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Existeixen molts serveis ambientals associats als espais agraris, no sempre prou coneguts
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QUINES ALTRES PRESTACIONS ES PODEN VINCULAR AL SECTOR PRIMARI?

Influència de la vegetació sobre el clima local: 
temperatura, humitat,...

Captura i emmagatzematge de  CO2, gas amb 
efecte d’hivernacle (GEH)

Regulació climàtica

Importància dels boscos, els conreus i el sòl 
en el cicle de l’aigua i els seus fluxos

Manteniment de la permeabilitat del sòl a la 
infiltració de l’aigua

Prevenció de la desertificació

Regulació hidrogeològica

Prevenció de l’erosió
 

Pràctiques agrícoles tradicionals

Conservació del sòl

Ecosistemes agrícoles i forestals que acullen una gran 
diversitat d'hàbitats a Catalunya:

L’activitat genera hàbitats específics com les planes 
cerealístiques de secà i diversos tipus de prats de 
pastura  extensiva, alguns d’ells en risc de  
desaparició

Part d’aquests hàbitats gestionats forma part d’espais 
d’interès natural reconegut  (PEIN i Xarxa Natura 2000)

Foment de la biodiversitat

Implicació de la pagesia en les agrupacions de 
defensa forestal (ADF)

Efecte mitigador dels camps de conreu en la 
propagació d’incendis forestals

Bones pràctiques orientades a la prevenció:

Reducció del risc d’incendi

Paisatges agrícoles i forestals que  defineixen el 
caràcter del territori rural i el seu imaginari, 
fomentant  l’atracció de visitants i excursionistes 

Gestió i configuració del territori i el paisatge

Usos socials, culturals i recreatius

Els boscos catalans absorbeixen un 
10% de les emissions de GEH del país 
(2014) 

manteniment de vegetació en un terç 
del territori on hi ha un dèficit hídric 
important

més d'un 40% del territori correspon a 
zones forestals o agrícoles situades en 
sòls amb pendent marcat (>5%)

construcció de feixes, bancals i 
marges de pedra seca

16 agrícoles
96 boscosos
116 arbustius i herbacis

 > 845.000 ha forestals
 > 150.000 ha agrícoles

70% dels municipis catalans coberts 
per una ADF

Gestió forestal
Pastura
Cremes agrícoles controlades
Cremes forestals controlades

> 2,7 milions de viatgers (un 14,3% del total) 
atrets per marques turístiques relacionades 
amb l'entorn rural català (2013)

> 3,5 milions de visitants en 8 espais 
naturals singulars (2013)

> 9.000 km de senders senyalitzats i 
> 6.400 km  per a rutes de cicloturisme

Rutes temàtiques vinculades al patrimoni 
rural i etnològic: enoturisme, oleoturisme, 
fires i festes, ...

> 90% del territori no urbanitzat
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