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L'última notícia, i de gran afectació pel sector forestal a Catalunya, és la decisió presa per la multinacional portuguesa Sonae
de tancar la fàbrica de tauler de Solsona, Tradema, el que suposa la pèrdua de 142 llocs de treball directes a la comarca del
Solsonès. La producció d’aquesta planta es trasllada a la fàbrica de Linares, Jaén. 

La crisi que afecta les economies occidentals fa aflorar la feblesa del nostre sector forestal. La moderació dels costos labo-
rals, que pot comportar desprofessionalització, no permet compensar ni l’augment del gasoil (+11% durant els últims 12
mesos), ni la pujada de l’IVA. Mentrestant, la demanda segueix reculant. Amb aquest rerefons, segueix la pèrdua de compe-
titivitat respecte a productes substitutius, i també entre aquests i els fabricats amb altres materials (palets de cartó o plàs-
tic). Finalment, cal afegir la dificultat d’accés al crèdit i la consegüent falta de liquiditat de les empreses, així com la incertesa
de cobrament fins i tot quan els clients siguin coneguts i importants.

Pel que fa a l’àmbit internacional, al 2011 el comerç de fusta serrada de coníferes ha crescut el 25% després de dos anys de
descens. Els preus de la fusta serrada podrien haver tocat mínims i començar a pujar, no obstant això, s’ha comptabilitzat
un augment de la demanda. Contràriament a les expectatives, des de l’adopció d’una tarifa mínima de 15 €/m³ aplicable a
les exportacions de fusta de roll (abril 2008) de Rússia, els preus de la fusta no han baixat: fins ara els preus en rubles han
crescut un 24%. 

Mentre a Europa les condicions de mercat segueixen complicades, a Amèrica del Nord apareixen signes de recuperació. Els
analistes són cautament optimistes i preveuen que després de l’enfonsament del 2012, el 2013 pugui donar-se un quadre mi-
llor per a la indústria forestal. La feblesa de la demanda europea de productes forestals s’explica per la crisi, però també per
la sobreproducció de fusta serrada, i pel que concerneix al paper, l’efecte de substitució causat per l’electrònica. Tot i així, 
el tancament d’unes indústries i la reducció consegüent de la capacitat productiva ha permès que el preu del paper hagi que-
dat prou interessant. Expectatives menors provenen del creixement econòmic a l'Àsia i el nord d’Àfrica, així com de la recu-
peració del sector de la construcció als EUA, mentre que a Europa no es preveu un creixement real abans del 2015.

A Catalunya, arran de la davallada de la demanda (que a la primavera s’estimava en un –15 a –20%), el preu de venda de la
fusta de coníferes per a palets ha quedat estable. Això malgrat l’oferta de material un 20% més barat procedent de França (fusta
afectada per la tempesta Klaus del 2009) amb grans pèrdues de qualitat (emblaviment, fongs, etc.) i de les propietats d’es-
tabilitat. A la primavera, s’estimava encara un estoc de 1,2 Mm³ en deteriorament ràpid. 

El pollancre segueix patint la competència de la resta d’Espanya per la fullola i de la península Balcànica pel que fa als fons
de les caixes, relegant els productors locals al lloc de tapaforats.

Pel que fa la fusta d’obra, aquesta no ha registrat aquella baixada de preu d’aprox. 2 €/t plantejada en el cas que la situació
de mercat no hagués millorat.

És cert que la llenya d’alzina sembla haver arribat al límit, bé per volum disponible, bé per preu (–3 €/t). Tanmateix, això pot
afavorir la competència del faig i del roure, o malauradament, empitjorar els mètodes d’aprofitament.

Malgrat que ja no hi ha trens que transportin fusta de trituració, a causa del desmuntatge de la planta de MDF de Cella, i que
s’hagi anunciat el tancament de Tradema a Solsona, també cal assenyalar com la central termosolar de les Borges Blanques
es posarà en marxa el gener amb un consum estimat de 70.000 t/any de biomassa forestal. La capacitat de proveir tot aquest
material podria impulsar la creació de plataformes logístiques capaces de reforçar la competitivitat del material procedent dels
nostres boscos, seguint amb aquell procés d’integració començat amb la comercialització conjunta operada per associa-
cions com ara BosCat.

La crisi de la demanda de suro per a taps, les condicions meteorològiques i els danys causats pel corc han seguit marcant la
campanya del suro d’enguany. Tot i que els preus han millorat lleugerament, la qualitat de les pannes llevades ha empitjorat,
el que ha afectat el preu final percebut per la propietat que, en diversos casos, ha arribat a plantejar-se l’opció de no pelar.
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Preus dels productes forestals Tardor 2012

GALÍCIA
FUSTA D'OBRA PREU POSAT A FÀBRICA 
PINASTRE llescament 120,0 €/m3 ��

desenrotllament 52÷69 €/m3 ��
PINASTRE I PI INSIGNE serra Ø > 30 cm 56,5 €/m3 �

serra 20 < Ø < 29 cm                  48,5 €/m3 ��
serra 14 < Ø < 19 cm 44,0 €/m3 ��

ROURE 48÷85 €/m3 �

LLENYA (roure) 31÷42 €/m3 �

FUSTA DE TRITURACIÓ
PINASTRE I PI INSIGNE 30÷34 €/m3 �

EUCALIPTUS pasta de paper 51÷58 €/m3 ��
Ø > 8 cm 37÷40 €/m3 �

Ø < 8 cm 24,0 €/m3 �

Font: Associació Forestal de Galícia

FRANÇA
FUSTA D'OBRA PREU DRET 
FUSTA D’OBRA          20<Ø<25 cm 26<Ø<35 cm
PI ROIG           10÷15 €/t � 20÷25 €/m3 �

PINASSA   sense cotització 5÷10 €/m3 �

PINASTRE   5÷10 €/t     � 5÷10 €/m3 �

CASTANYER 10÷25 €/t �� 20÷40 €/m3 �

26<Ø<35 cm 36<Ø<45 cm
POLLANCRE 10,0÷25,0 €/m3 � 30,0÷38,0 €/m3 �

FAIG 15÷20 €/t � 20÷30 €/m3 �

ROURE sense cotització 50÷80 €/m3 �

FUSTA DE TRITURACIÓ 5÷8 €/m3 �� LLENYA (2 m.)        8÷12 €/m3 �

Font: European SA
FUSTA DE TRITURACIÓ PREU POSAT FIBRE EXCELLENCE � Sèrie preu 
• coníferes 32,95÷39,50 €/t     �� –3,3% 
• castanyer 35,45÷38,50 €/t     �� –3,3%
• faig 42,85÷45,90 €/t     �� –2,1%
• eucaliptus 42,85÷45,90 €/t     �� –2,5%
• plàtan 39,45÷42,50 €/t     �� –2,4%
• altres planifolis 39,45÷42,50 €/t     �� –2,2% 

ESTELLA PREU DE VENDA SOBRE CAMIÓ
• forestal (M30, P15) 76,2 €/t �

• industrial (M40, P45) 40,7 €/t �

PÈL·LETS a granel 172,4 €/t �� Font: CEEB
TÒFONA PREU DE LLOTJA
• negra 460÷680 €/kg � Font:  FranceAgriMer

ITÀLIA
FUSTA D'OBRA INDRET PREU POSAT A FÀBRICA
PI (al carregador) centre 34,1÷45,5 €/t ��

PI ROIG (preu dret) nord 37,4 €/t �

CASTANYER bigues centre 158,9÷170,8 €/t ��

serra centre 105,9÷164,7 €/t ��

pals (aspres) centre 2,5÷3,5 €/t ��

pals (tanques) centre 3,5÷4,5 €/t ��

POLLANCRE (preus al carregador sobre camió)
• llescament 1a Ø > 20-22 cm centre-nord 53,7÷110,6 €/m3 ��

• llescament 2a Ø > 15 cm centre-nord 34,8÷63,2 €/m3 ��

• serra centre-nord 40,0÷65,0 €/t ��

• pasta de paper 10 ÷ 12 < Ø < 21 cm nord 35,0÷55,0 €/t ��

FAIG Ø > 20 cm centre-nord 63,5÷111,7 €/t ��

ROURE centre 113,9÷125,3 €/t ��

FUSTA DE TRITURACIÓ
• coníferes nord-est 56,0÷72,0 €/t �

• castanyer centre 18,8÷23,5 €/t ��

• pollancre nord 28,0÷43,0 €/t �

FUSTA PER A BIOMASSA
• coníferes nord-est 44,3÷57,0 €/t ��

• pollancre nord 16,0÷18,0 €/t
LLENYA 

• roure, alzina, faig (partida a 1m) 70,0÷145,0 €/t �

SURO
• femella apilat Sardenya 1.000÷2.300 €/t
• pelagrí Sardenya 200 €/t �

• rebuig Sardenya 200 €/t �

CARBÓ VEGETAL
• a granel centre-sud 542,3÷750 €/t �

• bossa de 5 kg nord 6,5 €/bossa ��

ESTELLA
• de serradora M30; P16-45 (preu sobre camió) nord 85,0 €/t �

• de pollancre M35 (preu sobre camió) nord 20,0÷25,0 €/t �

• forestal M35 (preu sobre camió) nord 43,5 €/t ��

PÈL·LETS  • a granel nord 229÷245 €/t ��

• sac (15 kg) nord 3,3÷4,4 €/ut ��

Font: Cambres de Comerç, Indústria, Artesania i Agricultura; elaboració pròpia
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CATALUNYA
FUSTA D'OBRA PREU POSAT A FÀBRICA PREU D’IMPORTACIÓ (CIF: preu al port d’entrada) PREU DRET (2011)*

Vic � serie preu Girona (1r semestre 2012) observats mitjana

PI PINYER Ø > 18 cm 39�42 €/t �� –2,3% 39�42 €/t �� 12,0�15,0 12,1 €/t ��

PI INSIGNE Ø > 18 cm 51 �66 €/t �� –2,8% 51�66 €/t �� 12,0�18,0 16,0 €/t �

PI ROIG Ø < 14 cm 46�51 €/t �� –2,1% pi roig 42�52 €/t  CIF �� 7,0�20,0 15,5 €/t ��

PI BLANC Ø > 14 �20 cm 38�39 €/t �� –2,6% 36�39 €/t �� altres coníferes 44 €/t  CIF � 6,0�12,0 9,8 €/t �

PINASSA Ø > 14 cm 42�48 €/t �� –1,8% 7,0�17,0 11,9 €/t ��

CASTANYER perxes (Ø > 14 cm) sense mercat –3,4% 42�48 €/t �� sense cotització  
aspres (8<Ø<12 cm) 36�39 €/t �� –0,9% 36�39 €/t ��

POLLANCRE
• desenrotllament 1a 59�62 €/m3 �� –3,1% 56�62 €/m3 �� pollancre  68�82 €/m3 CIF �� 31,6�35,6 34,2 €/m3 �

• desenrotllament 2a 46�51 €/m3 �� –4,2% 46�51 €/m3 �� 23,7�27,1 22,7 €/t �

FAIG Ø > 30 cm 89�100 €/t �� 72�90 €/t �� 22,7 €/t �

Ø > 20 cm 60�66 €/t �� –3,2% 54�72 €/t ��

PLÀTAN Ø > 20�23 cm 48�54 €/t �� –3,7% 48�54 €/t �� 12,0 €/t ��

ROURE fulla gran i pènol Ø > 25 cm 72�84 €/t �� –3,0% Quercus spp. 83�112 €/t CIF �

fulla petita Ø > 30 cm 48�54 €/t �� –2,8% 72÷84 €/t ��

FUSTA DE TRITURACIÓ PREU POSAT A FÀBRICA PREU DRET
Tradema � serie preu Tecmasa Utisa observats mitjana

• coníferes 27,65�28,85 €/t �� –2,8% 25,00 €/t �� sense mercat 0,0�3,0 0,5 €/t �

• planifolis 25,30�27,05 €/t�� –2,3% 23,00 €/t �� 0,0�6,0 3,0 €/t ��

LLENYA PREU POSAT A FÀBRICA PREU DRET
Cat. Central � serie preu Vallès Girona observats mitjana

• alzina 63�69 €/t � –1,2% 60�66€/t � 57�60 €/t �� 7,0�20,0 16,9 €/t �

• roure 45 €/t �� –2,5% 45 €/t � 39�45 €/t �� 6,0�16,0 11,1 €/t �

• faig –2,2% 39�42 €/t ��

ALTRES PRODUCTES PREU POSAT A FÀBRICA � SERIE PREU PREU D’IMPORTACIÓ (CIF: preu al port d’entrada) PREU DRET
(Gener-setembre de 2012) observats mitjana

PALS 65�69 €/t �� –1,3% SURO Pals  20,0�30,0 23,2 €/t �

SURO • en brut            930÷1.720 €/t CIF � Campanya 2012
• per a taps 1.800�2.000 €/t � –3,9% • en planxes o tires 3.078÷5.000 €/t CIF � Suro femella 100�750 364,5   �
• de trituració 400 � –2,2% • deixalles 253÷364.€/t CIF � Suro pelagrí –80�80 –24,0 �

PINYES (campanya 2011/2012) 40�60 ¢/kg � PINYES 70€/t CIF � Pinyes sense cotització
PREU DE LLOTJA A L’ENGRÒS

PINYONS (preu de llotja) 30,5�36,5 €/kg � +5,6% PINYONS pelats 13,0�30,0 €/kg CIF�

BOLETS (preu a l’engròs) BOLETS
• rovellons 4,0�19,0 €/kg � +3,6% • Cantharellus sp.   3,9�14,2 €/kg CIF �

• altres bolets 12,0�16,0 €/kg �� –1,2% • Boletus sp. 1,0�34,2 €/kg CIF��

TÒFONA • altres                  2,5�18,0 €/kg CIF �

• negra (preu de llotja) 150�300 €/kg �� –5,6% TÒFONES 11,4�42,5 €/kg CIF �

PREU DE VENDA SOBRE CAMIÓ PREU D’IMPORTACIÓ (CIF: preu al port d’entrada) PREU DRET
CARBÓ VEGETAL CARBÓ VEGETAL observats mitjana

• a granel 510 €/t � • Argentina            398÷470 €/t CIF �

• bossa de 3 kg 1,4�1,5 €/bossa � • Cuba                     293÷351 €/t CIF �

ESTELLA FORESTAL ESTELLA                         Estella forestal 0,0 0,0€/t �

• barrejada M30, P16 66,0�75,1 €/t � • Coníferes 35÷38 €/t CIF
• coníferes M30, P45 82,7�87,0 €/t • Planifolis 38÷45 €/t CIF �

PÈL·LETS (Enplus A1) PÈL·LETS
• sacs 15 kg 231 €/t � • Alemanya 167÷344 €/t CIF �

• granel 170 €/t � • França 119÷155 €/t CIF �

Fonts: llotges de Barcelona, Girona, Reus i Vic; MercaBarna; Agència Estatal d’Administració Tributària; enquesta pròpia • Portugal 131÷144 €/t CIF  �
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Costos dels treballs forestals Altres 
costosPreus mitjans amb IVA pagats per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals

Aclarida semimecanitzada de pi blanc o bosc mixt (h<2m):

• densitat baixa (4.000 peus/ha) 350÷450 €/ha  ��

• densitat mitjana (10.000 peus/ha) 500÷600 €/ha  ��

• densitat alta (20.000 peus /ha) 680÷740 €/ha ��

• densitat molt alta (30.000 peus /ha) 850÷1.050 €/ha ��

Aclarida semimecanitzada de pi blanc o bosc mixt (h>2m):

• densitat baixa (4.000 peus/ha) 450÷550 €/ha ��

• densitat mitjana (10.000 peus/ha) 600÷700 €/ha ��

• densitat alta (20.000 peus /ha) 800÷940 €/ha ��

• densitat molt alta (30.000 peus /ha) 950÷1.150 €/ha ��

Selecció de tanys de roure i alzina:

• densitat baixa (2.000 peus/ha) 280÷320 €/ha ��

• densitat mitjana (6.000 peus/ha) 500÷600 €/ha ��

• densitat alta (10.000 peus /ha) 750÷850 €/ha ��

Obertura de camins:

• terreny tou 2.650÷3.550 €/km ��

• terreny de trànsit 3.350÷5.150 €/km ��

• terreny dur o en roca 4.900÷8.100 €/km ��

Arranjament de camins:

• terreny tou 900÷1.550 €/km  ��

• terreny de trànsit 1.500÷2.650 €/km ��

• terreny dur o en roca 2.500÷4.100 €/km ��

Manteniment de camins 650÷1.100 €/km ��

Secció de servei (zona d'1,5 m lliure de vegetació a cada banda del camí):

• obertura en matoll 350÷550 €/km ��

• obertura en zona arbustiva (70%) i arbrada (30%) 520÷830 €/km ��

• obertura en zona arbustiva (30%) i arbrada (70%) 710÷880 €/km ��

• obertura en arbrat 770÷990 €/km ��

• manteniment 310÷510 €/km ��

Construcció de bassa o dipòsit d'aigua (150-200 m3) 10.000÷15.500 €/unitat ��

Arranjament de bassa o dipòsit d'aigua (150-200 m3) 3.000÷10.000 €/unitat ��

Instal·lació boca d'incendis 1.800÷4.000 €/unitat ��

Obertura de franges perimetrals de baixa combustibilitat de 25 m d'amplada:

• pendent <40%, densitat d'arbres amb Ø>15 cm 300-750 peus/ha 2.580÷6.150 €/ha ��

• pendent >40%, densitat d'arbres amb Ø>15 cm 300-750 peus/ha 3.170÷7.140 €/ha ��

Ocupació dins de la cadena forestal 3r trimestre 2012

assalariats IE empreses autònoms IE

Silvicultura i explotació forestal 1.011 � 0,30 154 � 490 � 0,78
Indústria de la fusta i del suro 6.465 � 0,78 1.191 � 3.419 � 1,16
Indústries del paper 11.522 � 1,53 455 � 452 �� 1,71
Arts gràfiques 16.771 � 1,56 1.849 � 3.381 � 1,31
Fabricació de mobles 5.933 � 0,66 962 � 2.234 � 0,79

Font: Observatori del Treball.
L’IE és un índex que descriu l’especialització d’un sector a Catalunya respecte a la mitjana estatal. 
Valors superiors a 1 indiquen una especialització més alta que a Espanya.

Llegenda

Preu o cost en augment �

Preu o cost estable ��

Preu o cost en disminució �

Preu real �

Sèrie preu: variació anual calculada sobre una sèrie a llarg termini de preus expressats en euros constants per tal d’eliminar 

els efectes de la inflació. 

* Preu dret: els preus enquestats concerneixen només els aprofitaments viables i no poden extrapolar-se a la resta de boscos 

on les condicions d’explotació no permeten la remuneració de la propietat.

LABORALS  
(3r trimestre 2012)

salarial total*

Plantació i 
tallada d’arbres 48,6 €/dia 81,8 €/dia ��

Tractorista i
maquinista 56,1 €/dia 94,4 €/dia ��

Encarregat 58,8 €/dia 98,9 €/dia ��

*El cost total inclou el sou pagat al treballador més les càrregues socials, 
les indemnizacions i altres pagues extra.

Font: Gabinet d'Anàlisi i Prospectiva del DAR; INE; 
enquesta pròpia.

TALLADA DE FUSTA I 
DESEMBOSC 
(fins al carregador)
Coníferes: costos parametritzats
Pendent <20% 20÷35% >35%
Distància < 400 15,0 €/t 21,5 €/t 32,3 €/t
carregador 400÷2.000 21,5 €/t 26,9 €/t 37,6 €/t
(m): > 2.000 cap funció productiva directa

Catalunya:        
Costos observats Mitjana França
Coníferes 12,0�27,0 21,5 � 14,4�26,7 €/t
Planifolis 29,0 �� 13,6�20,9 €/t
Planifolis de
plantacions 
intensives 10,0�22,0 14,6 €/t �

Llenya 20,0�34,0 26,0 €/t �

Pela 
de suro 280,0�420,0€/t  �
Font: enquesta pròpia

PLANÇONS DE POLLANCRES

Clons més venuts: Triplo, MC, I-214
Tija d’un any 1,7�1,9 €/unitat ��

Tija de dos anys 2,2�2,2 €/unitat  ��

Font: enquesta pròpia

TRANSPORT I CÀRREGA
Calculat

Camió 3 eixos; 18 t: 
• fins a 25 km 7,5 €/t  
• fins a 50 km 10,9 €/t
• fins a 75 km 14,3 €/t
• fins a 100 km 17,0 €/t

Tràiler 5 eixos; 27 t: 
• fins a 75 km 11,4 €/t ��

• fins a 100 km 13,5 €/t ��

Observat
• fins a 25 km –4,0�8,5 €/t �

• fins a 50 km 9,0�11,0 €/t �

• fins a 75 km 10,0�13,0 €/t �

• fins a 100 km 12,0�15,7 €/t �

•més enllà de 100 km
18,0�25,0 €/t �

SURO 60�90 €/t ��

Camió 2 eixos; 3t
• fins a 60 km 60,4 €/t ��

Observat 50�100 €/t �

Fonts: D.G. de Transports i Mobilitat; enquesta pròpia
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DIRECTORI D’EMPRESES COL·LABORADORES

Municipi Telèfon
COMPRA DE FUSTA
Explotacions forestals Codina La Quar 938 242 003 
Explotacions forestals J. Cunill Gironella 938 250 101
Forestal Boix Puig-reig 938 290 900
Forestal del Bages Manresa 938 730 297
Forestal del Ripollès Callús 938 360 025
Forestal Soliva Santa Coloma de Farners 972 843 178
Fusta del Solsonès Solsona 973 480 281
Fustes Carreras Anglès 972 420 151
Fustes Jané Solsona 973 480 146
Fustes Josep Taberner Santa Coloma de Farners 972 840 126
Llorenç Rofes Mont-roig del Camp 977 837 713
Induforest SL Sant Martí de Torruella 938 720 800
Maderas Verdaguer Vidrà 938 529 019
RAMAFOSA Solsona 973 489 200
Sala Forestal Celrà 972 492 040
UTISA Cella 978 650 150

LLENYES I CARBONS
Can Forns Vilanova del Vallès 938 459 231
Explotació Forestals C. Pujol Sta. M. de Palautordera 938 675 763
Llenyes i carbons Ponç Castellar del Vallès 937 145 564
Llenyes i carbons del Vallès Polinyà 937 273 666
Lloret Sierra Granollers 938 705 869

ESTELLA I PÈL·LETS
Joan Juncà (estella) Puigcerdà 609 354 604
Productes Forestals 
Catalunya Central (estella) Sant Joan de Vilatorrada 692 141 884
Serveis Forestals (CFC) (estella) Santa Coloma de Farners 972 842 708
Torrent-Alameda (estella) Cassà de la Selva 972 461 824
Farratges del Pla Linyola 973 575 425
Grans del Lluçanès (pèl·let) Sant Martí d'Albars 938 129 011
Rebrot i Paisatge (pèl·let) La Garriga 938 605 134

ALTRES
Compra de suro
Corcho del País Santa Coloma de Farners 972 840 095
Costa Quer Cassà de la Selva 972 460 357
Explotacions Forestals C. Pujol Sta. M. de Palautordera 938 675 763
Forestal Empordà Darnius 972 535 473

Compra de pinyes
Fruits secs Cortal Navata 972 553 545
Fruits secs Puig les Franqueses del Vallès 938 491 300
Joaquim Vila Mansferrrer Sils 972 853 022

Planters de pollancre
Vivers Casa Estevenet Bordils 972 490 010
Vivers Prats Montgai 973 430 063

TREBALLS FORESTALS
Busoms Berga 608 744 099
Els avis de la fusta Cànoves i Samalús 606 981 969
Excavacions Carrera Vic 938 890 986
Excavacions Ché Vilafranca del Penedès 938 171 505
Excavacions Duocastella Sant Mateu de Bages 937 433 052
Excavacions Gassó Santa Coloma de Queralt 977 881 364
Excavacions Osona Balenyà 938 124 370
Explotacions Sans Sant Martí de Centelles 659 168 411
Graves i excavacions Castellot Prats de Lluçanès 938 560 576
Graves i excavacions J. Pla Santa Eulàlia de Puig-oriol 938 554 030
L’alzina del Samuntà Súria 938 696 780
Pujol Candi Solsona 973 481 678
Taller Auria Igualada 938 017 438
Tormira Fonollosa 661 000 096
Treballs forestals del Berguedà Olvan 938 228 600
Trenchsalvic Sant Boi de Llobregat 936 406 430

Aquest butlletí té només propòsits informatius, per la qual cosa els editors no es responsabilitzen de l'ús que se'n pugui fer.

Els editors inviten a col·laborar totes les empreses i institucions que ho desitgin per tal de millorar la qualitat de les informacions.

L'Oficina Tècnica de Prevenció Mu-
nicipal d'Incendis Forestals és una
unitat tècnica de la Diputació de
Barcelona especialitzada a donar
suport als municipis per a l'anàlisi i
disseny d'estratègies per a la pre-
venció dels incendis forestals i per a
la restauració i gestió de terreny 
forestals.

Aquest butlletí té només propòsits
informatius, per la qual cosa els edi-
tors no es responsabilitzen de
l'ús que se'n pugui fer. Els editors
inviten a col·laborar totes les em-
preses i institucions que ho desitgin
per tal de millorar la qualitat de les
informacions.

C00rdinació

Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals

Comte d’Urgell, 187, 2n
08036 Barcelona
ot.prevencioif@diba.cat
www.diba.cat/incendis
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