveis Ecosistèmics (Biscaia - País Basc).

Aportacions voluntàries dels usuaris 
del club Grey HORSE al finançament de 
múltiples SE (Rússia).

Aportacions dels usuaris del Parc per 
fomentar els valors paisatgístics i de lleure 
dels boscos (Finlàndia).

Fons local «boscos i aigua» (Catalunya). Fons locals «boscos i aigua» finançats pels 
ciutadans usuaris (Perú).

Subhasta inversa per a protecció de la 
biodiversitat (Dinamarca).

Boscos espirituals i cementiris forestals 
(Suïssa).

Aportacions voluntàries dels usuaris de 
boscos periurbans protegits al finança-
ment de circuits de salut (Croàcia).

Esquemes de certificació de la GFS en 
pollancredes i contribució a la conservació 
de la biodiversitat en boscos protegits 
propers (Itàlia).

Nous mecanismes de mercat (web 
comercial) per a la IGP dels bolets de 
Borgotaro (Itàlia).

Figura 1. Els 11 casos d'estudi implementats a diferents regions europees i al Perú en el marc del projecte Hz2020 SINCERE.
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de productes forestals no fusters fins a pagaments 
basats en aportacions voluntàries d’usuaris a fons 
adreçats a augmentar la provisió d’aquests serveis 
mitjançant contractes condicionats amb la propi-

etat del bosc. Aquest és el cas de la prova desen-
volupada a Catalunya, amb la creació d’un fons 
local «Boscos i aigua» al voltant de l’embassament 
de Rialb.

Per què no hi ha més esquemes de PSE al context europeu?

Els esquemes de Pagament per Serveis Ecosistè-
mics (PSE) són transaccions voluntàries entre 
l’usuari d’un servei (aigua, biodiversitat, lleure, 
carboni...) i el proveïdor (en aquest cas, el silvi-
cultor), condicionades a regles acordades sobre 
la gestió dels recursos naturals que ha de generar 
aquest servei (Wunder et al., 2015). En gene-
ral, els esquemes de PSE tenen el potencial de 
ser instruments directes, flexibles i eficaços, que 
poden proporcionar compensacions justes als 
propietaris forestals i complementar les rendes 
a l’entorn rural.

No obstant això, Europa ha estat clarament endar-
rerida en la implementació d’esquemes de PSE, fet 
que no s’explica per factors estructurals-instituci-
onals: Europa té una estructura econòmica força 
semblant als EUA i Austràlia, on els esquemes de 
PSE s’han utilitzat molt més. L’endarreriment en 
la implementació d’esquemes de PSE a Europa 
podria explicar-se per 3 factors de context:

• Regulacions mediambientals extenses (per 
exemple, amb prevalença de grans espais pro-
tegits on pot no ser necessari un incentiu eco-
nòmic addicional) i legislació restrictiva sobre 
altres usos del bosc.

• Una voluntat privada de pagament insuficient, 
amb una visió per part de la societat que el medi 
ambient i la provisió de SE són generalment  
responsabilitat pública, pagada ja pels impostos 
i, per tant, amb un paper predominant del sec-
tor públic. Aquest llegat històrico-social pro-
bablement ha limitat la necessitat percebuda i 
l’adopció eventual de sistemes de PSE, i

• L’ estructura de la propietat forestal, amb l’exis-
tència, sovint, de grans boscos estatals (gene-

ralment poc aptes per a esquemes de PSE) i de 
boscos privats fragmentats, ocupats per peti-
tes propietats amb un gran grau d’absentisme 
(com a una àmplia part de l’Europa mediter-
rània), en els quals els costos de transacció de 
la implementació d’aquests sistemes poden ser 
massa elevats.

Més enllà d’això, hi ha les qüestions lligades a de-
fectes en el disseny i la implementació dels PSE 
fins ara aplicats que, sovint, limiten el desenvo-
lupament del seu potencial. La millora d’aquests 
processos passaria per:

• Intervencions més dirigides en l’espai (zones 
prioritàries d’acord amb la concentració de SE 
o amb major risc), diferenciació de pagaments 
(segons l’impacte) i millora en l'aplicació de la 
condicionalitat.

• Voluntat política per impulsar seriosament els 
objectius ambientals, incloent esquemes de 
PSE finançats pel Govern, que normalment 
responen a les preocupacions de múltiples 
parts interessades, i que, a la vegada requerei 
xen prioritzar entre múltiples SE forestals.

Finalment, pel que fa als boscos en particular, a 
diferència dels PSE tropicals que se centren en 
l’augment unànime de la coberta forestal, el PSE 
a gran escala basat en boscos europeus és més 
complex: sovint implica la cerca de paisatges 
oberts i en mosaic, de vegades fins i tot pagar 
per mantenir a ratlla el creixement dels boscos, 
o frenar l’acumulació de biomassa per reduir el 
risc d’incendis forestals, o frenar el procés actu-
al d’expansió forestal a causa de l’abandonament 
rural.
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Com es pot estimular la provisió  de serveis ecosistèmics forestals a Europa?

El desenvolupament de les proves dutes a terme al 
projecte SINCERE exemplifica com a tot Europa 
els entorns socioeconòmics, ecològics i instituci-
onals varien molt i desafien el desenvolupament 
d’un marc comú per donar suport a la provisió de 
SE forestals. S’han destacat, també, algunes acci-
ons que podrien suposar un avenç:

• En l’àmbit nacional, adaptar el marc regulador 
quan aquest marc restringeix o prohibeix el 
desenvolupament de nous mecanismes eco-
nòmics per incentivar a qui té o gestiona un 
bosc a subministrar múltiples SE. En aquest 
context, la distribució de drets, inclosos els 
drets d’exclusió, afecta el potencial d’innova-
ció. Un exemple a SINCERE han estat les tra-
ves al desenvolupament dels boscos funeraris 
a diversos països europeus.

• Ampliar la informació sobre la demanda, 
l’oferta i la valoració dels SE forestals, i sobre 
les connexions entre les diferents estratègies 
de gestió forestal i el seu impacte en els serveis 
ecosistèmics.

Per desenvolupar polítiques i mecanismes de su-
port a la prestació de SE, cal, per tant, una ma-
jor coordinació intersectorial i reunir diferents 
parts interessades a escala europea, estatal i regi-
onal per trobar solucions que permetin enfoca-
ments i polítiques de dalt a baix que donin su-
port i facilitin la participació de baix a dalt amb 
aportació d’idees, innovacions i processos per 
millorar l’oferta de SE forestals mitjançant PES o 
altres instruments.

També caldrà més investigació per determinar 
quines noves configuracions del paisatge fo-
restal podrien respondre amb més eficàcia a 
un nou conjunt de reptes ambientals i com es 
poden utilitzar millor els incentius econòmics per 
impulsar les transformacions necessàries. 

Primera reunió del cas d'estudi català, on es van assentar les bases de la relació gestió forestal i aigua a la zona, amb representants del sector forestal i de l'aigua, recercadors i actors 
locals, per consensuar una base comuna sobre la qual construir el sistema de PSE.
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Perspectives futures per als SE forestals a Europa

Tot i que hi ha bones explicacions estructurals per 
a l’escassetat actual d’iniciatives de PSE a Europa, 
també és possible imaginar una sèrie de futurs 
canvis de joc, amb el canvi climàtic possiblement 
alineat com a desencadenant.

Tot i això, pensem que els SE podrien tenir un 
paper més important en el futur a Europa, prin-
cipalment:

• mitjançant reformes de la Política Agrària 
Comuna (incloent, fins i tot, noves formes de 
PSE públics), i/o

• mitjançant una major consciència per part 
dels actors privats que la regulació per si sola 
no és capaç d’oferir el conjunt diversificat de 
SE que necessiten els usuaris o la societat (és 

a dir, fomentant, també, nous sistemes de PSE 
finançats per l’usuari).

Perquè es materialitzi una major voluntat de pa-
gament privada, diversos subescenaris podrien 
arribar a ser influents. Principalment, el canvi cli-
màtic, lligat a una major freqüència d’anomalies 
meteorològiques i pertorbacions catastròfiques, 
com ara sequeres, incendis forestals, tempestes i 
inundacions, pot augmentar la demanda d’adap-
tació i mitigació de la societat europea, potser fins 
al punt de pressionar financerament les agències 
mediambientals públiques. Igualment, la ciutada-
nia europea percebria cada cop més que també 
ha de pagar de manera privada un conjunt de SE 
que estan esdevenint colls d’ampolla crucials per 
al seu benestar.

El cas d'estudi a Catalunya: gestió forestal i aigua, a la conca 
mig Segre-Rialb

Després dels treballs teòrics previs duts a terme 
en el marc d'un projecte anterior (SYLVAMED; 
Baiges, 2012), que van mostrar la possibilitat d'es-
tablir a Catalunya sistemes de PSE basats en l'im-
pacte positiu de la gestió forestal sobre l'aigua, es 
va decidir engegar un cas d'estudi pràctic que co-
mencés a enfortir el vincle entre la governança 
dels boscos i de l'aigua. La prova es va ubicar a 
la conca delimitada pels 6 municipis afectats per 
la construcció de l'embassament de Rialb (unes 
35.000 hectàrees), el més recent de Catalunya, 
situat a la conca del riu Segre. El responsable de 
l'acció va ser el Centre de la Propietat forestal 

(CPF), amb suport del Centre de Ciència i Tecno-
logia Forestal (CTFC). 

El propòsit de la prova pilot era augmentar la ges-
tió forestal a la zona, per garantir la provisió dels 
serveis ecosistèmics forestals en relació a l’aigua 
(quantitat i qualitat) i el paisatge, en un context 
de canvi climàtic, alhora que fer viable una acti-
vitat econòmica (en risc) que genera recursos re-
novables i fixa gent al territori. Per aconseguir-ho 
es va testat la introducció d’un mecanisme de PSE 
que motivés a la propietat a gestionar els seus bos-

Vista de l'embassament de Rialb i l'entorn, on es va dur a terme el cas d'estudi a Catalunya.
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Figura 2. Esquema i objectius de les 4 reunions que van conformar el procés participatiu de co-creació del fons.

cos amb una mirada multifuncional i que posés 
en valor el paper de la gestió forestal.

a) Procés de disseny del mecanisme de PSE

 Es va adoptar un enfocament participatiu am-
pli amb l'objectiu de crear conjuntament un 
mecanisme de finançament de la gestió fores-
tal d’àmbit local. Es va crear un grup d’actors 
(30 participants de perfils diversos del sector 
forestal i l’aigua) que es va reunir 4 vegades 
per discutir les diferents fases del procés (figu-
ra 2).

 A la primera reunió es van establir els lligams 
entre gestió forestal i quantitat i qualitat d’ai-
gua i es van identificar col·lectivament les pos-
sibles solucions a treballar, de les quals se’n van 
triar dues:

• El reconeixement oficial de la vinculació 
entre boscos, gestió forestal i serveis eco-
sistèmics als instruments de planificació 
estratègica de la zona, com a pas previ a la 
implementació de qualsevol mecanisme de 
finançament de SE.

• El disseny d'un fons local «boscos i aigua» 
per promoure la gestió forestal multifunci-
onal a la zona.

 A la segona reunió, es va consensuar els can-
vis al paisatge desitjats a la zona i es va fer una 
estimació del possible impacte de la gestió so-
bre l’aigua i la prevenció d’incendis, amb l’ajut 
d'eines i models teòrics com el simulador de 
balanç hídric MEDFATE (de Cáceres, 2015).

 A la tercera i quarta reunió es van presentar els 
resultats dels processos anteriors i es va discu-
tir sobre quina forma hauria de prendre el fons 
local i com es podria garantir la seva sosteni-
bilitat ecològica, econòmica social i instituci-
onal. Finalment, es van identificar els serveis 
prioritaris a posar en relleu alhora de cercar 
finançament i els usuaris objectiu, potencials 
contribuents al fons.

b) Principals resultats

 Quant al reconeixement formal de la relació 
gestió forestal-aigua, es va triar el Pla Director 
Urbanístic (PDU) de  l'embassament Rialb, 
que s’estava elaborant en aquell moment. El re-
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sultat del treball conjunt amb els redactors del 
Pla (DTS) va ser, entre altres, la inclusió com 
a un dels 7 objectius estratègics del pla: «Inte-
grar la Gestió Forestal Multifuncional com un 
element clau del territori, entenent els boscos de 
la conca Segre-Rialb com a proveïdors de serveis 
ecosistèmics, la viabilitat dels quals s’ha de ga-
rantir i promoure com un actiu econòmic capaç 
de generar llocs de feina de valor al medi rural».

 Quant al fons, a partir d’un primer disseny 
amb tot el grup d’actors, es va comptar amb 
l’assessorament d’un gabinet tècnic especialit-
zat (INSTA Serveis jurídics i ambientals) que 
va fer una proposta final d’estructura (Figura 
2), la qual preveia la gestió del fons per part 
d’un organisme privat amb recolzament de 
dos organismes públics. La proposta requeria 
la creació d’una associació local de la propi-
etat forestal de l’àmbit dels 6 municipis afec-
tats, que seria l’organisme privat que acolliria 
el fons. L’associació es va acabar creant a finals 
de l’any 2021, gràcies a l’empenta dels propie-
taris/àries de la zona i al suport del Consorci 
Segre-Rialb.

 Quant a la implementació,  per facilitar les pri-
meres transaccions econòmiques es va optar 

per adherir-se al mecanisme dels Crèdits Cli-
màtics, desenvolupat al projecte LIFE CLI-
MARK (https://www.lifeclimark.eu). Actual-
ment s’està redactant la proposta d’actuacions 
forestals a dur a terme de manera prioritària a 
la zona en relació als impactes esperats i s'estan 
establint contactes amb potencials finançadors 
entre les empreses ubicades al territori.

Gestió 
forestal

Beneficiaris
Impacte 

en serveis 
ecosistèmics

Gestió forestal 
finançada Serveis proveïts

Centre de la Propietat Forestal (CPF) 
(PÚBLIC-Regional) 

«Certificació» de les pràctiques 
forestals finançades i impacte»

Governança

Fons local «boscos i aigua»

CONSORCI SEGRE-RIALB 
(PÚBLIC-Local) 

Suport administratiu

Associació local de la propietat forestal (PRIVAT) 
Percepció + transformació en accions concretes

Fons local 
«boscos i aigua»

Finançament

Reconeixement Acords
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