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Què són els serveis ecosistèmics (SE)?
“Els beneficis que obté la societat dels ecosistemes – la contribució directa o
indirecta dels ecosistemes al benestar humà” (IPBES)

Principals tipus de serveis ecosistèmics dels boscos
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Serveis de provisió: Serveis de subministrament, amb un ús directe (monetizable) 
per part de la societat.

Productes forestals no fusters
Caça, Pinyó, Bolets , Tòfona, Suro, Pastures, 
Castanya, Reïna, Mel, Plantes aromàtiques i 
medicinals, Química verda o altres fruits 
forestals.

Serveis de regulació i manteniment: Són els beneficis que obtenim de la regulació 
dels processos ecosistèmics, que ajuden a reduir certs impactes locals i globals

Fusta
Ebenisteria, Boteria, Serra, 
Estructural, Paper, Biomassa, 
Pals i barres o Noves aplicacions 
(construcció, moda sostenible, etc.).

 Regulació climàtica (local i global)
 Regulació hídrica, protecció de sòls, 

riscos associats
 Hàbitat per a la biodiversitat 
 Millora qualitat aire i agua
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Serveis culturals-socials: Són aquells que estan relacionats amb el lleure, l’oci o aspectes 
més generals de la cultura. 
• Feina i fixació de població rural
• Activitats d’esbarjo
• Paisatges culturals i ecoturisme
• Sentiment de pertinència
• Noves tendències: salut i bosc

Pagament d’un Sistema Ambiental (PSA)
El PSA és una transferència de recursos (econòmics o
en espècie) entre agents socials amb l'objectiu
d’incentivar actuacions més sostenibles per part dels
propietaris/gestors de recursos ambientals.

Optimització de la gestió
Els boscos son proveïdors de béns i serveis als humans i
són potencialment multifuncionals per naturalesa. L’ús
dels SE per persones diferents al seu gestor implica
diferents objectius, preferències i prioritats en la gestió
i percepció de la multifuncionalitat. Existeixen eines
que permeten prioritzar i comptabilitzar diferents usos.
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