
Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

#Selvans     #CompensaNatura     #BanysDeBosc

són iniciatives de:

“CompensaNatura”,	implicació	per	a	
la	preservació	de	boscos	madurs	i	
d’alt	valor	natural.	Aplicació	pràctica	
de	la	responsabilitat	corporativa.	

Palau de Pedralbes, 
30 de novembre 2016
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“Nucli antic” dels boscos
Menys del 5% de la sup.de bosc
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Desprès de més de 30 mesos de 
treball #Selvans:

ON ELS TROBEM?

Un patrimoni natural 
irrempleçable , atomitzat i poc
protegit (80% en risc)

Xarxa de Boscos
d’Alt Valor Natural 1.200 rodals identificats 

2,26% superficie arbrada
27.000 hectàrees
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• Experiència Acciónatura (1997) + 
programa Selvans (2005)

• Acords de custòdia: 
– Compra rodals
– Itineraris Forestals Terapèutics
– Reserva Natural Privada
– Compra drets de tala



Curt de 2 minuts
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Primer indicador oficial impacte 
sobre la BIODIVERSITAT (EMAS III)

La “ocupació del sòl”, que ha 
d’expressar-se en 

“m2 de superfície construïda”





Proposta
Donar-li una primera sortida pràctica al 1er indicador oficial d’impacte d’una 
organització sobre la BIODIVERSITAT

Com? Ajudant a comprar els drets de tala, i amb això preservar a 25 anys, 
un dels millors BOSCOS MADURS de Catalunya, de les mateixes
dimensions que l’àrea que ocupeu.

Incorporar indicador biodiversitat (m2) a la memoria de sostenibilitat / RSC.



• Implicació fàcil, mesurable, 
i econòmica

• Cost
m2 x 0,19 €

• Implicació una vegada, 
dimensionable / progressiva

• Desgravació fiscal 
(donació)

• Certificat numerat

• Menció permanent a llistat 
d’organitzacions 
implicades, a 
www.compensanatura.org

• Opció de comunicar-ho un 
dels dies ambientals

• 5 DESEMBRE - Dia del Sòl
• 21 MARÇ - Dia Mundial Forestal
• 22 ABRIL - Dia de la Terra
• 22 MAIG - Dia de la Biodiversitat
• 5 JUNY - Dia del Medi Ambient

• Més opcions

• Exposar fotos del bosc protegit a 
les oficines

• Associar conservació m2 a venda 
d’un producte (0,19€ = 1 m2)

• Ser pioners en el meu sector en 
compensar la seva superfície



On va a parar 
la donació?

• Sistema de registre
• Compte bancari específic
• 80% a propietaris forestals
• 20% marge Acciónatura

Quin bosc preservaré?

• Fase I: 30 boscos de 
Catalunya amb preacord
à suma d’esforços

• Bosc “empresa” (40.000 m2+)

IMPORTANT: 
CompensaNatura = acció 
BIODIVERSITAT

Compensació CO2 = acció 
CANVI CLIMÀTIC

Accions complementàries !!



746.862 m2
preservats

actualització: 30/11/16 56 organitzacions

Implicació a 
CompensaNatura
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83 persones
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Des de febrer 2015 …

Xarxa de Boscos
d’Alt Valor Natural

6 rodals preservats
213.900 m2

51 particulars
20 organitzacions

3 imminents
22 organitzacions

Assoliments
CompensaNatura



Santuaris de biodiversitat       “Boscos terapèutics”

Us animem a sumar-vos a un 
esforç col·lectiu: la preservació del 
“nucli antic” dels nostres boscos

www.compensanatura.org

v.2 - 2016

Contacte:
s.esser@accionatura.org

Tel.: 93 237 38 02



Il·lustríssima alcaldessa
de Vallfogona de Ripollès, 
Sra. M. Carme Freixa i Bosch

Preservació 4,95 ha gràcies
a la implicació de 
l’empresa Grup Giró






