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La nova Llei de cooperatives permet 
traslladar al món forestal el model 

cooperatiu agrari

Disposar d’imatges aèries precises d’un 
bosc pot servir per gestionar-lo?

El projecte SIMWOOD promou experièn-
cies pilot innovadores de mobilització 

de fusta a tot Europa

Els propietaris forestals recolzen una 
regulació de la recollida de bolets 

silvestres

Nova línia d’ajuts 
per a les agrupacions 

i organitzacions 
de productors forestals 

en el marc del PDR 2014-2020

Creieu que la marca de garantia 
dels productes forestals CATFOREST  
pot ajudar o contribuir a dinamitzar 
un veritable i nou mercat de fusta a 

Catalunya?

David Pizá
Gerent
Aplicacions Energètiques de la Fusta
ENERBIO

Joan Güell
Gerent
Llenyes Güell

En un mercat tant nou com emergent com el de la bio-
massa era necessària la creació d’una certificació com 
CATFOREST. I el gran valor afegit d’aquest certificat 
és que atorga garantia des d’una triple perspectiva: 
origen, qualitat i sostenibilitat. Sentades les bases, ara 
caldrà passar a la pràctica. L’ èxit de la marca CATFO-
REST dependrà tant del seu ús i divulgació en l’àmbit 
de l’administració pública com del seu arrelament i 
assumpció entre els diferents operadors del sector. Si 
això s’aconsegueix la resposta a la pregunta és clara-
ment: SÍ, SE’NS DUBTE.

Sí, atès que, en el nostre cas, el de les llenyes, era necessària una certificació 
d’origen i qualitat per tal de posar ordre al sector i permetre’ns diferenciar-
nos de la resta.

Val a dir, però, que és imprescindible que hi hagi una bona campanya de di-
fusió que arribi realment al consumidor i que expliqui molt bé quins són els 
beneficis de consumir productes forestals del territori. Entre tots ho podem 
aconseguir.

Des del punt de vista de la comercialització del pèl·let de fusta, no incre-
mentarà la demanda, però entenc que podrà donar-nos més valor afegit al 
producte. Totes les millores competitives són benvingudes sempre que el 
mercat ho valori, sigui real. En aquest sentit serà fonamental la forma com 
es comuniqui i el divulgui la marca.

Jordi Cañet i Albert Cañet
Gerents
Biomassa del Gironès. Germans Cañet Xirgu, SL

L’opinió

Foto: Richard Martin.DARP
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EDITORIAL

La nova Llei de cooperatives permet traslladar al món forestal 
el model cooperatiu agrari.

Nova línia d’ajuts per a les agrupacions i organitzacions de 
productors forestals en l’actual marc del PDR 2014-2020.

Possibilitats de millora de les masses forestals a Catalunya 
per episodis de ventades.

Treure fusta dels nostres boscos. El projecte SIMWOOD promou 
experiències pilot innovadores de mobilització de fusta a tot 
Europa.

Planificació territorial per a la prevenció de grans incendis 
forestals. Aplicació pràctica a la conca de Madrona (Solsonès).

Presència de Leptoglossus vs afeccions en la producció de pinyó. 
Estat actual dels estudis a Catalunya.

Fitxa pràctica. Posada en gestió d’un alzinar regular en rebrot.

Els propietaris forestals recolzen una regulació de la recollida 
de bolets silvestres.

El xancre resinós dels pins. Una greu malaltia que cal evitar 
que s’introdueixi a Catalunya.

Agafar l’alçada amb els drons.

NOVA SECCIÓ: Coneguem les associacions de propietaris 
forestals
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Els mercats són cada cop més exigents quant a la sostenibilitat dels productes i valo-
ren molt positivament els productes locals de proximitat, en part a causa de la satis-
facció personal que proporciona el sentiment de contribuir a ajudar el veí i la sensació 
de vetllar pel medi ambient en tant que es tracta de productes amb una menor petjada 
de carboni i per tant contribueixen a lluitar contra la contaminació i el canvi climàtic.

Aquest fet no és aliè al sector forestal i és per aquest motiu que em plau felicitar el 
conjunt del sector forestal català, per la iniciativa que ha posat en marxa a través de 
l’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal - PEFC Catalunya, amb 
la creació de la Marca de Garantia de Producte Forestal de Catalunya CATFOREST.

Aquesta Marca CATFOREST permetrà, amb la complicitat de la propietat forestal 
tant pública com privada i de tots els actors de la cadena forestal, que consumidors, 
prescriptors i la societat catalana en general puguin diferenciar en el mercat els pro-
ductes locals del nostre país amb baixa petjada de carboni, alhora que les empreses 
de transformació i comercialitzadores locals podran augmentar la seva competitivitat 
en el mercat local de proximitat i millorar la seva responsabilitat social corporativa 
potenciant els circuits curts de baixa petjada de carboni.

El «link» obligat entre la marca CATFOREST i els sistemes internacionals de certi-
ficació forestal sostenible, com PEFC, FSC o altres, garanteix davant tercers la soste-
nibilitat de la gestió forestal catalana que proporciona matèries primeres als mercats 
amb un seguiment de la seva traçabilitat des de l’origen fins al consumidor final. En 
aquest aspecte, Catalunya es troba en una bona situació de partida per engegar amb 
èxit aquest marca CATFOREST, amb 180.000 ha de superfície forestal certificada en 
gestió forestal sostenible PEFC i més de 108 empreses adscrites a la cadena de custò-
dia PEFC que garanteix la traçabilitat del productes.

D’altra banda, cal tenir en compte que la certificació forestal permet donat compli-
ment a la normativa europea per a combatre el mercat il·legal de la fusta i per tant és 
una eina de mercat de la bioeconomia que facilita possibles exportacions de produc-
tes a nivell internacional.

És per aquest motiu que s’ha de recomanar als propietaris i propietàries forestals que 
facin una aposta per aportar valor afegit als productes forestals catalans adscrivint-se 
a la marca CATFOREST, alhora que cal agrair la cura i la gestió que realitza la propie-
tat sobre un patrimoni natural del qual tota la societat catalana se’n beneficia.

Jordi Ciuraneta i Riu
President
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El nou marc té l’objectiu 
de fomentar la creació de 
cooperatives i consolidar 

les existents, reforçant les vies de 
finançament intern, millorant la 
gestió empresarial i assolint un 
millor dimensionament del món 
cooperatiu.

Per al sector agrari i ramader ha 
estat important que la llei reco-
negui, per primera vegada, la 
figura de la «cooperativa rural», 
que estarà ubicada en el territori 
i inclourà activitats de consum, 
treball associat, serveis als socis 
o seccions de crèdit... junt amb 
la funció agrària, ramadera i, per 
què no, forestal. L’ objectiu de la 
cooperativa rural és fomentar 
l’activitat econòmica en el terri-
tori i donar un nou ús als patri-
monis preexistents de les coope-
ratives agràries.

Entrant més en detall,  val la 
pena que ens endinsem en què 
és una cooperativa agrària com a 
model d’ èxit en agrupacions de 
productors i comercialitzadors a 
Catalunya.

En primer lloc, ens situarem 
en el que és una cooperati-
va agrària, com es produeix i 
com es comercialitza, tenint en 
compte els principis coopera-

tius que a grans trets són els que 
ens distingeixen d’altres entitats 
mercantils i associatives; en se-
gon lloc, aprofitarem per a expo-
sar, des del punt de vista teòric, 
què podria ser una cooperativa 
forestal, tenint en compte a més 
l’ experiència francesa en aquest 
sector productor i comercia-
litzador. Dic teòric, perquè a la 
pràctica no tenim de moment 
cap exemple català de coopera-
tiva forestal adaptada a la nova 
llei catalana, per tant trasllada-
rem l'experiència de molts anys 
d'història del sector agrari català 
al sector forestal.

Com a jurista, us trasllado al 
món cooperatiu des del dret i la 
pràctica diària amb les coopera-
tives agràries, però segurament 
al llegir aquest article us fareu 
moltes preguntes tècniques, de 
producció, de comercialització... 
que s’hauran d’estudiar per ex-
perts en el sector forestal. 

El futur des d’Europa està en 
l’agrupació de productors per 
comercialitzar conjuntament, 
realitat demandada i que des 
de les cooperatives agràries ja 
estem preparats des de fa molts 
anys, moltes d’elles creades al se-
gle XIX, i adaptades a la realitzat 
competitiva dels nostres temps.

Una cooperativa agrària associa 
titulars d’explotacions agrícoles, 
forestals o ramaderes o bé, amb 
la nova Llei, productors. 

L’ activitat fonamental de les 
cooperatives agràries és rebre 
els productes agraris, ramaders i 
per què no forestals, dels seus as-
sociats per desprès comercialit-
zar-los conjuntament, amb l’ ob-
jectiu d’obtenir un major ingrés 
econòmic que el que podrien 
obtenir si el  producte es ven-
gués individualment. Per tant, la 
cooperativa agrària, transforma 
si s’escau el producte lliurat pels 
socis i el comercialitza. El lliura-
ment del producte per part dels 
socis es considera un dret i un 
deure fonamental del membre, 
i considerada aquesta entrega 
com una relació netament coo-
perativa: és el que anomenem 

La nova Llei de cooperatives de Catalunya, aprovada al Parlament el passat 18 
de juny de 2015, permet que les cooperatives facin models autònoms elegint la 
fórmula més adequada a les seves necessitats i que s’autoregulin en els estatuts 
d’acord amb la voluntat dels socis i el respecte als principis cooperatius.

La nova Llei de cooperatives permet traslladar 
al món forestal el model cooperatiu agrari

L'objectiu de la coope-
rativa rural és fomentar 
l'activitat econòmica en 
el territori i donar un 
nou ús als patrimonis 
preexistents de les coo-
peratives agràries.
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«activitat cooperativitzada». Els 
Estatuts han de regular aquesta 
entrega, si aquesta ha d’ ésser de 
la totalitat o d’una part de la pro-
ducció del soci.

Amb la nova Llei de coopera-
tives —com els deia al principi 
d’aquest article— permetrà als 
socis que facin els seus Estatuts 
socials a mida de les seves vo-
luntats; aquests seran diferents 
d’una entitat a una altra segons 
què estimin els mateixos socis, 
dins els límits que ells mateixos 
es marquin. Els Estatuts també, 
davant d’un dret-deure, com és 
el lliurament del producte, regu-
laran els efectes d’incompliment 
de l’entrega del producte.

Quant a l’objecte social d’una 
cooperativa agrària, comprèn 
conservar, tipificar, manipular, 
transformar, transportar, dis-
tribuir i comercialitzar els pro-
ductes de les explotacions dels 
socis en el seu estat natural o 
prèviament transformats. Les 
paraules claus en el nostre sec-
tor són producció, comercialit-
zació, lliurament, soci, activitat 
cooperativitzada, consell rector 
i assemblea general. Totes elles 
encadenades amb els princi-
pis cooperatius formulats per 
l’Aliança Cooperativa Interna-
cional, autonomia de gestió, 
lliure adhesió i baixa voluntària, 
amb capital variable i gestió de-
mocràtica, entre d’altres, que 
aquí us exposo:

Lliure adhesió i baixa 
voluntària

Les cooperatives són organitza-
cions voluntàries, obertes a totes 
les persones que vulguin aportar 
producte  i disposades a accep-
tar les responsabilitats de ser-ne 
sòcies. (dret i deure de lliurar 
el producte i participar amb 
l’activitat cooperativitzada).

Gestió democràtica

Les cooperatives són organit-
zacions gestionades democràti-
cament per les persones sòcies, 
que participen activament a 
l'hora d'establir-ne les polítiques 
i prendre decisions. S’ escull de-
mocràticament un Consell Rec-
tor, que és l’òrgan gestor de la 
cooperativa. Les cooperatives 
poden nomenar un Director, en 

algun dels casos un Director-
comercial, que està subjecte al 
control permanent i directe del 
Consell Rector. 

Participació econòmica 
dels socis

Les persones sòcies contribuei-
xen equitativament al capital de 
les cooperatives.  D'altra banda, 
les persones sòcies poden rebre 
una compensació limitada en 
relació al capital aportat i són 
qui assignen els excedents per al 
desenvolupament de la coope-
rativa, mitjançant l'establiment 
de reserves, una part de les 
quals seran irrepartibles, per 
beneficiar les persones sòcies 
en proporció a les seves opera-
cions amb la cooperativa i per 
al suport d'altres activitats que 
siguin aprovades. Amb la nova 

Imatge 1 Celler Cooperatiu de Vila-Rodona.
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Llei de Cooperatives, si ho es-
tableixen els Estatus socials i 
des de l’aprovació d’aquests per 
l’Assemblea General, aquest fons 
pot tenir un caràcter parcial-
ment repartible.

Autonomia i independència

Les cooperatives són organit-
zacions autònomes d'autoajuda 
gestionades per les persones 
sòcies.

Si firmen acords amb altres or-
ganitzacions, governs inclosos, 
o bé si aconsegueixen capital de 
fonts externes, ho fan en termes 
que assegurin el control demo-
cràtic per part de la massa so-
cial i mantinguin l'autonomia 
cooperativa. És en aquest cas, 
a on des d’Europa, aplaudeixen 
aquest tipus d’organitzacions, 
més democràtiques que altres 
que, per se, emana el capital com 
a element decisori en la presa 
d’acords. En les Cooperatives 
agràries i també en els nous mo-

dels forestals les decisions són 
dels socis i no del capital de ma-
nera exclusiva, com ho són en 
els sistemes empresarials socie-
taris del tipus S.A. i S.L. 

Educació, formació 
i informació

Les cooperatives proporcionen 
educació i formació a les per-
sones sòcies, als representants 
escollits, als càrrecs directius i 
als treballadors/es per tal que 
puguin contribuir d'una ma-
nera eficaç al seu desenvolupa-
ment. És obligatòria la creació 
d’un fons d’ educació i promoció 
cooperatiu, que és irrepartible 
entre els socis i és inembarga-
ble. Aquest es constitueix amb 
percentatges dels excedents, 
sancions, subvencions i/o dona-
cions.

Intercooperació

Les cooperatives serveixen al 
seu teixit social de la manera 

més eficaç possible i enfortei-
xen el moviment cooperatiu 
treballant conjuntament amb 
estructures locals, nacionals, 
regionals i internacionals. Els 
governs autonòmics, estatal i 
europeus estan promocionant la 
col·laboració o, més ben dit, la 
intercooperació entre diferents 
entitats que comparteixen ob-
jectius comuns. Un dels objec-
tius del nostre sector és comer-
cialitzar conjuntament.

Interès per la comunitat

Les cooperatives agràries, com 
també en un futur, si és la vo-
luntat de molts de vosaltres, po-
den dur a terme com a activitats 
accessòries, qualsevol servei o 
activitat empresarial exercit en 
comú, d’interès dels socis i de la 
població agrària, molt especial-
ment les activitats de consum i 
els serveis per als socis i per als 
membres de llur entorn social i 
el foment de les activitats enca-
minades a la promoció i la mi-
llora de la població agrària i el 
medi rural.

Per al compliment de llurs ob-
jectius, poden, entre altres ac-
tivitats, prestar serveis per a la 
mateixa cooperativa i amb per-
sonal propi, que consisteixin en 
la realització de feines agràries o 
altres d’anàlogues en les explota-
cions i a favor dels socis. En si, les 
cooperatives forestals podrien 
en un futur, si es constitueixen 
segons la nova llei catalana de 
cooperatives, prestar el servei de 
subministraments de tot tipus 
de biomassa i comercialització 
de productes forestals al consu-
midor final i a les poblacions ru-
rals. En el model cooperatiu, es 

Imatge 2.  Melmelada La Fageda.
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pot prescindir d’intermediaris, 
essent nosaltres mateixos els que 
realitzem tota la cadena, des de 
l’inici fins a la comercialització o 
servei al consumidor.

Les cooperatives agràries i tam-
bé les forestals poden contractar 
treballadors per realitzar els tre-
balls adients a les explotacions 
agrícoles o forestals dels seus 
socis. Model molt utilitzat per a 
veremes, per a poda i recollida 
de fruita... i ara també per a ges-
tionar de manera sostenible els 
terrenys forestals.

Amb tot, seria engrescador par-
ticipar en la constitució d’un nou 
model cooperatiu a Catalunya, 
com s’ està fent des de França 
amb empreses com COFOGAR, 
essent la cooperativa forestal 
l’ eina de reagrupament econò-
mic, creada i administrada pels 
propietaris forestals. Els socis 

propietaris forestals de titularitat 
pública o privada constitueixen 
la cooperativa forestal que ven 
els seus productes forestals als 
consumidors finals o bé a altres 
empreses o particulars, com pot 
ésser per exemple a una serra-
dora o a un consumidor de bio-
massa forestal.

A Europa, i especialment a 
França, el sistema jurídic de 
cooperatives adaptat al sector 
forestal ha tingut i té molt bons 
resultats. Ara caldria que entre 
tots els agents que hi poden in-
fluir, propietaris forestals i ad-
ministracions públiques locals 
i autonòmiques, tinguessin la 
voluntat d’adaptar-nos a aquest 
nou repte. Les ajudes al sector 
forestal europees van en aques-
ta direcció i és previsible que les 
noves polítiques de lluita contra 
el canvi climàtic europees també 
prioritzin la utilització de siste-

mes de cooperació entre pro-
ductors forestals en compensa-
ció per l’efecte positiu de la bona 
gestió forestal.

Aquesta nova eina jurídica, les 
cooperatives forestals, poden 
ajudar a desenvolupar un nou 
instrument de gestió del sec-
tor forestal en un temps en què 
la realitat del sector demana 
unes noves eines de millora de 
la competitivitat i la viabilitat 
econòmica i social del sector fo-
restal català.

CATFOREST
producte forestal catalunya

Ctra. de Sabadell a Sta. Perpètua, km. 4,5
08130 Santa Perpètua de Mogoda

Tel. 93 574 70 39
Correu-e: info@catforest.cat

www.catforest.cat

Mar Garriga
Cap del Servei Jurídic i Laboral
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
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El passat 28 de juliol de 
2015, la Comissió Euro-
pea va acceptar la Decisió 

per la qual s’aprova el Programa 
de Desenvolupament Rural de 
Catalunya per al període 2014–
2020 (PDR.cat2020).

Aquest PDR és un dels princi-
pals instruments de què disposa 
la Generalitat de Catalunya per 
tal de promoure una política 
estructural dirigida al món ru-
ral, donant especial atenció als 
sectors agrari i forestal i amb 
la finalitat d’assolir uns amplis 
objectius a llarg termini, amb 
les  prioritats que es detallen al 
Quadre 1.

Atenent a aquesta programa-
ció estratègica, el PDR.cat2020 
s'assenta en la consecució de 
quatre grans reptes de futur 
(Quadre 2).

El PDR.cat2020 s'ha programat 
amb un pressupost de 810,5 mi-
lions d'euros, que es distribueix 
en diferents sectors i àmbits te-
màtics (Gràfic 1).

Nova línia d'ajuts per a les agrupacions i organitzacions de 
productors forestals en l'actual marc del PDR 2014-2020

Un pas endavant en el foment de les agrupacions i organitzacions 
de productors forestals.

Quadre 1.  Prioritats estratègiques del PDR.cat2020

Prioritat 1. Fomentar la transferència de coneixements i innovació en 
els sectors agrari i forestal i a les zones rurals.

Prioritat 2. Millorar la viabilitat de les explotacions agràries i la com-
petitivitat de tots els tipus d'agricultura a totes les regions, 
i promoure les tecnologies agrícoles innovadores i la gestió 
forestal sostenible.

Prioritat 3. Fomentar l'organització de la cadena alimentària, 
incloent-hi la transformació i la comercialització dels pro-
ductes agraris, el benestar animal i la gestió de riscos en el 
sector agrari.

Prioritat 4. Restaurar, preservar i millorar els ecosistemes relacionats 
amb l'agricultura i la silvicultura.

Prioritat 5. Promoure l'eficiència dels recursos i fomentar el pas a una 
economia baixa en carboni i capaç d'adaptar-se al canvi 
climàtic en els sectors agrari, alimentari i forestal.

Prioritat 6. Fomentar la inclusió social, la reducció de la pobresa i el 
desenvolupament econòmic a les zones rurals.

Quadre 2.  Reptes de futur  del PDR.cat2020

✓ Fomentar l'arrelament i el desenvolupament econòmic i social dels joves al medi rural. 

✓ Contribuir a la reactivació econòmica i a la creació d'ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, 
alimentari, forestal i les zones rurals.

✓ Estimular la Innovació i la Transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

✓ Promoure accions dirigides a mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals.
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El PDR.cat2020 detecta 21 ne-
cessitats estructurals, resultat 
d'una anàlisi DAFO prèvia, i, 
dintre d'aquestes necessitats de-
tectades, en el cas del sector fo-
restal i en l'àmbit que ens ocupa 
es posa de manifest que una de 
les mancances més rellevants és 
una comercialització dels pro-
ductes forestals molt disgregada, 
amb poca tradició associativa, 
elements que alenteixen la seva 
competitivitat davant dels mer-
cats, el que fa necessari actuar 
en aquesta necessitat; per aquest 
motiu, es va definir la Mesura 
9 amb la finalitat de millorar 
els resultats econòmics de totes 
les explotacions i facilitar-ne la 
reestructuració i modernització, 

i en particular incrementar la 
seva diversificació, la seva parti-
cipació i orientació cap al mercat.

En aquest sentit el PDR.cat2020 
fa un pas de gegant respecte al 
període anterior, establint una 
mesura per fomentar la creació 
d’agrupacions i organitzacions 
de productors forestals; a partir 
d’aquest moment, aquesta mesu-
ra 9 marca l’inici d’un camí que 
cal aprofitar i seguir per fer més 
competitiu i eficient el sector fo-
restal.

LA MESURA 9 DE CREACIÓ 
D'AGRUPACIONS I ORGANITZA-
CIONS DE PRODUCTORS FORES-
TALS, UN CAMÍ PER RECÓRRER

La base jurídica d’aquest camí 
que s’inicia és l’article 27 del Re-
glament (UE) n. 1305/2013, el 
PDR de Catalunya 2014–2020 i 
l’Ordre ARP/222/2015 de 15 de 
juliol, per la qual s’aproven les 
bases reguladores dels ajuts a la 
gestió forestal sostenible (DOGC 
núm. 6918, de 22.7.2015).

Com ja hem esmentat anterior-
ment, aquesta mesura dóna res-
posta a la necessitat 9 i al focus 
àrea 2 segons l’anàlisi DAFO del 
PDR; així mateix dóna respos-
ta als objectius transversals en 
quant a medi ambient i de canvi 

climàtic atès que aquesta mesura 
millorarà la capacitat d’adaptar 
la producció a les necessitats del 
mercat, millorarà la comercialit-
zació conjunta —inclosa la pre-
paració i classificació i venda—, 
i millorarà l'organització de la 
logística utilitzant processos i 
tecnologies innovadores tenint 
sempre present el factor eficièn-
cia energètica i minimitzant al 
màxim la petjada de carboni de 
tot el procés industrial.

L’ ajut en base a aquesta mesura 
es concedirà a les agrupacions i 
organitzacions de productors fo-
restals que s’ajustin a una PIME 
i que presentin un pla empresa-
rial per un període de cinc anys. 
L’ ajut consistirà en una quantitat 
fixa que es pagarà en trams anuals 
durant aquests cinc anys, a par-
tir de la data de reconeixement 
de l’agrupació o organització de 
productors forestals segons el pla 
empresarial presentat i serà de-
creixent. Es calcularà en funció 
de la producció anual comercia-
litzada i l’últim tram s’abonarà un 
cop comprovada la correcta exe-
cució del pla empresarial. 

Els criteris establerts que hau-
ran de complir les agrupacions 
i organitzacions de productors 
per ser reconegudes com a tals 
i accedir als ajuts, es detallen al 
quadre 3.

Gràfic 1. Distribució del pressupost 
PDR.cat2020 (810,5 M€)

Explotacions agràries
Sector agrari
Forestal i Medi natural
Agroalimentari
Població rural

Quadre 3.  Criteris de reconeixement de les agrupacions i organitzacions de productors forestals

1 Que s'hagin constituït d'acord amb la Llei 18/2002, de 5 de juliol, de cooperatives o d'acord amb el Reial 
decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per la qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

2 Que agrupi una superfície igual o superior a 2.500 hectàrees forestals.

3 Que estigui integrada per un nombre mínim de 10 socis.

4 Que la superfície aportada a l'agrupació sigui d'un terme municipal o contigus.

5 Que els socis de l'agrupació siguin titulars dels terrenys forestals o bé que disposin d'algun document formal 
de cessió sobre la gestió dels terrenys amb capacitat produtiva.
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Un cop aquestes agrupacions i 
organitzacions de productors 
obtinguin la resolució de re-
coneixement, podran optar a 
l’ajut, que consistirà en un 10% 
de la producció comercialitzada 
el primer any, un 9% pel segon 
any, un 8% pel tercer any, un 6% 
pel quart any i un 5% pel cinquè 
i últim any, i aquest import serà 
com a màxim de 100.000 euros 
anuals, sempre i quan es demos-
tri la correcta execució del pla 
empresarial.

EL FULL DE RUTA A SEGUIR: 
EL PLA EMPRESARIAL

Com qualsevol projecte empre-
sarial el full de ruta que cal es-
tablir i seguir és el pla de nego-
ci o pla empresarial; en aquest 
cas que ens ocupa, a cinc anys 
vista. Aquest pla empresarial 
haurà de detallar les actuacions 
de l’agrupació en relació a algun 
dels àmbits que s'esmenten al 
quadre 4.

I què hauria d'incloure aquest 
pla empresarial? El contingut 
mínim que hauria de tenir el Pla 
de negoci o empresarial es des-
criu al quadre 5.

Amb tot això i la resta de mesures 
establertes en el PDR.cat2020, 
s'inicia una nova etapa amb unes 
eines que, ben aprofitades i ges-
tionades, poden consolidar i 
desenvolupar un sector forestal 
que és vital pel seu paper en la di-
versificació econòmica del món 
rural, en la mitigació i adaptació 
al canvi climàtic i en la protecció 
dels recursos naturals.

Bibliografia

Bellver landete, J. 2013. «Hay que revisar los planes de negocio»; Montes, núm 120. 2n trimes-
tre de 2015.

Ordre arP/222/2015, de 15 de JuliOl, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a 
la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de Desenvolupament rural de Catalunya 
2014-2020.

Pdr Catalunya 2014-2020. DARP <http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/>

reglament (ue) 1305/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, 
relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupa-
ment Rural (Feader) i pel qual es deroga el Reglament (CE) n. 1698/2005, del Consell.

Àlex Muñoz
Cap de l'Àrea d'Ajuts Forestals
Centre de la Propietat Forestal

Quadre 4.  Àmbits a desenvolupar en el pla empresarial

a) L'adaptació de la producció i el rendiment dels productors membres 
de l'agrupació a les exigències del mercat.

b) La comercialització conjunta dels productes, inclosa la preparació 
per a la venda, la centralització de les vendes i el proveïment dels 
majoristes.

c) L'establiment i la disponibilitat d'informació sobre la producció, amb 
especial referència a la disponibilitat de producte.

d) El desenvolupament de competències comercials i empresarials, així 
com la posada en marxa de processos innovadors.

Quadre 5.  Apartats bàsics d'un Pla empresarial

1) Un apartat referent a la presentació de la idea comercial, és a dir, en 
què consisteix el projecte?, qui participa en el projecte?

2) L'anàlisi de mercat o de viabilitat comercial, és a dir, a on i com 
competirem? Quin tipus de producte oferirem i de quina qualitat?, 
podem demanar un preu més elevat perquè donem més qualitat? El 
marge comercial que tinc és suficient?. (Model de les cinc forces de 
PORTER, anàlisi de PEST) i per últim es podria afegir una anàlisi 
DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats).

3) L'anàlisi de viabilitat tècnica: en aquest apartat caldrà demostrar 
la capacitat tècnica de l'empresa per desenvolupar la idea de nego-
ci plantejada, és a dir, la maquinària necessària, el personal tècnic 
necessari, la necessitat o no de llicències especials o permisos, els 
rendiments i els costos d'aquests rendiments.

4) L'anàlisi de viabilitat econòmica i financera: aquesta és una de les 
parts més importants del pla empresarial, ja que el fet de no disposar 
d'unes dades mínimes pot fer rebutjar el projecte. El contingut mí-
nim hauria de ser d'un compte de resultats i un balanç de situació per 
als cinc anys per garantir la viabilitat futura de l'empresa.
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possibilitats de millora de les masses forestals a catalunya 
per episodis de ventades

Cada àrea geogràfica, en 
funció dels seus trets 
distintius de latitud, ve-

getació, clima, etc., té les seves 
pertorbacions característiques, 
que en modelen i en gestionen el 
paisatge. Així, com a Catalunya, 
entre altres, en gran mesura en 
són els Grans Incendis Fores-
tals (GIF), a l’Europa Central i 
l’Europa Septentrional en són 
les tempestes de vent i les grans 
nevades. 

Tot i que la freqüència de les 
tempestes de vent a Catalunya no 
és alta o recurrent, no són fenò-
mens aïllats, i com a tal, mereix 
prestar-hi atenció. Es pot apren-
dre molt de les lliçons apreses 
dels països amb més afectacions 
d’aquests tipus, ja que tenen un 
alt impacte econòmic en el sec-
tor forestal, ambiental i en les 
àrees urbanes.

D’ entre les característiques prin-
cipals a l’hora d’avaluar el risc 
de patir danys per afectació per 
ventades d’una massa forestal, 
se’n poden destacar les següents:

•	 Característiques del lloc (to-
pografia, elevació, tipologia 
de sòl)

•	 Característiques de l’individu 
(esveltesa, arrels, alçada)

•	 Característiques de la massa 
(homogeneïtat, límits, den-
sitat)

•	 Tipologia de la tempesta 
(força, persistència, tur-
bulències)

•	 Tipologies d’ espècies

Una de les característiques més 
importants a tenir en compte a 
l’hora d’avaluar el risc que pot 
tenir una massa forestal de patir 
danys per una tempesta de vent, 
és el lloc. Tant el tipus de sòl, 
com les propietats químiques, 
físiques i el drenatge, són un fac-
tor determinant, ja que poden 
influir en l’arquitectura del sis-
tema d’arrels, fet molt important 
per garantir l’estabilitat de l’arbre 
enfront de les forces generades 
pel vent (Birot i Gorillet, 2001).

L’ elevació, la topografia i la com-
posició del bosc són factors que 
determinen la vulnerabilitat 
d’una massa forestal, en especial 
quan hi ha una direcció predo-
minant del vent.

Un dels grans factors que inci-
deixen en l’augment de la vulne-
rabilitat a nivell d’individu són 
el desenvolupament de les arrels 
i l’ índex d’ esveltesa. L’ augment 
de la competència per l’ espai 
dels arbres en les masses actuals, 
fruit del tipus de gestió en uns 
casos, i de la manca de gestió en 
d’altres, ha implicat una reduc-
ció del desenvolupament del sis-
tema d’arrels i del diàmetre del 
tronc (menor estabilitat). Això 
implica que l’índex d’ esveltesa 
(H/D) serà més gran i, en con-
seqüència, la vulnerabilitat dels 
arbres en ser tombats augmenta 
exponencialment (Birot, 2001).

L’ alçada de l’arbre fa augmen-
tar l’efecte palanca que exerceix 
el vent en les copes, provocant 

el desarrelament o trencament 
dels peus. En termes de pèrdues 
econòmiques, el trencament és 
molt pitjor que el desarrelament, 
ja que redueix la quantitat i la 
qualitat de la fusta aprofitable. 
La càrrega de vent (força) que 
han de suportar els arbres depèn 
principalment de les caracterís-
tiques locals del vent, juntament 
amb l’arquitectura de l’arbre i la 
densitat del fullatge.

Molt més perilloses que la ve-
locitat mitjana del vent són les 
turbulències (ràfega) que aquest 
vent genera quan interactua 
amb la pròpia massa forestal. 
Les forces que pot generar un 
vent turbulent enfront d’un vent 
laminar, tal com solen ser la 
majoria de tempestes, són molt 
més grans. Per entendre millor 
aquest comportament, cal fixar-
se en el moviment que té l’aigua 
d’un riu quan flueix pel seu curs. 
Si la velocitat de l’aigua és petita, 
el flux que porta aquesta aigua 
és regular i quan aquest passa 
per alguna pedra simplement 
la rodeja i el flux continua de 
manera regular. Si el mateix riu 
augmenta la velocitat de l’aigua, 
arriba un cert moment en què el 
flux es torna altament irregular, 
fet que provoca que quan rodeja 
la pedra es produeixin remolins, 
i en aquestes condicions el flux 
d’aigua és turbulent. Aquest ti-
pus de comportament pot ser 
equiparable amb el que té el vent 
en contacte amb la superfície 
d’una massa forestal, on aques-
tes forces del vent turbulent són 

Possibilitats de millora de les masses forestals a Catalunya 
per episodis de ventades
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evitar l’aprimament excessiu 
dels peus, executar-les en nom-
bre suficient i pes moderat.

Pel que fa la vulnerabilitat de 
les espècies arbòries, els arbres 
de fulla caduca solen ser menys 
susceptibles que les coníferes a 
danys per tempestes. Això és de-
gut al fet que tenen una càrrega 
de vent més baixa durant el pe-
ríode que no tenen fullatge, que 
en general coincideix amb els 
períodes de major recurrència 

les que acostumen a provocar el 
trencament o bolcat dels arbres. 
Es considera que tota massa fo-
restal crea turbulències en el flux 
de vent, tot i que les masses irre-
gulars es creu que n’accentuen 
l’efecte.

La resistència de les estructu-
res regulars o irregulars davant 
d’aquests fenòmens de vent és 
transcendental. L’ estructura irre-
gular afavoreix una major estabi-
litat individual dels peus, però els 
deixa més exposats i fa augmen-
tar la turbulència del vent.

En canvi, l’ estructura regular pro-
porciona un efecte d’estabilitat 
col·lectiva que fa que cada arbre 
protegeixi els arbres pròxims, 
però per contra, si aquesta resis-
tència col·lectiva es veu superada 
afavoreix la caiguda massiva per 
«efecte dòmino» i el dany global 
pot ser molt pitjor.

A les plantacions arbòries, és de 
vital importància tenir en comp-
te l‘elecció de les espècies i la 
seva edat de rotació o el diàme-
tre objectiu. Aquest factor deter-
minarà la predisposició al risc 
que tindrà el rodal, ja que com 
més alta sigui l’edat de rotació 
més elevat serà el risc de patir 
danys provocats per ventades. 
A nivell d’exemple, en zones del 
nord d’Anglaterra, determinen 
la rotació del torn de tallada en 
funció de la recurrència teòrica 
mitjana de les grans tempestes 
de vent per a aquella àrea.

L’ aprimament del diàmetre dels 
arbres ha estat reconegut com 
un factor de risc important. Per 
tal de millorar el creixement dia-
metral dels arbres, es poden rea-

litzar aclarides, però s’ha de tenir 
en compte que poden provocar 
un augment de les turbulències 
dins del mateix rodal.

Per tant, s’ha de trobar un equi-
libri entre la densitat (que quan 
és elevada provoca un aprima-
ment dels peus), el pes i nom-
bre d’aclarides per no trencar 
l‘estabilitat interna de la massa 
(Gardiner, 2013).

En aquest sentit, és interessant 
no endarrerir les aclarides per 

Imatge 1. Mostra de danys per la ventada de desembre de 2014 a la finca de Can Déu. 
Font: Agència Catalana de Notícies.

Imatge 2. Efectes de l’episodi de vent del 9 de desembre de 2014 a la zona del Vallès. Exemple d’efecte dòmino 
provocat pel trencament de l’estabilitat col·lectiva de les masses regulars. Font: Diara ARA.cat.
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de vents forts al centre d’Europa 
(Mayer, 2005). 

Les espècies de coníferes, al con-
servar la fulla durant l’hivern, 
exerceixen més resistència al 
vent; per tant, es recomana in-
crementar la proporció d’ espè-
cies de fulla caduca en rodals 
susceptibles a patir danys provo-
cats per les tempestes, ja que no 
és possible controlar els esdeve-
niments naturals com ara vents i 
tempestes.

Se sap que, encara que interve-
nen molts factors a l’hora de de-
terminar l’estabilitat de la massa, 
l’alçada dels arbres és un dels fac-
tors més importants, juntament 
amb el creixement del coefi-
cient d’esveltesa que va directa-
ment relacionat amb l’augment 
de la vulnerabilitat. La relació 
de l’altura amb el diàmetre no 
sempre és un indicador fiable 
de l’estabilitat de la massa fores-
tal com a conjunt, però pot ser 
un bon indicador de l’estabilitat 
relativa dels arbres individuals 
dins d’una massa forestal. 

Jordi Vendrell
Geògraf. Àrea I+D
Fundació d’Ecologia del
Foc i Gestió d’Incendis
«Pau Costa»
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Quan es realitzen aclarides im-
portants, especialment quan la 
massa és adulta, augmenta signi-
ficativament el risc de danys per 
vent, ja que es trenca l’estabilitat 
col·lectiva de la massa, sobre-
tot quan l’espècie a tractar són 
coníferes. Com s’ha apuntat, el 
trencament d’aquesta estabilitat 
col·lectiva és un dels factors que 
intervé en la generació de tur-
bulències. 

Un altre factor important a tenir 
en compte, el trobem en el tipus 
de sòl predominant a la zona. 
Sòls negats o sòls amb arrelament 
restringit, augmenten la vulnera-
bilitat de la massa, per tant, són 
zones on a priori no seran favo-
rables a ser utilitzades com a zo-
nes per a plantacions arbòries si 
coincideixen amb àrees d’alta re-
currència de tempestes.

Per últim, els sistemes de rotació 
de llarg termini (major altura de 
l’arbre final i diàmetres objectiu 
alts) són molt més vulnerables 
a patir danys, amb la qual cosa 
s’ha d’intentar reduir al màxim 
aquests torns sense perdre ren-
dibilitat.

Gràfic 1. Danys mitjans provocats per tempestes que hi ha hagut en cada mes 
durant un any a Europa. Font: Gardiner et al. 2010
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BREUS ANTECEDENTS

Els boscos cobreixen de l’ordre 
de 159 milions d’hectàrees, que 
suposen un 37% de la superfí-
cie europea1. A més de les seves 
funcions econòmiques com a 
proveïdores de béns com la fus-
ta, aquests boscos compleixen 
altres funcions essencials com 
ara les ecològiques (embornal 
de carboni, regulació del cicle 
hídric...), les socials (estètica, 
recreativa...) i de biodiversitat. 
En la seva dimensió socioeconò-
mica les indústries forestals eu-
ropees estan vinculades a entre 
4 i 5 milions de llocs de treball 
i a unes 600.000 empreses que 
giren a l’any de l’ordre de 550 bi-
lions d’euros. 

En aquest escenari el sector fo-
restal europeu preveu per a les 
properes dècades un increment  
substancial en la demanda de 
fusta amb múltiples finalitats 
(construcció, química verda, pa-
per...). Malgrat tot, el major aug-
ment del consum s’espera en el 
sector de la bioenergia (biomas-
sa), que pot tenir un paper sig-
nificatiu en el subministrament 
d’energia renovable, contribuint 
a la reducció de gasos d’efecte 
hivernacle per a l’estalvi de emis-

1 EUROSTAT (2013). http://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/
Forestry_statistics.

sions de CO2 provinents de la 
crema de combustibles fòssils.

A ulls dels experts, aquest po-
tencial increment de la demanda 
pot conduir-nos a un augment 
de la competència pel recurs 
i pot  ser una gran oportuni-
tat per reestructurar el sector i 
contribuir a mobilitzar l’enorme 
potencial de fusta europea que 
pertany aproximadament a gai-
rebé 18 milions de propietaris 
forestals privats que acumulen, 
segons dades de la FAO, un 80% 
dels boscos europeus2.

Però treure fusta dels boscos no 
serà fàcil i caldrà superar algu-
nes barreres importants a la mo-
bilització que tenen a veure amb 
molts factors. A Catalunya3, po-
dríem destacar com a principals 
la baixa rendibilitat dels produc-
tes forestals, els costos elevats 
d’explotació, l’insuficient nivell 
d’associacionisme amb finalitats 
productives, un mercat forestal 
poc estructurat i pocs contractes 
entre els operadors forestals i la 
indústria.

2 http://www.fao.org/docrep/010/a1346s/
a1346s06.htm#fig4.

3 NAVARRO, P.J. et al. (2010) - Prospects 
for the market supply of Wood and 
other forest products from areas with 
fragmented forest-ownership structures. 
Case Study: Catalonia. Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya.

EL PROJECTE SIMWOOD

En aquest context, 28 organit-
zacions relacionades amb el 
món forestal (centres de recer-
ca, universitats, petites i mitja-
nes empreses) pertanyents a 11 
països de la Unió Europea van 
constituir l’any 2013 un consor-
ci que va aconseguir el projecte 
SIMWOOD (Sustainable, Inno-
vative Mobilisation of Wood - 
Setè programa marc).

El projecte SIMWOOD 
(www.simwood-project.eu) pro-
posa un nou enfocament per a la 
mobilització de fusta, sobretot 
en boscos privats, abordant les 
principals barreres socioeconò-
miques, tècniques i ambien-
tals d’una manera integrada. 
L’objectiu general és trobar so-
lucions a mida per promoure la 
mobilització de fusta de manera 
col·laborativa en el context de 
la gestió forestal multifuncio-
nal a totes les regions forestals 
europees. 

En el projecte, hi ha represen-
tades 14 regions model que su-
posen una àmplia representació 
de tipologies de boscos (Figura 
1), de sistemes de gestió forestal, 
d’espècies i de barreres a la mo-
bilització. En cadascuna es des-
envoluparan diversos projectes 
pilot demostratius, en els quals 

A nivell europeu, el sector forestal preveu que en les properes dècades hi haurà un 
increment substancial de la demanda de fusta que podria contribuir a mobilitzar els 
recursos forestals infrautilitzats de moltes propietats privades.

Treure fusta dels nostres boscos.
El projecte SIMWOOD promou experiències pilot 
innovadores de mobilització de fusta a tot Europa
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EL PROJECTE SIMWOOD PROMOu ExPERIènCIES PILOT 
InnOvaDORES DE MObILITzaCIó DE fuSTa a TOT EuROPa

EL SIMWOOD MOBILISER

Les solucions a mida que es vo-
len testar en els projectes pilot 
alimentaran el “SIMWOOD 
mobilizer” que serà un inno-
vador sistema d’informació 
interregional, paneuropeu de 
seguiment i suport a la políti-
ca, construït amb les eines més 

es vol implicar els actors locals 
en la recerca de solucions pràcti-
ques i exemplars a la mobilitza-
ció de la fusta.

Catalunya és una d’aquestes 
regions model i com a soci ca-
talà del projecte hi participa el 
CREAF. En aquest projecte el 
CREAF s’ha compromès a es-

tudiar mesures que permetin 
compatibilitzar l’aprofitament de 
fusta amb el paper multifuncio-
nal del bosc fomentant el diàleg 
constructiu entre els diversos 
actors que tenen diferents punts 
de vista i interessos.

A la taula 1 es presenten els ob-
jectius estratègics del projecte.

Taula 1.  Objectius estratègics del projecte SIMWOOD

1. Entendre la motivació actual i futura dels propietaris dels boscos a escala europea.
2. Promoure la governança forestal i l’acció conjunta dels actors de les diferents regions.
3. Desenvolupar unes pràctiques de gestió forestal silvícola i multifuncional innovadores adaptades a les dife-

rents regions i tipus de boscos a Europa.
4. Integrar els serveis ecosistèmics minimitzant els impactes ambientals.
5. Establir millores tècniques i tecnològiques d’aprofitament forestal adaptades a les diferents regions i tipus 

de boscos.
6. Demostrar solucions efectives d’iniciatives de col·laboració regionals.
7. Recomanar solucions a mida d’instruments i incentius de mobilització de la fusta als responsables polítics a 

escala global (europea) i regional.
8. Fer difusió i explotació dels resultats del projecte a totes les regions i altres regions europees.

SIMWOOD ubicació socis
Regions model [NUTS]

Regions

1. Bavaria (Alemanya)
2. North Rhine-Westphalia 

(Alemanya)
3. Auvergne (França)
4. Grand Est Region (França)
5. Yorkshire & North-est England 

(Regne Unit)
6. Lochaber/Scotland 

(Regne Unit)
7. South-Eastern Ireland (Irlanda)
8. Castella i Lleó (Espanya)

9. Catalunya (Espanya)

10. Nordeste Transmontano 
(Portugal)

11. Alentejo (Portugal)

12. Overijssel & Gelderland 
(Holanda)

13. Slovenia

14. Smaland (Suècia)

Figura 1. Mapa de les regions model seleccionades del projecte europeu SIMWOOD.
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modernes de comunicació per 
a la difusió, dirigida sobretot als 
propietaris de boscos però tam-
bé als diferents agents del sector 
forestal interessats.

El sistema estarà vinculat a una 
sèrie de casos d’estudis i de La-
boratoris d’Aprenentatge Regio-
nal (RLL, en els seves sigles en 
anglès) a les diferents  regions 
model per promoure la gover-
nança forestal sostenible. El 
sistema reposarà sobre una àm-
plia varietat de solucions a mida 
integrades per a la mobilització 
de fusta que es validaran en els 
projectes pilot demostratius en 
col·laboració amb PIMEs regio-
nals amb un conjunt harmonit-
zat de criteris i indicadors de 
seguiment. 

El sistema reforçarà les ini-
ciatives de col·laboració en 
les regions model i assegurarà 
l’adaptabilitat, la transferibilitat i 
l’adopció de solucions reeixides 
de mobilització de fusta integra-
da a d’altres regions europees.

ELS DOS PROJECTES PILOT

Dins del SIMWOOD, el CREAF 
durà a terme dos projectes pi-
lot que han arrancat aquest any 
2015. Un d’ells està relacionat 
amb els boscos singulars i té per 
objectiu establir un protocol de 
gestió col·laborativa i consen-
suada entre els diferents actors 
(propietaris, administració, 
científics i conservacionistes) en 
boscos especialment sensibles 
que compatibilitzi el seu alt va-
lor natural amb la mobilització 
de fusta (Imatge 1).

Per a aquest projecte s’han selec-
cionat tres estudis de cas (un a 
Maçanet de la Selva, un altre al 
Parc Natural del Montseny i un 
darrer a Riu de Cerdanya) que 
ens permetran elaborar un pro-
tocol per abordar una situació 
extensible al 30% de la superfície 
de Catalunya que compte amb 
algun tipus de protecció. 

El segon té per objectiu acom-
panyar l’estructuració de tota la 
cadena forestal de Vallès Occi-

dental (propietaris, proveïdors, 
transformació i mercat) i a la 
conformació de circuits de com-
pra venda d’estella a través i la 
promoció del consum local per 
a ús tèrmic (Imatge 2). En aquest 
segon cas, el CREAF i el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental 
(CCVOC) han signat un con-
veni de col·laboració en el marc 
del Projecte “Boscos del Vallès” 
liderat pel CCVOC. 

El gruix de les activitats rela-
cionades amb ambdós projectes 
pilot es desenvoluparà entre la 
tardor del 2015 i al llarg de tot 
el 2016.

Jordi Vayreda
Investigador
CREAF

Xavier Carbonell
Tècnic de governança 
ambiental
CREAF

Imatge 1. (a l’esquerra). Exposant sobre el terreny els diferents punts de vista sobre com compatibilitzar l’aprofitament forestal de fusta, d’acord amb els interessos de la propietat i amb la 
conservació dels valors naturals que confereixen la singularitat a determinats boscos.

Imatge 2. (a la dreta). Organització d’un dels seminaris del Projecte Pilot de Boscos del Vallès que tenia per objectiu identificar barreres a la mobilització de la biomassa forestal. 
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planificació territorial per a la prevenció de grans incendis forestals

Per reduir el risc d’incendi 
forestal d’un territori, en 
aquest estudi diferenciem 

dos nivells d’actuació sobre la 
coberta vegetal:

i) Actuacions puntuals especí-
fiques de defensa contra in-
cendis en zones molt concre-
tes i delimitades, associades 
a maniobres d’extinció, on es 
modifica la vulnerabilitat de 
la massa, i

ii) Silvicultura amb objectiu 
dual productiu-preventiu o 
únicament preventiu, que 
posa èmfasi a generar es-
tructures poc favorables al 
desenvolupament dels grans 
incendis forestals.

Les primeres són anomena-
des Punts Estratègics de Gestió 
(PEG) i les segones, Àrees de 
Foment de la Gestió (AFG). En 
qualsevol dels casos és molt im-
portant identificar-les sobre el 
territori i determinar la millor 
gestió per complir amb l’objectiu 
fixat. 

En el marc del Projecte europeu 
LIFE-Demorgest (LIFE12ENS/
ES/000730), Cost-efficient inte-
gration of megafire prevention 
into forest management in the 
Mediterranean, el Centre de 
la Propietat Forestal està tre-
ballant en la planificació de la 
conca de Madrona (Solsonès), 
per incloure, entre altres, mesu-
res de prevenció d’incendis. En 

aquest sentit es pretén identi-
ficar els PEG i les AFG en fun-
ció dels incendis tipus que es 
puguin donar en aquesta zona, 
els quals es localitzaran en fons 
i nusos de barranc, a les parts 
altes de les carenes, en zones 
sota-ventades o de contravents, 
en nusos de carena o bé en colls. 
A partir d’aquesta delimitació 
per mitjà de SIG i la validació a 
camp, amb la participació dels 
Bombers-GRAF, s’ha realitzat 
una diagnosis acurada, quant a 
la vulnerabilitat de les zones als 
incendis de capçada i la qualitat 
d’estació, per determinar el mo-
del i el tractament de gestió mul-
tifuncional (ORGEST) més ade-
quat i valorar econòmicament el 
cost del pla.

Per tal de tenir un resultat sa-
tisfactori a l’hora d’identificar 
aquests punts estratègics davant 
de grans incendis forestals, s’ha 
dut a terme una metodologia 
concreta que s’explica a conti-
nuació:

ASSIGNACIÓ DE L’INCENDI 
TIPUS

És la base de la planificació. A 
partir de l’estudi dels incendis 
històrics, podem observar que, 
davant la mateixa topografia i 
meteorologia, el foc es propaga 
seguint esquemes de propagació 
similars. A partir de l’estudi dels 
factors comuns d’aquests esque-

mes de propagació, es construei-
xen els incendis tipus.

Per tal d’arribar a determinar 
quin incendi tipus ens pot afec-
tar a la nostra zona cal establir:

a) Estudi de la Zona Homogè-
nia de Règim: aquestes zones 
ens proporcionen informa-
ció de la potencialitat que ha 
de patir un incendi tipus dins 
unes zones ja delimitades.

b) Registre d’incendis històrics 
dins la nostra Zona Homo-
gènia de Règim:

- Perímetre de l’incendi: uti-
litzant la informació de les 
capes d’incendis existents 
que van del 1986 al 2013, 
disponible al web del De-
partament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació.

- Patró de propagació: la 
forma que té el períme-
tre de l’incendi ens per-
met analitzar la manera 
en què es va desplaçar pel 
relleu i distingir tres clas-
ses d’incendis en funció 
del seu patró de propaga-
ció, sempre contrastant-
ho amb diferents fonts 
d’informació (anàlisis tèc-
niques, hemeroteques i 
testimonis de l’incendi).

- Data de l’incendi i situació 
sinòptica: a partir de les 

Planificació territorial per a la prevenció de grans incendis 
forestals. Aplicació pràctica a la conca de Madrona (Solsonès)



silvicultura18 19silvicultura

silvicultura 72

estudi detallat dels moviments 
que va fer el foc. Aquest estudi 
ens indicarà els possibles movi-
ments o les oportunitats que po-
dem tenir a la nostra zona.

Per a la conca de Madrona, 
l’incendi de referència escollit va 
ser el que va tenir lloc a Bassella 
l’any 1998 (Imatge 2).

IDENTIFICACIÓ DELS PEG I AFG

S’analitza la zona d’estudi des de 
diferents punts de vista i es de-
limiten els PEG i les AFG amb 
la informació de què es disposa 
i la que es generarà en aquest 
apartat:

a) Delimitació de les conques 
hidrogràfiques secundàries: 
es basa en la divisió d’una 
conca principal, amb sub-
conques més petites. Aques-
ta divisió es realitza perquè 
els incendis topogràfics lle-
geixen la microtopografia i 

dates de l’incendi que te-
nim disponible, es pot re-
construir la situació sinòp-
tica d’aquell dia i analitzar 
les condicions meteorolò-
giques que van donar lloc 
a l’incendi.

- Identificació de les singula-
ritats: hem de fixar-nos en 
les singularitats del terri-
tori per tal de determinar 
els moviments nocturns, 
la brisa litoral, la interacció 
de la vall principal o valls 
estretes que determinen 
el possible moviment de 
l’incendi.

En el cas de la conca de Madro-
na l’incendi tipus que s’ha deter-
minat després de seguir tots els 
passos anteriors ha estat el Con-
vectiu estàndard i el Convectiu 
amb vent (Imatge 1).

ASSIGNACIÓ I ANÀLISI DE 
L’INCENDI DE REFERÈNCIA

Per poder interpretar més acura-
dament el moviment que tindria 
un incendi dins la zona d’estudi, 
s’analitza l’incendi que ens pugui 
ser més representatiu (orografia, 
vents dominants...) i realitzar un 

Imatge 1. Propagació d’incendi Convectiu amb entrada de sud i Convectiu amb entrada de ponent. Font: Bombers GRAF de la Generalitat de Catalunya.

Imatge 2. Incendi forestal a Bassella l’any 1998. Font: Bombers GRAF. Generalitat de Catalunya.
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planificació territorial per a la prevenció de grans incendis forestals

els convectius, la macroto-
pografia determinada per 
aquestes conques. També 
ens ajudarà a determinar 
amb més facilitat els punts 
crítics de la zona.

b) Anàlisi dels vents dominants 
a la zona: un dels factors de 
propagació d’un incendi són 
els vents, que determinen la 
direcció de propagació prin-
cipal.

c) Estudi de la vulnerabilitat: 
aquest estudi de vulnerabi-
litat es basa en el mètode de 
Campbell Prediction System 
(CPS). Aquesta metodolo-
gia ens dóna informació del 
comportament del foc que 
podem esperar en diferents 
zones de l’incendi. En aquest 
sistema hi actuen tres factors 
clars: l’orientació, el pen-

dent i la direcció del vent. 
S’elabora un mapa que com-
bina els tres factor.

d) Identificació dels Punts Crí-
tics: aquests punts són zo-
nes dins el territori on el foc 
guanya alineació; per tant, 
l’incendi augmenta en in-
tensitat i entra amb un nou 
potencial que supera la capa-
citat d’extinció. Aquets punts 
crítics són diferents per a 
cada patró de propagació 
que tenim, i per això és im-
portant saber l’incendi tipus 
de la zona. Aquests punts se-
ran la base per identificar les 
zones on es delimitaran els 
PEG (Imatge 3).

En el cas de Madrona s’han iden-
tificat fins a 9 PEG i 3 AFG, que 
conformen un total de 1.373,6 

ha, de les quals 688,59 ha són su-
perfície forestal arbrada i la resta 
és superfície agrícola.

VALIDACIÓ DE LES ÀREES 
DELIMITADES

A partir de la delimitació teòri-
ca, es realitza una validació a 
camp per tal d’analitzar els lí-
mits i la situació de cada PEG o 
AFG. Durant aquest procés, es 
determina l’estructura existent 
de cada àrea i les necessitats de 
gestió de cada una d’elles segons 
la seva vulnerabilitat al foc de 
capçades, la qualitat d’estació del 
rodal i la seva aptitud farratgera.

A partir d’aquesta diagnosi, hau-
rem d’escollir el model de gestió 
a seguir per als propers anys i les 

Imatge 3. Mapa de localització dels PEG i les AFG a la conca de Madrona. Autor: Eduard Paredes.
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possibilitats per dur-los a terme 
en el període fixat. En tots els ca-
sos podrem realitzar actuacions 
sobre els espais agrícoles i fores-
tals aplicant:

a) Models de gestió forestal 
multifuncionals (Models 
ORGEST preventius o 
productius-preventius).

b) Models silvopastorals.

c) Mesures per a la mi-
llora o mante ni ment 
d’infraestructures, agrícoles, 
xarxa viària i punts d’aigua.

Imatge 4. Models de gestió forestal (sobre aquestes línies), 
silvopastoral (a dalt, a l’esquerra) i agrícola 
(abaix, a l’esquerra). Autor: Eduard Paredes.
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EL XANCRE RESINÓS DELS PINS

El xancre resinós dels pins, 
Fusarium circinatum, 
és un fong molt agres-

siu d’origen americà que afecta 
greument determinades espe-
cies de coníferes, principalment 
els pins (Pinus spp.) però tam-
bé l’avet Douglas (Pseudotsuga 
mensiesii).

Actualment ja s’ha localitzat al 
continent europeu, i a Espanya 
a la zona cantàbrica, però sorto-
sament encara no s’ha detectat a 
Catalunya.

Cal evitar que aquesta malaltia 
s’introdueixi a Catalunya, per 
això és molt important la seva 
detecció precoç i la destrucció 
immediata dels primers focus 
que puguin aparèixer.

COM SE’L RECONEIX

En arbres adults: forma xancres 
a les branques i al tronc, amb 
una elevada resinació, assecada 
de branques i posteriorment, 
mort de l’arbre.

En plàntules: esgrogueïment i 
assecada de les fulles inferiors 
amb progressió cap a les ter-
minals. Al coll de la planta pot 
aparèixer un xancre, de vegades 
no gaire visible, on s’observen 
fructificacions del fong de color 
rosa salmó.

INFECCIÓ I TRANSMISSIÓ

La principal via de transmissió 
és la introducció de material 
vegetal procedent de zones in-
fectades: moviment de troncs, 
importació de llavors o plàntu-
les de viver contaminades, però 
també per l’ús d’eines de tala 
contaminades, insectes vectors, 
l’aire, aigua.

Al bosc, acostuma a infectar ar-
bres que presenten ferides o en 
estat de debilitament.

MITJANS DE LLUITA

Una vegada confirmada la 
malaltia, no existeix altre tracta-
ment que l’eliminació dràstica i 
immediata de tot el material ve-
getal afectat, ja siguin els arbres 
en el bosc o plàntules en viver. 
També s’ha de destruir el lot de 
llavors en viver si es detecta la 
infecció en alguna llavor. A més, 
es declararan probablement 
contaminats els altres lots que 
formin part del mateix lloc de 

Imatge 1. Tronc i brancada d’exemplars adults de Pinus radiata afectats per Fusarium circinatum.

Imatge 2. Plançons en viver de Pinus radiata afectats per Fusarium circinatum.

Qualsevol indici o sospita de presència de la malaltia s’ha de notificar 
al Servei de Sanitat Vegetal del DARP o als Serveis de Gestió Forestal 
per tal de procedir a la confirmació i, si s’escau, a l’eradicació.

El xancre resinós dels pins. Una greu malaltia que cal evitar 
que s’introdueixi a Catalunya
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producció, i les instal·lacions i 
camps de cultiu on s’utilitzin els 
mateixos mitjans de producció 
que el material infectat. 

Aquesta eliminació s’ha de fer 
preferentment per incineració.

D’altra banda, s’establirà una 
zona de seguretat al voltant del 
focus afectat d’un mínim d’un 
quilòmetre d’amplada en el qual 
es prohibeixi la sortida de mate-
rial vegetal, la sembra o planta-
ció d’espècies sensibles a aquest 
fong, així com altres mesures 
de tractaments d’insectes vec-
tors, estudis epidemiològics, i 
normes de desinfecció d’eines 
d’explotació i treballs forestals.

PREVENCIÓ

Llavor pròpia: cal analitzar-la 
prèviament per acreditar que 
està exempta de Fusarium circi-
natum, i mantenir-la en envasos 
hermètics fins a la sembra.

Estris: es desinfectaran cada ve-
gada que s’utilitzin amb lleixiu o 
amoni quaternari.

Envasos: s’utilitzaran envasos 
d’un sol ús o es desinfectaran 
cada vegada que s’utilitzin.

Instal·lacions: es desinfectaran 
periòdicament amb l’aplicació 
de lleixiu al 10%.

Plàntules: es tractaran amb fun-
gicides preventius, alternant les 
matèries actives. En alguns casos 
pot ser recomanable aplicar-hi 
algun insecticida per evitar que 
insectes actuïn com a vectors. 

Cal utilitzar llavors i plàntules de 
pins amb les màximes garanties 
sanitàries acompanyades de Pas-
saport fitosanitari de la CE.

Personal de viver: utilitzarà 
guants d’un sol ús per al maneig 
de les plantes.

L’any 2006, arran de la detecció 
del fong al nord de l’Estat espan-
yol, es va aprovar el Reial decret 
637/2006 (modificat pel RD 
65/2010), pel qual s’estableix el 
programa d’eradicació i control 
del fong, els aspectes més des-
tacats del qual són:

•	 Evitar la importació de fruits, 
llavors de pins originaris de 
tercers països on és present el 
fong (Xile, EUA, Haití, Japó, 
Mèxic, Sud-àfrica) i la rea-
lització de controls i inspec-
cions en els límits fronterers.

•	 Les diferents comunitats 
autònomes hanran de fer 
prospeccions sistemàtiques 
i crear una xarxa oficial de 
punts de seguiment sobre les 
zones més sensibles (repo-
blacions de Pinus radiata o 
d’altres).

•	 Registrar tots els productors 
i comerciants de material 
forestal de reproducció de 
Pinus radiata en el Registre 
oficial de proveïdors de ma-
terial vegetal.

•	 Controlar la circulació de 
material vegetal de Pinus ra-
diata pel territori.

•	 Els proveïdors de llavors 
d’espècies sensibles hauran 

de poder acreditar, abans de 
la comercialització, que s’ha 
efectuat una anàlisi precep-
tiva d’una mostra represen-
tativa i que els lots de llavors 
estan lliures de Fusarium, 
segons protocol indicat a 
l’annex III del Reial decret 
637/2006.

S’estan fent molts esforços per 
evitar l’entrada d’aquesta greu 
malaltia al territori català atesa 
la seva perillositat. Per tal que 
siguin efectives les mesures de 
prevenció i control es fa una cri-
da per mantenir-se alerta.

Font: DARP.

S’informa a tots els propie-
taris forestals de l’obligació 
de COMUNICAR a les sec-
cions de boscos i recursos 
forestals dels Serveis Te-
rritorials del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, o bé al 
Servei de Gestió Forestal de 
la Subdirecció General de 
Boscos, totes les PLANTA-
CIONS, FORESTACIONS I 
AFORESTACIONS que es 
facin de Pinus radiata.

Telèfon del Servei de Gestió Forestal de la Subdirecció General de Boscos: 93 567 41 20

Telèfons del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura

Unitat Territorial de Barcelona: 93 409 20 90 Unitat Territorial de Tarragona: 977 25 04 21
Unitat Territorial de Lleida: 973 24 50 58 Unitat Territorial de Girona: 872 97 52 74
Unitat Territorial de Terres de l’Ebre: 977 50 01 74 Serveis Centrals: 93 304 67 00
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Posada en gestió d’un alzinar regular de rebrot

RESUM

Amb l’ojectiu d’augmentar la resiliència enfront als efectes del canvi climàtic d’un alzinar del Bosc de Po-
blet aprofitat per carboneig fins als anys 60, l’any 2012 es van establir quatre parcel·les demostratives on es 
van aplicar dues tallades diferenciades (mantenir l’estructura regular o iniciar l’adaptació cap a una gestió 
irregular) en dues qualitats d’estació. S’analitzen les diferències en l’execució i rendiments de les tallades.

EL CONTEXT: La posada en gestió d’alzinars abandonats després del carboneig

Fins a ben entrat el segle XX, la major part dels alzinars de Catalunya es gestionaven per a carbó amb tallades 
arreu per a bosquets cada 20-25 anys. Un cop abandonat el carboneig, l’evolució d’aquestes masses ha estat di-
ferent en funció de la continuïtat de la gestió del bosc:

✓ Si la gestió ha continuat periòdicament, el bosc menut s’ha anat portant cap a un bosc mitjà irregular, amb 
tallades de selecció cada 15-25 anys i diàmetre de tallada per sobre els 20 cm, amb densitats i àrees basals 
variables.

✓ Si no s’ha continuat la gestió després del carboneig, les masses presenten avui una estructura regular amb 
alta densitat de peus de rebrot de diàmetres petits i envellits.

En el context del canvi climàtic, es planteja la gestió, 
com a mesura d’adaptació, per regular la competència 
entre peus i obtenir, així, masses més vitals i resilients. 
Aquesta posada en gestió ofereix 2 alternatives possi-
bles: o bé es manté el procés de regularització iniciat i 
s’adapta cap a un model regular, o bé es busca l’entrada 
de regenerat que permeti una gestió de bosc irregular.

▶ En aquesta fitxa pràctica, es presenten els resultats 
de la comparació de 2 tractaments d’adaptació en 
un alzinar de Poblet no gestionat des de l’abandó del 
carboneig. Els tractaments d’adaptació aplicats se-
gueixen els criteris recomanats al Manual ORGEST 
per als boscos d’alzina i carrasca. Els rodals formen 
part de la Xarxa de Parcel·les Demostratives del 
CPF.

L’ACTUACIÓ: Tallades d’adaptació cap a un model regular i un model irregular en un alzinar de 
rebrot d’estructura regular, no intervingut en 40 anys

Finca Bosc de Poblet L’ alzinar de Poblet on s’han realitzat les tallades és una mos-
tra dels pocs alzinars muntanyencs que es troben a la serra 
de Prades. Els responsables del PNIN de Poblet es van fixar 
com a objectiu gestionar aquest alzinar, utilitzat històrica-
ment per al carboneig, per a poder fer front als efectes del 
canvi climàtic.

Propietari Generalitat de Catalunya

Municipis Vimbodí i Poblet

Afectacions PNIN poblet 
ZEC Muntanyes de Prades

Jornada formativa a les parcel·les demostratives.
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1. PLANIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ

Caracterització dels rodals

La zona actuada se situa entre els 900 i els 1.000 m d’altitud i té una pluviometria de 700 mm. Es van seleccio-
nar dues zones de qualitat contrastada: una zona a la part alta del vessant de poca produnditat de sòl (qualitat 
mitjana) i una zona de fons de vall amb sòl profund (qualitat alta). Ambdues són masses regulars de rebrot 
provinent del carboneig. A cada zona, a més, es va seleccionar un subrodal en què s’hagués dut a terme algun 
aprofitament en els darrers 20 anys.

Qualitat d’estació alta 
QiiMUN_A

Qualitat d’estació mitjana 
QiiMUN_B

H0 11,4 m 10,8 m 8,5 m 9,4 m
Dg 14,3 cm 15,9 cm 12,2 cm 11,9 cm
Fcc 80% 85% 70% 70%
N 2.974 p/ha 1.825 p/ha 2.942 p/ha 2.642 p/ha

CD 10 
CD 15 
CD 20 
CD 25 
CD 30

1520 
782 
390 
271 
11

517 
813 
341 
132 
22

1936 
798 
153 
55

--

1820 
581 
230 
11 
--

AB 49,5 m2/ha 36,4 m2/ha 34,5 m2/ha 29,6 m2/ha
V 187 m3/ha 122 m3/ha 113 m3/ha 115 m3/ha

Gestió

Massa regular no 
intervinguda en els 

darrers 40 anys

Massa regular on es 
va fer una aclarida de 
les classes menors fa 

8 anys

Massa regular no 
intervinguda en els 

darrers 40 anys

Tallada forta 
d’aprofitament fa 20 
anys, que ha permès 

l’entrada d’una segona 
classe d’edat

Selecció del Model i Itinerari de Gestió

L’objectiu general de la gestió és regular la competència entre peus per augmentar la vitalitat de la massa, i 
doncs, la seva resiliència enfront els efectes del canvi climàtic.

En general, la recomanació per a masses provinents d’antigues tallades arreu, com aquesta, és seguir un model 
regular i, si la massa és molt envellida, iniciar directament la regeneració (Vericat et al. 2011). No obstant això,  
atès que es tracta d’un espai protegit amb objectiu de conservació, es va optar per provar també l’adaptació cap 
a un model irregular, en el rodal no gestionat però d’alta qualitat i, en el rodal de qualitat mitjana, només en 
aquella zona en què un aprofitament intens anterior ja va permetre l’entrada d’una segona classe d’edat.

Alzinars no gestionats (de qualitat B -mitjana-, a l’esquerra, i de qualitat A -alta-, a la dreta) abans de l’actuació.
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A la taula següent es resumeix la planificació i les característiques de les tallades als diferentes rodals:

Model Tipologia* Itinerari d’adaptació Descripció actuació

Adaptació 
a un model 

regular 
de torn llarg

QiiMUN_A 2a. aclarida baixa 
(dp. de 8 anys)

Aclarides baixes suaus i freqüents. Afecten principal-
ment peus de classes diamètriques 10 i 15 amb una in-
tensitat del 20-30% de l’AB. Fcc > 70% per evitar rebro-
tada. Criteris: vitalitat, estabilitat, ocupació i qualitat 
canó (no tant diàmetre o alçada)

QiiMUN_B 1a. aclarida baixa

Adaptació 
a un model 

irregular

QiiMUN_A 1a. tallada selecció
Es busca obtenir 3 classes d’edat i aproximar la massa 
a la distribució de referència en 1 o 2 tallades. Tallada 
intensa (40-50% AB) que afecta peus de totes les classes 
diametrals. Cal obrir la massa (Fcc < 60%) per afavo-
rir la rebrotada i permetre l’aparició d’una nova classe 
d’edat

QiiMUN_B 2a. tallada selecció 
(dp. de 20 anys)

* QiiMUN_A: Alzinar muntanyenc de qualitat alta; QiiMUN_B: Alzinar muntanyenc de qualitat mitjana.

2. EXECUCIÓ I RENDIMENT DE LES TALLADES

Les tallades es van dur a terme durant la primavera del 2012. A les taules, s’indica el pes i rendiment de les 
tallades d’adaptació cap a un model regular i cap a un model irregular. Les dades relatives als jornals han estat 
facilitades per l’empresa executora que treballa amb persones en risc d’exclusió, i doncs, s’han de prendre com 
a orientatives, amb la utilitat principal de poder-les comparar entre elles. De forma aproximada, en una tallada 
de selecció en un bosc irregular gestionat periòdicament, es consideren acceptables uns rendiments de fins a 
0,16 jornals/tona.

Tallades d’adaptació a GESTIÓ REGULAR

Qualitat Alta Qualitat Mitjana
Estat inicial Estat final Estat inicial Estat final

N 1.825 p/ha 
AB 36 m2/ha 

Fcc 85%

N 1.200 p/ha 
AB 28 m2/ha 

Fcc 80%

N 2.942 p/ha 
AB 35 m2/ha 

Fcc 70%

N 1.783 p/ha 
AB 23 m2/ha 

Fcc 65%
Peus tallats/ha 626 1.160
Classes diametrals 10(40%), 15(50%), 20(10%) 10(85%), 15(10%), 25(5%)
Reducció AB 23% 30%
Pes de la tallada* 22 t/ha 38 t/ha
Rendiment en jornals ** 0,3 jornals/t 1,5 jornals/t
* Dades dels inventaris realitzats abans i després de la tallada (les tones reals obtingudes van ser entre un 5 i un 10% més altes).
** Dades facilitades per l’empresa executora. S’hi inclouen jornals de tallar, desbrancar i apilar.

Alzinar de qualitat B -mitjana- abans i després de l’aclarida baixa (tractament regular).
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Tallades d’adaptació a GESTIÓ IRREGULAR

Qualitat Alta Qualitat Mitjana
Estat inicial Estat final Estat inicial Estat final

N 2.974 p/ha 
AB 50 m2/ha 

Fcc 80%

N 1.336 p/ha 
AB 27 m2/ha 

Fcc 65%

N 2.642 p/ha 
AB 30 m2/ha 

Fcc 70%

N 1.688 p/ha 
AB 20 m2/ha 

Fcc 60%
Peus tallats/ha 1.638 954
Classes diametrals 10(60%), 15(20%), 20(15%), 25(5%) 10(75%), 15(15%), 20(10%)
Reducció AB 45% 31%
Pes de la tallada* 80 t/ha 40 t/ha
Rendiment en jornals ** 0,3 jornals/t 0,75 jornals/t
* Dades dels inventaris realitzats abans i després de la tallada. Les tones reals obtingudes van ser entre un 5 i un 10% més altes.
** Dades facilitades per l’empresa executora. S’hi inclouen jornals de tallar, desbrancar i aplilar.

3. RESULTATS

- En qualitat mitjana —atès el nombre més elevat de peus de classe 10 (i menors)— els rendiments baixen a 
més de la meitat en qualsevol dels 2 tractaments, en comparació amb els rodals de qualitat alta.

- La transformació a bosc irregular permet uns rendiments més elevats que la primera tallada de transforma-
ció regular. No obstant això, en qualitat alta, els rendiments (jornals/t) de la segona aclarida d’adaptació a 
regular (8 anys després de la primera) ja s’equiparen als de la transformació a irregular, atès que es treuen 
menys existències per hectàrea però el nombre de jornals/ha també baixa.

- Al cap de 3 anys, en els boscos on s’ha dut a terme una tallada d’adaptació a irregular, s’ha acomplert l’objectiu 
d’afavorir la rebrotada de les soques amb fraccions de cabuda coberta entre el 60 i el 65%.

El seguiment periòdic de les parcel·les dins la xarxa de parcel·les demostratives del CPF permetrà, a mig termini, 
quantificar els beneficis de la gestió aplicada sobre el creixement i vitalitat de la massa en relació a les parcel·les 
control no gestionades.

FITXA PRÀCTICA

Alzinar de qualitat A -alta-,abans i després de la tallada selectiva (tractament irregular). Alzinar irregular de qualitat A -alta-: estat de la rebrotada dos 
anys després de la tallada (març 2014).

Referències

veriCat, P.; PiQué, m.; Cervera, t. 2011 «Models de gestió per als boscos d’alzina (Quercus ilex subsp. ilex) i carrasca (Quercus Ilex subsp. ballota): producció 
de fusta i prevenció d’incendis forestals». Sèrie: ORGEST. Centre de la Propietat Forestal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural. Generalitat de Catalunya.

Agraïments
Pau Vericat (CTFC) 
Anton Vallvey / Xavi Buqueras (PNIN Poblet)

Autores
Teresa Baiges i Noemí Palero 
(Centre de la Propietat Forestal)

Les tallades van ser finançades pel programa “Gestió adaptativa per fer front al canvi climàtic. Conversió de 
l’alzinar al Paratge Natural de Poblet” de l’obra social La Caixa i el projecte SYLVAMED.
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ELS PROPIETARIS FORESTALS RECOLZEN UNA REGULACIÓ 
DE LA RECOLLIDA DE BOLETS SILVESTRES

INTRODUCCIÓ

La recollida de bolets és una ac-
tivitat molt estesa a Catalunya, 
amb 1,2 milions de practicants 
(Górriz et al., 2014). Diferents 
aspectes de massificació i accés 
al bosc, comportament dels bo-
letaires, privadesa de les finques, 
l’activitat comercial associada, 
així com de pressió ecològica so-
bre el recurs han obert un debat 
sobre l’adequació d’una regula-
ció de l’activitat boletaire, com 
ja s’ha fet a altres comunitats 
autònomes (ex. Aragó, la Rio-
ja, Castella i Lleó). Com que la 
major part del territori forestal 
és privat, la visió dels propietaris 
resulta clau per a la implementa-
ció d’una possible regulació i fi-
gures de gestió de la recollida de 
bolets. Així doncs, a través d’una 
enquesta busquem quantificar 
els diferents posicionaments del 
propietaris privats envers aquest 
tema, tot enriquint la investi-
gació de caire qualitatiu prèvia 
(Górriz-Mifsud et al., 2015).

L’ENQUESTA ALS PROPIETARIS 
FORESTALS PRIVATS

Contactar amb tots els propieta-
ris forestals de Catalunya no és 
factible, donada la manca d’un 
registre complet de propietaris 
forestals i la protecció de da-
des. Gràcies a la col·laboració 

d’entitats en contacte directe 
amb els propietaris hem tractat 
de resoldre aquesta limitació, 
volent arribar a la major quan-
titat i varietat de propietaris. 
L’ enquesta va llançar-se per 
dues vies: en paper a través de 
la passada revista Silvicultura 
(maig 2015), i per Internet a tra-
vés d’associacions de propietaris 
forestals.

Finalment, hem rebut 440 en-
questes (317 en paper i 123 on-
line), que representen un 4,5% 
de la superfície forestal privada. 
En base a l’estudi de Fletas i col. 
(2012), tenim un marge d’ error 
del 4,8%. Les respostes repre-
senten més exactament la visió 
dels propietaris que tenen 10 ha 
o més, dels que tenen un pla de 
gestió o pertanyen a alguna as-
sociació de propietaris forestals. 
Els enquestats tenen majori-
tàriament les seves finques a la 
zona Centre i Est de Catalunya.

EL PROPIETARI I ELS BOLETS 
DE LA SEVA FINCA

La majoria dels enquestats 
(87%) declaren recollir bolets en 
les seves finques per a ús perso-
nal. Un 2% declaren comercialit-
zar amb els bolets que en cullen, 
i un 4% diuen utilitzar els bolets 
que ells mateixos cullen per als 
seus negocis de turisme rural 

(bars o restaurants). Un 61% ens 
mencionen més de tres espècies 
de bolets que es podrien collir al 
seu bosc, on destaca el rovelló. 
Una minoria (6%), però, no sap 
de bolets.

La majoria dels propietaris en-
questats (68%) coneixen que ells 
són els propietaris legals dels bo-
lets de la seva finca.

ELS BOLETAIRES QUE VÉNEN A 
LA SEVA FINCA

Pràcticament tots els enquestats 
(95%) reporten la presència de 
boletaires a la seva propietat. So-
bre la meitat pensa que la seva 
finca rep massa boletaires. Els 
propietaris que perceben més 
massificació es localitzen a les 
comarques del Ripollès i el Ber-
guedà, però també al voltant de 
Tarragona (Figura 1).

Un 37% no reporta cap molès-
tia per part dels boletaires. Dels 
que sí que ho fan, típicament 
mencionen les deixalles (53%), 
seguit de la mala educació dels 
boletaires (29%) i deixar les tan-
ques del bestiar obertes (22%).

La Figura 2 il·lustra on es con-
centren més les queixes dels pro-
pietaris: s’ observa que la percep-
ció de danys no necessàriament 
està relacionada amb la pro-

Els propietaris forestals recolzen una regulació 
de la recollida de bolets silvestres

La meitat dels enquestats estarien interessats a participar en vedats de bolets
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forma d’incendis provocats pels 
boletaires. La pèrdua de turistes 
a les zones boscoses per la intro-
ducció d’una regulació només es 
percep per un 14% dels enques-
tats. 

Els temors sense una tendèn-
cia clara resulten més delicats 
de concloure, ja que estan molt 
empatats (un terç a favor, un 
terç indiferent i un altre en des-
acord): 

•	 el del comportament dels 
boletaires amb permís, on 
alguns pensen que poden 
esdevenir encara menys res-
pectuosos amb la propietat;

•	 la complexitat que una re-
gulació impliqui per al pro-
pietari, que alguns anticipen 
que esdevindrà un maldecap;

•	 el balanç de beneficis i des-
peses, que està molt empatat 
entre els que pensen que no 
surt a compte, els indiferents 
i els oposats.

ductivitat de bolets, sinó amb la 
capacitat d’acceptació per part 
dels propietaris del nombre de 
boletaires i la seva pressió sobre 
la finca.

OPINIONS ENVERS A UNA 
REGULACIÓ

Una ampla majoria (84%) dels 
enquestats donen suport a una 
regulació de la recollida de bo-
lets en termes generals. Pre-
guntem després sobre aspectes 
concrets que la regulació podria 
incloure: les obligacions i prohi-
bicions de com fer l’activitat, la 
necessitat d’un permís o llicèn-
cia i la seva extensió geogràfica, 
així com d’un examen relacio-
nat, i la conveniència o no d’un 
pagament (Gràfic 1).

La majoria vol que s’incloguin 
unes normes de recollida, està 
d’acord amb establir un permís 
per recollir bolets, i voldria que 
la quantitat diària de bolets a re-
collir es limitessin. Un terç dels 

enquestats diuen preferir cam-
panyes d’educació enlloc de re-
gular. Aquesta afirmació no qua-
dra amb la resposta sobre si cal 
regular, per tant és probable que 
es tracti d’una mala interpreta-
ció, on hagin obviat la primera 
part de la frase i vulguin expres-
sar el suport a la formació com a 
complement a la regulació. 

Un 61% donen suport a un pa-
gament per collir bolets, amb 
un 23% d’indiferents. Un 39% 
voldria que el preu fos simbòlic. 
La destinació dels fons recaptats 
cap a gestió forestal dels ma-
teixos boscos té un suport con-
tundent.

La percepció de les conseqüèn-
cies d’una regulació ajuden a en-
tendre les raons de les opinions 
dels propietaris. La majoria 
(71%) pensa que una regulació 
milloraria el recurs micològic. 
També la majoria (63%) troba 
que un pagament actuarà com 
eina dissuasòria per a la massi-
ficació. Un 19% dels enquestats 
reporta temor a venjances en 

Figura 1. Percepció mitjana de massificació de boletaires a les seves fin-
ques, per comarques. Base: ICC - Atles Nacional de Catalunya.

Figura 2. Intensitat mitjana de danys percebuts pels propietaris provo-
cats pels boletaires, per comarques. Base: ICC - Atles Nacional 
de Catalunya.
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ELS PROPIETARIS FORESTALS RECOLZEN UNA REGULACIÓ 
DE LA RECOLLIDA DE BOLETS SILVESTRES

UNA LLICÈNCIA I/O UN PERMÍS 
PER RECOLLIR BOLETS

Una opció que és sobre la taula 
és emular la regulació de caça, 
on el «caçador» de bolets re-
quereixi alhora una llicència per 
poder fer la seva activitat més 
el permís específic del bosc on 
vagi a collir bolets. La llicència 
seria a nivell de Catalunya i po-
dria incloure un examen de co-
neixements micològics. A Itàlia 
aquest examen és necessari per 
als boletaires comercials i per 
als inspectors micològics. Per 
altra banda, el permís hauria de 
donar-lo cada propietari fores-
tal, per tant es podrien reunir 
formant una mena de «vedats de 
bolets» o fer-lo individualment, 
o bé deixar la zona de recollida 
de bolets lliure. Aquestes zones 
de recollida de bolet reservada 
haurien d’estar identificades al 
terreny amb senyals estipulats. 
Al constituir un vedat de bolets, 
els propietaris podrien decidir 
les condicions per als boletaires, 
com ara limitar el nombre de 
permisos, donar prioritat als lo-

cals, incloure un preu, la durada 
del permís, etc.

No obstant això, hi ha altres op-
cions que s’han dut a terme en 
altres regions o països, com a 
l’Aragó i La Rioja, on es requereix 
només el permís per a cada bosc 
vedat, o a Sèrbia, on hi ha només 
una llicència vàlida per a tot el 
territori per als recol·lectors co-
mercials. Cada opció té avantat-
ges i desavantatges. 

Preguntats sobre aquestes alter-
natives, la que té més suport és 
la combinació d’una llicència 
per fer l’activitat amb un permís 
específic per a cada zona (Grà-
fic 2). Un 40% pensa que no 
cal un examen de coneixement 
boletaires, mentre que un terç 
pensa que sí, i un 8% pensa que 
només s’hauria d’exigir als pro-
fessionals. Respecte a un possi-
ble pagament lligat a la llicència, 
no hi ha un posicionament clar, 
llevat que es comprometessin a 
destinar els possibles ingressos a 
gestió forestal.

ELS VEDATS DE BOLETS

Un 52% dels enquestats mostren 
interès a constituir un vedat de 
bolets amb els seus veïns. Un 
19% no ho vol, i un 12% són 
indiferents. La meitat voldrien 
que, en cas que els vedats in-
cloguessin un pagament, que 
aquest els beneficiés en espècie, 
és a dir, a través de treballs fores-
tals al seu bosc. Un terç voldria 
rebre directament els diners. En 
cas d’un pagament pel permís 
boletaire al vedat, la majoria 
expressa la preferència per una 
discriminació positiva cap als 
boletaires locals: que el seu per-
mís fos més econòmic (33%), o 
que no paguessin res (27%).

Els intermediaris preferits per 
gestionar un possible vedat són 
les associacions de propietaris 
forestals, seguida de la Genera-
litat. Aquesta pregunta indica la 
confiança dels propietaris cap 
aquestes entitats. Les associa-
cions, doncs, semblen estar en 
una bona posició per actuar com 
a catalitzadors dels acords entre 

Gràfic 1. Sobre la idea de regular l’activitat boletaire, està vostè d’acord o en desacord amb les frases següents?

Penso que la recollida de bolets s’ha de regular, en general

Un permís o autorització per collir bolets és una bona idea

La recollida de bolets hauria d’incloure un pagament

Els diners recollits d’un possible pagament s’haurien 
de reinvertir en gestió als mateixos

La regulació ha d’incloure unes normes sobre com 
recollir bolets

La quantitat de bolets recollits diàriament s’ha de limitar

No cal regular; el que es necessita és educació

0% 20% 40% 60% 80% 100%

D’acord Indiferent Desacord

36,4%
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84,1%

86,2%

61,2%

77,1%
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propietaris, a més d’esdevenir 
gestors de vedats de bolets.

Als comentaris, els enquestats 
han expressat altres preocupa-
cions: 

•	 sobre el control a camp dels 
permisos i llicències, 

•	 sobre la cobertura de les as-
segurances forestals, sobre 
els boletaires amb permís, i 

•	 sobre com el disseny dels 
permisos hauria de permetre 
que els intermediaris no cap-
turessin tots els beneficis, de 
forma que també arribessin 
als propietaris. 

Finalment, alguns enquestats in-
diquen que la problemàtica de la 
recollida de bolets és similar a la 
d’altres productes del bosc, com 
ara el llentiscle, les castanyes, les 
pinyes o els espàrrecs.

CONCLUSIONS

Els propietaris forestals privats 
catalans troben necessari regular 
l’activitat boletaire. Una combi-
nació de llicència a nivell català 
i d’un permís per a cada zona 
boscosa és l’opció que té més su-
port.

La meitat dels propietaris, de fet, 
estarien interessats a crear ve-
dats amb les finques adjacents, 
on les associacions podrien ac-
tuar com a catalitzadors i/o ges-
tors.

La majoria dels enquestats no 
veuen un possible pagament per 

la recollida de bolets com una 
eina d’enriquiment, sinó de re-
captació per cobrir despeses de 
millora dels seus boscos.

Aquesta enquesta permet pre-
veure les reaccions dels propie-
taris com a col·lectiu afectat per 
la recollida de bolets, així com 
les opcions votades i els seus te-
mors, informació que resulta re-
llevant per als decisors polítics. 
Resta examinar la visió dels pro-
pietaris més petits. Tot i això, el 
biaix de la mostra cap a mitjans 
i grans propietaris justament re-
cull les perspectives del que són 
més actius i tenen major poten-
cial per crear una massa crítica 
que estableixi (o no) vedats de 
bolets.

Agraïments

Projecte de recerca europeu 
StarTree i a tots els propieta-
ris que voluntàriament han 
contribuït, així com al CPF, 
BOSCAT, CFC i l’APM.

26% Em sembla bé una llicència més el permís 
específic de cada zona o propietari.

Nomès s’hauria d’exigir la llicència per tot 
Catalunya.

Nomès s’hauria d’exigir el permís de cada 
zona o propietari.

Gràfic 2. Opinió sobre diferents opcions de permisos

Elena Górriz
Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya
EFIMED

Pablo Montiel
Universitat de 
Hèlsinki
EFIMED
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A Catalunya trobem Pi-
nus pinea majoritària-
ment en la zona litoral 

des de l'Alt Empordà fins al Baix 
Camp formant masses arbrades 
més o menys monoespecífiques, 
també en zones més interiors 
com Osona, el Bages o l'Anoia i 
cap al sud al Priorat però en dis-
tribució més dispersa (Piqué et 
al., 2011).

El «pinyó real» és un fruit sec 
molt preuat amb un alt contin-
gut proteic, semblant al de la 
soja (Mutke et al., 2012), que 
ha suposat durant anys una font 
d’ingressos gens menyspreable 
per als propietaris d’aquestes 
masses arbrades. Curiosament, 
tot i ser el fruit qui dóna el prin-
cipal valor a l’arbre, en la majoria 
de casos, l’espècie no s’acostuma 
a tractar com a productora de 
fruit, i s’estudia com a massa fo-
restal. D’altra banda, la fisiologia 
reproductiva d’aquesta espè-
cie es força complicada, han de 
transcorre tres períodes vegeta-
tius per a obtenir-ne el fruit co-
mestible. Aquest fet suposa que 
des de primers d’estiu conviuen 
en el mateix arbre fruits de l’any, 
de dos anys i els que es colliran, 
de tres (Imatge 1). Pocs treballs, 
fins ara, han estudiat aquesta 
espècie amb l’objectiu de millo-
rar-ne l'eficiència productiva: 

augmentar la quantitat de pin-
yes per arbre i controlar el seu 
caràcter marcadament anyívol.

Segons les dades del MAGRA-
MA (anuari 2015) la producció 
espanyola es podria xifrar de 
mitjana en unes 6.000 t de pin-
yó en closca (Gràfic 1), i la de 
Catalunya estaria en unes 1.000 
t. Ara bé, la producció espanyo-
la actual de pinyó és la tercera 
part de la portuguesa, però en 
canvi l’espècie ocupa tres vega-
des més de superfície a Espanya 
que a Portugal (490.000 ha. vs 
170.000 ha). La seva erràtica 
resposta productiva és prou co-
neguda pel sector i s’ha atribuït 

molt sovint a causes climàtiques 
com són els períodes recurrents 
de sequera en moments cru-
cials, per exemple, al principi de 
primavera (Mutke et al., 2012; 
Mutke i Calama, 2015). En els 
últims anys, aquesta disparitat 
sembla anar acompanyada d’un 
constant decrement productiu. 
En treballs que es fan a l’IRTA de 
Torre Marimon dirigits a conèi-
xer el comportament productiu 
de l’espècie empeltada, s’ha ob-
servat també aquesta marcada 
variabilitat productiva anyal. 

En la Gràfic 2 estan representa-
des les produccions d’un assaig 
plantat el 2007 agrupades en les 
cohorts anyals, de manera que 
per una floració determinada 
se sap quantes pinyes de segon 
any ha donat i finalment quina 
producció s’obté el tercer any.  
S’observa que, tot i haver-hi bo-
nes floracions, hi ha unes mar-
cades pèrdues  de fruit el segon 
i tercer any, de les quals, ara per 
ara, no s’ha trobat un «culpable» 
principal però sí un «sospitós»: 
el Leptoglossus occidentalis.

L’ any 1999 es documenta 
l’entrada accidental a Itàlia d’un 
hemípter polífag, el Leptoglossus 
occidentalis, conegut a l’oest i al 
nord d’Amèrica com una plaga 
que afecta principalment les lla-

El pi pinyer (Pinus pinea L.) és un relicte del terciari que es distribueix puntualment 
al llarg de tot l'arc mediterrani. A la Península Ibèrica hi ha el 85% de la superfície 
mundial. El seu fruit és de consum ancestral i actualment és un producte d'ús globa-
litzat i a l'alça.

Presència de Leptoglossus vs afeccions en la producció 
de pinyó. Estat actual dels estudis a Catalunya

Imatge 1. Presència en el mateix arbre de tres edats de 
fruits a Torre Marimon. Juliol de 2015.

 De dalt a baix: pinya de l'any, de l'any anterior i 
de fa tres períodes vegetatius, o pina a collir el 
2015.
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vors dels pins. La seva expansió 
a Europa és molt ràpida i només 
en 10 anys ocupa pràcticament 
tots els països des d’Espanya fins 
a Suècia. En concret, l’any 2003 
es localitza per primera vegada 
a Catalunya, a Vallbona d’Anoia 
(Ribes i Escolà, 2003). A partir 
d’aquest moment la seva apari-
ció comença a associar-se tant a 
la caiguda de producció de pin-
ya com a la gran disminució dels 
rendiments dels pinyons, que 
passen d’un 4-5% a uns rendi-
ments inferiors al 2%.

Tot i aquest aparent vincle no hi 
ha referències clares de quin és 
l’impacte real de l’insecte sobre 
les produccions i de si els seus 
danys se sumen de manera im-
portant als d’altres causes biòti-
ques o abiòtiques que també 
afecten el Pinus pinea.

Davant d’aquesta realitat, el 
Servei de Gestió Forestal del 
Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció i l’IRTA enceten un treball 
per tractar d’esbrinar la relació 
entre l’insecte i la producció de 
pinyes/rendiment del pinyó, per 
tal de disposar de suficient in-
formació per prendre les opor-
tunes mesures de control si fos 
necessari. Com a treballs previs, 
els anys 2013 i 2014 el Servei de 
Gestió Forestal del Departament 
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació va tractar amb in-
secticides pins pinyers adults als 
municipis de Calella i Vilassar de 
Dalt, però a causa de la dificultat 
que suposa treballar amb pins 
de gran alçada i sense vigilància, 
es va plantejar la possibilitat de 
realitzar aquests tractaments a 
Torre Marimon.  Com a pas pre-

vi, l’any 2014,  es va fer un pri-
mer seguiment en les diferents 
parcel·les per tal de constatar la 
presència del Leptoglossus a To-
rre Marimon (Imatges 2a, 2b, 
2c i 2d). Un cop collida la pin-
ya 2014, es decideix utilitzar les 
parcel·les IRTA de pi pinyer per 
planificar uns assaigs de segui-
ment del Leptoglossus en condi-
cions de plantació. Les parcel·les 
es caracteritzen per tenir els ar-
bres de mida petita, però en edat 
productiva en ser empeltats, la 
qual cosa permet aïllar-los i pos-
sibilitar un seguiment acurat de 
l’efecte de l’insecte sobre la pro-

ducció durant tot el cicle vegeta-
tiu (Imatge 3).

La parcel·la escollida es troba 
propera a un bosc de pi pinyer 
on s’ha detectat presència conti-
nuada de l’hemípter en anys an-
teriors. El 2015, s’han engegat els 
dos assaigs següents:

1. Aplicació de tractaments 
insecticides: dos productes 
diferents, amb un testimoni 
sense tractar. Dades que es 
registraran: a) seguiment del 
nombre de pinyes existents en 
l'arbre durant el període vege-
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Gràfic 1. Dades productives MAGRAMA (Anuari, 2015)

Gràfic 2. Seguiment de la producció de pinya en un assaig a l'IRTA-Torre Marimon plantat el 
2009. P. pinea empeltat sobre P. halepensis.
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tatiu per tal de determinar els 
moments de caiguda; b) ano-
tar la presència de Leptoglos-
sus i registrar danys observats 
sobre la pinya; c) caracteritza-
ció de la producció: quantitat 
i qualitat.

2. Evolució de les pinyes en 
condicions de no-presència 
de Leptoglossus, arbres sota 
protecció de malla amb trac-
tament insecticida previ en-
front d'arbres sotmesos a la 
presència natural de l'insecte, 
sense protecció (Imatge 4).

El seguiment i control d’aquests 
assaigs es farà durant dos perío-
des vegetatius complets, 2015 i 
2016.

La inicial col·laboració entre 
el Departament d'Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, Servei de Gestió Forestal i 
l’IRTA compta també amb el su-
port directe en la presa de dades 
de personal adscrit a Forestal 
Catalana.
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Imatge 2. Diversos Leptoglossus occidentalis. Imatge 3. Arbre amb 4 anys d'empelt en fase 
productiva.

Neus Aletà
IRTA - Programa de Fructi-
cultura. Torre Marimon

Núria Guardiola
IRTA - Programa de Fructi-
cultura. Torre Marimon

Antoni Vilanova
IRTA - Programa de Fructi-
cultura. Torre Marimon

Antoni Torrell
Servei de Gestió 
Forestal. DARP.

Imatge 4. Parcel·la d'assaig a Torre Marimon. Arbres coberts per xarxa antiinsectes tractats prèviament amb insecticides 
i arbres sense tractar, en condicions naturals.



silvicultura34 35silvicultura

silvicultura 72

Per tal d’ajudar a desem-
brollar aquest terreny 
nou i prometedor, el 

Centre Nacional de la Propietat 
Forestal francès (CNPF) ha «pi-
lotat» una prova real en un bosc 
de Sena i Marne amb la partici-
pació de l’empresa Azur Drones.

L’ús de drons en l’ àmbit militar 
s’ha mediatitzat molt arran dels 
darrers conflictes. La societat 
civil ja fa servir aquests aparells 
des de fa deu anys. El seu desen-
volupament ha assolit tal mag-
nitud a França que l’Estat ha de-
cidit legislar per regular-ne l’ús. 
Els agents forestals, al seu torn, 
se senten temptats per aquest 
nou mercat; però què en poden 
esperar i en quines condicions 
d’ús?

QUINA ÉS LA SITUACIÓ?

El juliol del 2014, segons Azur 
Drones, 750 empreses treba-
llaven en el sector dels drons a 
França. Aquest mercat represen-
ta 2.000 llocs de treball directes 
i 1.500 d’indirectes. La major 

part d’aquestes empreses s’ha 
dedicat als sectors audiovisual i 
d’organització d’esdeveniments.

Regulació

La regulació vigent a França 
identifica dos tipus d’usuaris:

•	 ús limitat al temps d’oci i a les 
competicions: ens situem en 
l’àmbit de l’aeromodelisme, 
en què les restriccions són 
lleus, però l’ocupació està re-
servada a les zones definides 
abans.

•	 ús comercial amb les seves 
disposicions específiques 
particulars i una ocupació 
possible, mitjançant deman-
des determinades, de qualse-
vol tipus de zona que reque-
reixi aquest ús.

Per a aquestes dos usos, els drons 
han de volar per sota dels 150 m 
dins l’espai aeri (espai d’accés 
prohibit per als avions i els ul-
tralleugers motoritzats, excepte 
en les operacions d’enlairament 
i aterratge). Per als usuaris de la 
categoria «temps d’oci», només 

s’autoritzen els vols visuals (en 
què el pilot a distància pot veure 
l’aeromodel).

Tipus de drons

Hi ha diferents tipus de drons:

•	 de vol fix (tipus avió): ofe-
reixen una millor autonomia 
gràcies a la seva sustentació i 
la seva forma aerodinàmica,

Agafar alçada amb els drons

Disposar d’imatges aèries precises d’un 
bosc pot servir per gestionar-lo? A la regió 
d’Aquitània, el dron ja es fa servir per contro-
lar els massissos i combatre els incendis. Hi ha 
molts usos aparentment possibles: límits de les 
parcel·les, formes de massa, estat de salut de 
les capçades, supervisió de les fructificacions, 
seguiments cinegètics, vies, etc.

Actualment la legislació a Ca-
talunya permet utilitzar drons 
per a fer determinats treballs 
aeris, entre els quals s’inclouen 
activitats d’investigació i des-
envolupament, tractaments 
fitosanitaris aeris incloent 
llançament de productes per a 
l’extinció d’incendis, observa-
ció i vigilància aèria -incloent 
incendis forestals- o operacions 
d’emergència i salvament. De 
moment, fins que no s’aprovi la 
nova legislació, les operacions 
s’han de realitzar en zones no 
poblades i en espai aeri no con-
trolat, i cal estar habilitat com a 
operador de drons.

Agafar alçada amb els drons

 Imatge 1.  Dron de vol fix. © T. Cazeaux, CA40.
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•	 de vol giratori (tipus helicòp-
ter): són valorats per la seva 
manejabilitat (vol geostacio-
nari, enlairament vertical…).

Tipus de captadors

Hi ha diferents captadors que 
poden anar a bord dels drons 
(per separat o simultàniament, 
en funció del dron). Els més ha-
bituals són les càmeres i els apa-
rells fotogràfics per a la captació 
d’imatges clàssica o en infraroig 
proper. Els captadors lidar1 ja es 
posen a la venda i s’integren en 
aquest tipus d’aparells.

Finalment, cada vegada és més 
freqüent trobar càmeres tèr-
miques d’infraroigs a bord dels 
drons (caracterització de les pè-
rdues tèrmiques en edificis, me-
sures precises de temperatures a 
centres industrials o parcel·les 
agrícoles).

Vol i captació

Aquesta operació consisteix a 
sobrevolar la zona que cal car-
tografiar segons les condicions 
tècniques (pla de vol) i regla-
mentàries (possibles autoritza-
cions) definides prèviament per 
optimitzar la qualitat del resultat 
obtingut (sèrie de clixés d’alta 
resolució, recopilats i tractats 
per realitzar una ortofotografia 
de la zona sobrevolada).

Pel tipus de captadors utilitzat 
actualment i per tal d’obtenir un 
millor rendiment, cal gaudir de 
condicions climàtiques cons-
tants (llum solar constant). Per 
a això, avui en dia és preferible 

1 Teledetecció per làser.

no programar més d’un dia per 
projecte.

A més, el dron pot estar limitat 
per unes condicions meteorolò-
giques determinades:

•	 vent superior a 30 km,

•	 pluja (material poc imper-
meable, mala qualitat de les 
imatges),

•	 boira i boirina (dificulten la 
funció dels captadors),

•	 fred, per a la bateria (reduc-
ció de l’autonomia).

A les zones muntanyoses, el fet 
de trobar-se en una àrea en-
caixada pot plantejar problemes 
de recepció del senyal.

LA NOSTRA PROVA PILOT EN UN 
BOSC PRIVAT

L’ús de drons en les aplicacions 
forestals encara no és gaire co-
negut. La captació d’imatges 
amb aquesta tecnologia, però, 
permet obtenir imatges de re-
solució molt elevada, amb una 
gran llibertat de maniobra i un 
important potencial informatiu.

En termes d’interès, 
s’identifiquen diversos eixos:

•	 inventari: registre, identi-
ficació d’espècies o grups 
d’espècies i, si és tècnicament 
possible, descripció de la 
massa (densitat, alçada, dià-
metre, cubicació),

•	 estat de salut: registre de 
danys concrets (coloració 
particular de la capçada, 
mort descendent de les bran-

Imatge 2. Dron de vol giratori. © Michel Chartier - IDF © CNPF.
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ques, zones de mortalitat, 
etc.).

S’ha dut a terme una prova amb 
l’empresa Azur Drones, que hi 
ha col·laborat de forma gratuïta, 
en un massís seleccionat prèvia-
ment pel CNPF.

S’ha realitzat en una superfície 
de 25  ha, al bosc de Machault 
(77), que inclou una plantació 
de roure de fulla gran i bosc 
baix, format per roures de fulla 
gran i roures pènols.

Per a aquesta captació, l’empresa 
Azur Drones ha optat per utilit-
zar un dron de vol giratori amb 
8 rotors, equipat amb dos capta-
dors per obtenir:

•	 una imatge clàssica (tipus 
RGB2): resolució de 3 cm,

•	 una imatge en infraroig pro-
per: resolució de 3 cm.

En la fase de treball de camp, 
l’empresa ha fixat els punts de 
pas i ha programat el vol au-
tomàtic del dron, gràcies a un 

2 Colors vermell, verd i blau.

mapa GPS a bord. El pilot a dis-
tància podia recuperar el control 
en qualsevol moment gràcies a la 
seva visió permanent de l’aparell 
i a la informació per vídeo de la 
seva trajectòria.

El vol s’ha realitzat a una altitud 
de 100 m. La missió ha permès 
cobrir una zona més àmplia que 
la prevista inicialment (39 hec-
tàrees en lloc de 25).

Només han calgut quinze mi-
nuts per preparar el material.

El dron utilitzat només té 10 
minuts d’autonomia en les con-
dicions de la prova (velocitat 
de 6-7  m/s a 100  m d’altitud) i 
només pot portar a bord un sol 
captador. Així doncs, han calgut 
dos vols per cobrir tota la super-
fície amb els dos captadors i can-
viar les bateries.

Després de la missió aèria, Azur 
Drones ha muntat i editat el 
conjunt d’imatges, i ha lliurat un 
producte diferent per a cadas-
cun dels captadors a bord (RGB 
i infraroig proper).

Des del punt de vista tarifa-
ri, Azur Drones calcula que 
aquest tipus de missió té un cost 
aproximat de 3.000 euros per a 
la cobertura de 100 hectàrees, 
repartits de la manera següent:

•	 1/3 per a la preparació i el 
desplaçament,

•	 1/3 per a la captació,
•	 el terç restant per al tracta-

ment de les dades.

Sembla que a partir de 1.000 ha 
l’avió és més rendible que el 
dron, però en detriment de la 
resolució de les imatges a causa 
de l’altitud del vol (la resolució 
de 3 cm és molt difícil d’obtenir 
en avió).

ANÀLISI DELS RESULTATS

Gràcies a les dues cobertures 
georeferenciades, lliurades per 
l’empresa Azur Drones una set-
mana després de la captació, és 
possible obtenir alguns resultats 
d’aquesta experiència:

•	 la llibertat d’elecció de la data 
de captació de les imatges 
permet preveure campanyes 
de relleus, en un massís fo-
restal, en períodes clau: des-
prés d’una tempesta, abans 
d’elaborar un document de 
gestió, etc.

•	 l’alta resolució de 3  cm per-
met, a partir de la imatge 
clàssica (RGB), observar els 
objectes amb precisió. Per 
exemple, es poden veure els 
sistemes de protecció de la 
fauna instal·lats a les planta-
cions joves de roures. No es 

Imatge 3. Dron, prova d’enlairament. © Michel Chartier - IDF © CNPF.
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agafar alçada amb els drons

pot fer una observació tan 
precisa amb els productes 
estàndard de l’IGN (orto-
fotografies amb una resolu-
ció de 50  cm). El recompte 
a posteriori de les densitats 
de plantació, doncs, seria 
potencialment previsible, sa-
bent que la imatge encara es 
podria millorar amb un vol a 
menor altitud.

•	 la imatge clàssica obtinguda 
permet, com la interpretació 
de les fotografies de l’IGN, 
distingir diferents formes 
de massa, però sense poder 
caracteritzar-les amb més 
precisió.

•	 l’estudi dels índexs de vegeta-
ció que es deriva de l’anàlisi 
de la imatge de l’infraroig 
proper constitueix un avenç 
significatiu. Aquesta infor-
mació s’obté gràcies al càlcul 
dels índexs NDVI3 i TVI4. 
Aquestes tècniques perme-
ten reflectir l’activitat foto-
sintètica de la vegetació, la 
qual cosa ha permès, a les 
plantacions joves, registrar 
fàcilment les zones en què 
la vegetació llenyosa (bedoll, 
trèmol, salze) competeix. 
Els treballs d’aïllament es 
podrien orientar en conse-
qüència.

•	 Segons el mateix principi, 
les zones d’aigua o les àrees 
de sòl nu, sense cap activitat 
fotosintètica, es poden iden-
tificar molt fàcilment.

3 Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI): índex de vegetació per diferència 
normalitzada.

4 Triangular Vegetation Index (TVI): índex 
de vegetació transformada.

•	 A partir de les dues imatges 
obtingudes, no ha estat pos-
sible aïllar les espècies o les 
categories de bosc entre les 
masses de bosc baix. El fu-
llatge, massa dens, provoca 
una saturació dels índexs de 
vegetació.

•	 De la mateixa mane-
ra, l’automatització de 
l’enfocament sanitari no ha 
estat possible en aquesta pro-
va (no hi ha color específic en 
l’NDVI), malgrat que la reso-
lució de les imatges facilita la 
visualització de les capçades 
en fase d’estrès (descens dels 
cimalls, etc.).

PERSPECTIVES

Aquesta prova real dóna algunes 
pistes en les quals seria desitjable 
aprofundir i que caldria comple-
tar amb altres experiments:

•	 delimitació de zones humi-
des,

•	 a zones obertes (tipus de 
regeneració natural, plan-
tació, etc.): poder apreciar 
l’adquisició d’una regenera-
ció, etc.,

•	 a zones cobertes: diferencia-
ció d’espècies o de varietats, 
seguiment de l’estat de salut, 
mesura de l’alçada (més en 
concret per a les masses mo-
noespecífiques),

•	 infraestructura: zona inun-
dada, rases, estat de les vies,

•	 cinegètica: avaluació i re-
compte de les poblacions de 
preses de caça.

Unes precisions en què aques-
tes tecnologies podrien patir 
la forta competència de la pro-
pera arribada de les imatges de 
satèl·lit d’alta resolució.

Imatge 5. Imatge de l’NDVI en què s’il·lustren les zones en què hi ha 
una forta competència.

Imatge 4. Comparació de l’ortofotografia de 3 cm (resultat de la 
missió del dron, a dalt) i de la de l’IGN amb una resolució 
de 50 cm (abaix).
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RESUM

L’ús de drons al bosc permet obtenir imatges d’alta resolució. La prova duta a terme mereix un 
aprofundiment per comprendre millor l’important potencial informatiu: - inventari: registre de lí-
mits, identificació d’espècies o grups d’espècies, dades de la massa que cal afinar (densitat, alçada, 
diàmetre, cubicació); - estat de salut: registre de capçades concretes (problemes de salut, reacció al 
clima, fructificació).

Paraules clau: dron, imatges d’alta resolució, bosc.
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ELS DRONS COMENCEN A OBRIR-SE PAS EN EL SECTOR FORESTAL CATALÀ

A Catalunya, la unitat mixta de recerca forestal InForest, formada pel Centre Tecnològic Forestal de 
Catalunya (CTFC) i el Centre d’Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF-UAB), ha 
rebut aquest any 2015 l’autorització de l’Agència Espanyola de Seguretat aèria (Aesa), per a l’ús de 
drons en la investigació en ecologia i conservació ambiental. Això permetrà als investigadors del 
CTFC-CREAF treballar amb les empreses privades desenvolupades de la tecnologia dels drons en 
l’adequació de les seves aplicacions a les necessitats específiques de la recerca en ecologia i conser-
vació dels ecosistemes forestals.

D’altra banda, aquest mateix any 2015, la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vaments ha signat un conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) i el Centro de Visión por Computador (CVC) per treballar en el 
desenvolupament de drons que permetin als bombers obtenir mapes i imatges de l’avenç dels in-
cendis i de les seves zones de difícil accés. A la llarga es pretén desenvolupar un sistema per tal que 
puguin ajudar a la recerca de persones, sobre el terreny, a la vegada que aportarà una dada molt 
sensible: el temps que trigaria un determinat focus en aproximar-se a zones urbanitzades o de gran 
valor ecològic.

Finalment, en el marc del projecte LIFE+ Futur agrari, en qual participen CPF i CTFC, s’ha fet una 
comparativa de costos entre diferents plataformes (drons, avionetes i satèl·lits) per obtenir imatges 
a partir de les quals identificar la variabilitat de parcel·les agrícoles. Durant les darreres dues cam-
panyes s’ha quantificat el cost aproximat d’aquestes eines amb objectius agrícoles i que inclourien 
l’obtenció de les imatges, el processat de les dades i l’emissió de butlletins amb la informació sobre la 
variabilitat de la finca. Per a finques de dimensions de 100 ha ens mouríem entorn als 15-23 euros 
per hectàrea en el cas de drons i avionetes i 73 euros per hectàrea en el cas d’imatges de satèl·lit. Per 
a finques de 1.000 ha estaríem parlant de 5 euros per hectàrea en el cas d’avionetes i 7 euros en el 
cas del satèl·lit. Finalment, per a superfícies de 10.000 hectàrees l’avioneta tindria un cost aproximat 
als 2 euros l’hectàrea mentre que el satèl·lit estaria per sota de l’euro. Aquestes dades són merament 
aproximades i variaran en funció del tipus de sensor requerit o la distància de l’empresa a la zona 
d’estudi, entre d’altres.

Article cedit per a la 
revista Silvicultura en 
el marc de la xarxa 
«Euformag» de revis-
tes  europees del sector 
forestal.
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NOVA SECCIÓ: CONEGUEM LES ASSOCIACIONS DE PROPIETARIS FORESTALS

Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor

Any de creació: 1992

Àrea d'influència:  Massís del Montnegre i el Corredor. Les espècies principals sobre les quals es realitza 
la major part de la gestió són: l'alzina surera, el pi pinyer i l'alzina.

Nombre d'associats: Ha passat de 25 a 127, els quals representen una superfície de 7.330 ha. D'aquests, 
un 68% disposa d'un IOF vigent i un 65% realitzen actuacions a les seves finques.

Una història d'èxit: Més que un èxit de gran 
envergadura, l'Associació ha anat assolint petits 
èxits que han fet que es converteixi en un refe-
rent, entre els quals destaquen: la cofundació de 
l'empresa Quality Suber, la participació en la junta 
directiva del Parc Montnegre-Corredor, la publi-
cació periòdica de la revista Aulet i el creixement 
dels darrers anys de la gestió i la comercialització 
conjunta.

Origen: Va ser constituïda per un grup de propietaris amb l'objectiu d'impulsar millores sobre els territo-
ris del Montnegre-Corredor, atendre els valors culturals i socials, i estudiar els aspectes jurídics, financers i 
biològics.

Objectius generals: 1) unificar la veu de la propietat, 2) fomentar la gestió forestal sostenible, 3) contribuir 
a la revitalització de finques, 4) emprende actuacions conjuntes, i 5) difondre el coneixement del Montnegre i 
el Corredor.

Estructura: Entitat assembleària regida per una Junta Directiva, la qual s'encarrega de la seva representació, 
direcció i administració. Disposa d'un equip tècnic que s'ocupa de les tasques diàries, format per dos engin-
yers de forests, un capatàs forestal i un administratiu.

Fonts de finançament: La comercialització dels productes procedents de les actuacions realitzades, les quo-
tes dels socis i subvencions oficials o d'altres col·laboracions dels ajuntaments. Cal destacar la dotació anual 
aportada per la Diputació de Barcelona en el marc del conveni signat l'any 2006.

Serveis: 1) actuacions conjuntes de defensa dels socis davant l'administració, 2) revitalització de finques: 
planificació i execució de treballs forestals, i 3) transferència de coneixement: projectes i publicacions.

Amb aquest número comencem una nova secció de la Revista Silvicultura amb 
l'objectiu d'explicar i donar visibilitat a la tasca desenvolupada per les associa-
cions de propietaris forestals (APF) de Catalunya.

Objectius a curt termini: 1) increment de les actuacions silvícoles en 
les zones menys gestionades, 2) impuls de nous projectes de trans-
ferència de coneixement, 3) incorporació de criteris de millora i nous 
avenços silvícoles, i 4) difusió del treball dut a terme per l'Associació.

Una demanda: Un dels punts clau és poder donar un valor afegit als 
productes forestals de la zona mitjançant una facilitació a l'accés de 
nous mercats, un increment del valor del productes i el desenvolupa-
ment de noves aplicacions.

Tallada selectiva en un alzinar gestionat per 'Associació. 
Fotografia: Núria Suades.
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NOVA SECCIÓ: CONEGUEM LES ASSOCIACIONS DE PROPIETARIS FORESTALS

Associació Forestal de les Comarques de Tarragona

Any de creació: 2011 (16 de març)

Àrea d'influència: Comarques del Camp de Tarragona. Les espècies principals gestionades són el pi 
blanc i l'alzina, però també hi ha rojalet, roure i pinassa a cotes més altes i obagues.

Nombre d'associats: Ha passat de 6 socis amb 100 ha a l'inici a 170, i unes 11.000 ha, de les quals més 
del 50% estan planificades amb IOF.

Una història d'èxit: El primer gran èxit ja és 
l'assoliment de la nostra associació, en una zona 
en què els aprofitaments fusters no existien pràc-
ticament des de feia uns 40-50 anys per manca 
de rendibilitat. També l'estreta col·laboració amb 
l'administració forestal i el treball en comú amb 
Boscat i el CFC. Sortint d'uns aprofitaments defi-
citaris, l'Associació ha arribat a repartir beneficis 
amb els propietaris, a recuperar la gestió perduda, a 
subministrar biomassa, fusta i llenya al territori, tot 
fomentant el treball al món rural.

Objectius a curt termini: 1) incrementar els subministraments i 
assolir, així, un volum més gran d'ingressos per garantir el correcte 
funcionament de l'entitat, i 2) difusió del treball dut a terme per 
l'Associació, i la importància que aquest té en la conservació del 
nostre entorn rural.

Una demanda: Foment de la intal·lació de calderes mitjanes de 
biomassa. Foment del valor afegit per a la fusta de serra per acon-
seguir millors preus de venda. Foment de la instal·lació d'empreses 
del territori consumidores dels nostres productes. Fomentar els 
ajuts a les associacions, atès el dèficit de les tasques de millora i de 
prevenció d'incendis.

Origen: Neix amb la voluntat de conservar i aprofitar els boscos a través de la gestió forestal sostenible con-
junta, tenint en compte la multifuncionalitat d'usos i serveis que ens ofereixen, per la qual cosa és imprescin-
dible la recuperació de la rendibilitat dels aprofitaments en comú.

Objectius generals: 1) representar i posar en comú els interessos dels socis davant l'Administració i la 
societat, 2) fomentar i promoure la gestió forestal conjunta sostenible, 3) difondre els valors i els beneficis 
socioambientals i les actuacions que es realitzen en el nostre entorn natural.

Estructura: Entitat assembleària i sense ànim de lucre, regida per una Junta Directiva. Disposa d'un equip 
tècnic que s'ocupa de les tasques diàries format per diversos enginyers forestals i de forests i un administratiu 
a temps parcial.

Fonts de finançament: La comercialització dels productes procedents de les actuacions realitzades, treballs 
diversos per encàrrec, quotes dels socis i algun ajut de l'administració forestal.

Serveis: 1) assessorament per a la gestió forestal sostenible, 2) execució i seguiment tècnic de treballs fores-
tals, i 3)tramitació de permisos per a rompudes forestals, aprofitaments forestals, arranjament i construcció 
de pistes, 4) assessorament i/o tramitació dels ajuts que convoquen les diferents administracions públiques i 
entitats privades, com ara fundacions, 5) elaboració d'instruments d'ordenació forestal, i 6) delimitacions de 
propietaris, generació cartogràfica i tràmits cadastrals.

Aclarida de millora en un bosc de pi blanc gestionat per 
l'Associació. Fotografia: Joan Llagostera.
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actualitat

El projecte LIFE+PINASSA, 
amb una durada de cinc 

anys, es va aprovar el 2014, amb 
l'objectiu de millorar l'estat de 
conservació dels boscos de pi-
nassa inclosos en la Xarxa Natu-
ra 2000.

El projecte compta amb un 
pressupost total de 1.440.247 
€, amb un cofinançament de la 
Unió Europea del 75%, i té com 
a soci coordinador el Centre 
de la Propietat Forestal, adscrit 
al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció, i com a socis beneficiaris la 
Fundació Catalunya-La Pedrera, 
el Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya i el Departament 
d’Interior, a través del Cos de  
Bombers-GRAF.

Les pinedes de pinassa (Pinus 
nigra) ocupen 117.692 hectàrees 
a Catalunya, entre boscos purs 
i mixtos, i bona part d’aquestes 
estan considerades com a Zones 
Especials de Conservació (ZEC), 
és a dir, espais d’importància co-
munitària per a la conservació 
de la diversitat. L’hàbitat on es 
localitza l’espècie a Catalunya 
suporta actualment processos 
de degradació i de regressió, i 
són zones afectades o exposades 
a grans incendis forestals. 

Al llarg del projecte, que finalit-
za l’any 2018, es realitzarà una 
sèrie d’accions, principalment 

actuacions silvícoles, amb un alt 
component demostratiu. Entre 
les diferents accions destaquem 
la millora dels hàbitats de boscos 
joves i densos d’escassa vitalitat, 
de boscos adults sense regenera-
ció o desestructurats i d’aquells 
afectats pels grans incendis fo-
restals, amb clara regressió. Un 
altre conjunt d’accions es des-
tinen a millorar l’estructura de 
les masses localitzades en punts 
estratègics de gestió (PEG), per 
a la prevenció de grans incendis 
forestals, mentre altres van enca-
minades a conservar els boscos 
adaptats al règim natural de focs 
i a posar en valor els rodals sin-
gulars per la seva maduresa. 

En aquests moments s’estan 
desenvolupant les accions pre-
paratòries del projecte, amb la 
delimitació definitiva i la diag-
nosi dels rodals, la redacció i 
signatura dels acords amb la 
propietat, pública i privada, la 
realització dels inventaris ecolò-
gics i l’elaboració dels programes 
específics d’accions de conserva-
ció per a cada una de les zones 
delimitades. 

El 53% de la superfície selec-
cionada es troba ubicada a les 
comarques de Tarragona (Terra 
Alta, Ribera d’Ebre, Baix 
Ebre, Baix Camp, Priorat 
i Montsià); el 39%, a les 
comarques de Lleida (Sol-
sonès, Pallars Sobirà i Alt 

Urgell), i la resta pertanyen a la 
comarca de l’Anoia. El conjunt 
de rodals pertanyen a 9 ZEC 
diferents, 5 situades en la regió 
prepirinenca i central i la resta, 
en la regió meridional.

Una tasca finalitzada ha es-
tat l’elaboració dels inventaris 
dasomètrics i estructurals de 
les masses més joves, regene-
rades majoritàriament després 
de l’abandonament dels camps 
de conreu, i dels boscos ubicats 
en els PEG, que ens permetran 
conèixer millor les condicions 
pròpies de cada zona per poder 
definir les actuacions concretes 
de regulació de la competència 
intraespecífica de l’arbrat, per 
reduir el risc d’incendi forestal i 
per establir els elements de bio-
diversitat que cal potenciar en 
cada rodal.

http://lifepinassa.eu

Inventaris en un rodal jove de pinassa a la Riera de Madrona.

LIFE+PINASSA. Diagnosi i delimitació definitiva 
dels rodals de pinassa per millorar el seu estat 
de conservació
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actualitat

El 24 de juliol passat es va 
publicar al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalun-
ya (DOGC) la Llei 16/2015, 
del 21 de juliol, de simplificació 
de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Genera-
litat i dels governs locals de Ca-
talunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica, que aprova que no 
és necessari sol·licitar llicència a 
l'ajuntament per a l'obertura de 
vials, realització de rompudes 
i tallada de vegetació, així com 
també simplifica el tràmit per a 
l'execució de rompuda en deter-
minats casos.

La nova llei afegeix l’article 
187 ter al text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, 
que estableix que no està subjecte 
a intervenció mitjançant llicència 
urbanística o comunicació prèvia 
en sòl no urbanitzable i urbanit-
zable no delimitat el següent:

Llei 16/2015, del 21 de juliol, canvis en la tramitació 
de les llicències urbanístiques per realitzar actuacions 
en terrenys forestals i simplificació en l'autorització 
de les rompudes

•	 Els moviments de terra, 
l’explanació de terrenys, 
l’obertura, la pavimentació 
i la modificació de camins 
rurals i la tala de masses ar-
bòries o de vegetació arbus-
tiva que s’executin a l’empara 
d’un instrument d’ordenació 
forestal o sota la intervenció 
de l’administració forestal i 
de l’administració competent 
en matèria de medi ambient.

•	 La tala de masses arbòries o 
de vegetació arbustiva que 
s’executi sota la intervenció 
d’una administració compe-
tent en matèria de protec-
ció del domini públic i de 
l’administració competent en 
matèria de medi ambient.

Aquesta llei també modifica la 
Llei 6/1988, del 3 de març, fores-
tal de Catalunya, afegint un nou 
article, el 23 bis, que disposa que:

•	 Per a les superfícies que en 
els darrers vint anys han es-
devingut forestals per aban-
donament de l’activitat agrí-
cola, el canvi de l’activitat 
forestal a l’activitat agrícola 
està sotmès a règim de co-
municació si la superfície 
és de fins a dues hectàrees i 
la recuperació de l’activitat 
agrícola es fa sense alterar la 
topografia del terreny. 

•	 Això no és aplicable en su-
perfícies que afecten espais 
naturals de protecció es-
pecial, espais de la Xarxa 
Natura 2000 o forests cata-
logades d’utilitat pública; 
en aquest cas, el canvi de 
l’activitat forestal a l’activitat 
agrícola està sotmès a règim 
d’autorització.
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Un any més el Gremi de Fusters, Ebenistes 
i Similars de Barcelona, en col·laboració 

amb la CONFEDERACIÓ CATALANA DE 
LA FUSTA, promou i coordina l'esdeveniment 
més important del món de la fusta, el moble i 
l'hàbitat al territori català.

Del 16 al 25 d'octubre de 2015, acollirà molts 
actes arreu de Catalunya, amb la cooperació de 
la major part de les organitzacions relacionades 
amb el món de la fusta, que organitzen i realit-
zen actes dins del marc de la SFC15, adreçats al 
seu àmbit d'influència.

La Setmana de la Fusta compta amb el suport 
de les principals empreses relacionades amb el 
món de la fusta, de les institucions públiques 
(autonòmiques i locals) implicades i dels prin-
cipals partits amb representació al Parlament 
de Catalunya.

Per tal de modernitzar, enfortir i promoure 
la cultura de la fusta sostenible del país en la 
nostra societat, l'eix bàsic de la Setmana és di-
buixar un projecte estratègic de futur del sector 
i dels boscos de Catalunya. D'aquesta manera 
valoritzar i connectar el món de la fusta amb 
d'altres sectors relacionats.

Dins la programació general de la SFC 2015 
destaca el 2on Congrés de la Fusta, el Moble 
i l'Hàbitat (22 i 23 d'octubre), on les empreses 
i institucions més influents del sector que hi 
participaran presentaran els seus projectes més 
innovadors, amb conferències i grups de tre-
ball i comunicacions dinàmiques. Dins el marc 
del Congrés es realitzarà també el 2on Net-
working Fusta-Moble-Hàbitat, el 3è Fòrum 
Forestal de Barcelona i el 1è Fòrum Escola-
Empresa.

A més, en el decurs de la NIT DE LA FUSTA 
(23 d'octubre), es lliuraran els guardons Anells 

Tot en marxa per a la II Setmana de la Fusta 2015

de fusta en les seves quatre categories: bosc, construc-
ció, innovació i disseny, i comunicació i formació.

D'altra banda, també es podrà gaudir de Passejades 
per sentir i comprendre el Bosc per diferents indrets 
de Catalunya, o participar en el Torneig de Pàdel 
(Wood Pàdel), que tindrà lloc a les instal·lacions del 
Real Club de Polo de Barcelona.
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HUMOR

En data 23 de juny de 2015 
les empreses i treballadors 

que es dediquen als treballs fo-
restals en el territori català han 
signat l'acord de renovació i 
consolidació del primer Conve-
ni Col·lectiu que regula el sector 

de les Activitats forestals a Cata-
lunya que, a més a més, serveix 
com a exemple per a la resta de 
comunitats de l'estat, atesa la 
manca de regulació del sector.

Des del seu naixement, 
l'Associació Catalana de Treballs 
Forestals, ACETREF, ha tingut la 
voluntat de dotar al sector fores-
tal català d'eines que el fessin més 
competitiu, dinàmic i, sobre tot, 
professional. Per aquest motiu 
es va normalitzar el marc de les 
relacions laborals per a les activi-
tats forestals subjectes al Règim 
General de la Seguretat Social.

Fins a l'aprovació i publicació 
del primer Conveni Col·lectiu 
que regulava les activitats fo-
restals a Catalunya, que va te-
nir lloc durant el mes de març 
de 2013, les empreses del sector 
havien d'utilitzar altres convenis 
com el de la fusta, l'agropecuari, 
el de jardineria o la construcció, 
provocant així diferències entre 
unes empreses i unes altres en 
no disposar d'una regulació ho-
mogènia.

Primer Conveni Col·lectiu del sector d'activitats forestals
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Si voleu rebre la revista Silvicultura, empleneu aquesta butlleta i trameteu-la per correu o per fax al Centre de la Propietat Forestal

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us fem saber que les vostres dades seran 
tractades amb la seguretat i la confidencialitat adequades i incorporades a un fitxer automatitzat amb la finalitat de gestionar i enviar la revista Silvicultura 
i altres comunicacions informatives que puguin ser del vostre interès. El responsable del fitxer és el Centre de la Propietat Forestal (ctra. de Sabadell a Santa 
Perpètua, km 4,5. 08130 Santa Perpètua de Mogoda), al qual us podeu adreçar per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades 
personals mitjançant una comunicació per escrit.

Nom
Cognoms
Adreça
CP    Població  
Col·lectiu: Propietari forestal   Tècnic forestal   Empresa  
  Estudiant    Institució   Altres 

Taller de gestió d'aprofitaments de bolets 
en forests públiques
hostatgeria del Monestir de Poblet, 6 d’octubre
http://www.agricultura.gencat.cat

Setmana de la Fusta de Catalunya
Barcelona, del 16 al 25 d’octubre
http://www.setmanadelafusta.net

Fira Ecoviure 2015
Del 23 al 25 d'octubre
http://ecoviure.cat

Jornada tècnica. Noves eines de la prevenció 
d'incendis. La gestió del risc amb visió territorial
Barcelona i Avinyó, 15 i 16 d'octubre
http://www.ruralcat.cat

Fira de la tòfona del Berguedà
Cal Rosal, Olvan.
6 i 7 de febrer de 2016
http://www.firadelatofona.net

Fira de Biomassa Forestal de Catalunya
Vic. Recinte Firal «El Sucre»
Del 23 al 25 de febrer de 2017
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PUBLICACIONS

MEMÒRIA D'ACTIVITATS DEL CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL
Edita: Centre de la Propietat Forestal
La publicació recull les activitats dutes a terme pel Centre de la Propietat Forestal al llarg de 
l'anualitat 2014.
Disponible en format digital.
URL: http://cpf.gencat.cat

MODELS DE GESTIÓ PER A LES PINEDES DE PI PINYER (Pinus Pinea L.)
Edita: Centre de la Propietat Forestal
Col·lecció: Orientacions de Gestió Forestal Sostenible (ORGEST)
El manual presenta els models i les recomanacions de gestió per als boscos dominats pel pi 
pinyer a Catalunya, per als casos en què l'objectiu preferent de gestió és la producció de fusta 
i pinya, la prevenció d'incendis forestals o la combinació de tots dos.
URL: http://cpf.gencat.cat

BIOMASSA. AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA I GESTIÓ FORESTAL
Edita: diputació de Barcelona
Col·lecció: Quaderns de treball
La publicació aborda les diferents perspectives d'una qüestió que té cada cop més interès en 
els municipis, perquè combina la substitució de fonts d'energia fòssil per fonts renovables 
amb la gestió sostenible dels boscos, la utilització de recursos locals i la creació de llocs de 
treball.
El llibre incorpora visions que abasten tots els àmbits significacius d'implantació del recurs, 
des de les polítiques energètiques europees i catalanes, les opcions tècniques, els escenaris de 
comercialització o les polítiques forestals, fins al paper de l'administració en la seva promo-
ció.
URL: http://diba.cat

ESCALFEM AMB BIOMASSA I CONSERVEM ELS NOSTRES BOSCOS
Edita: Diputació de Barcelona. Àrea de Territori i Sostenibilitat
La publicació repassa la implantació i distribució de les instal·lacions de biomassa als mu-
nicipis de la província de Barcelona i les empreses que es desenvolupen al voltant d'aquest 
sector. També s'ofereix un cas pràctic d'estudi de viabilitat i anàlisi dels preus energètics dels 
combustibles que revela que la biomassa és una font d'energia renovable econòmica, amb 
preus estables en el temps i un estalvi important respecte els combustibles fòssils que pot 
arribar a superar el 60%.
URL: http://blog.creaf.cat/seccio/publicacions-2/
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Tardor 2015

La nova Llei de cooperatives permet 
traslladar al món forestal el model 

cooperatiu agrari

Disposar d’imatges aèries precises d’un 
bosc pot servir per gestionar-lo?

El projecte SIMWOOD promou experièn-
cies pilot innovadores de mobilització 

de fusta a tot Europa

Els propietaris forestals recolzen una 
regulació de la recollida de bolets 

silvestres

Nova línia d’ajuts 
per a les agrupacions 

i organitzacions 
de productors forestals 

en el marc del PDR 2014-2020

Creieu que la marca de garantia 
dels productes forestals CATFOREST  
pot ajudar o contribuir a dinamitzar 
un veritable i nou mercat de fusta a 

Catalunya?

David Pizá
Gerent
Aplicacions Energètiques de la Fusta
ENERBIO

Joan Güell
Gerent
Llenyes Güell

En un mercat tant nou com emergent com el de la bio-
massa era necessària la creació d’una certificació com 
CATFOREST. I el gran valor afegit d’aquest certificat 
és que atorga garantia des d’una triple perspectiva: 
origen, qualitat i sostenibilitat. Sentades les bases, ara 
caldrà passar a la pràctica. L’ èxit de la marca CATFO-
REST dependrà tant del seu ús i divulgació en l’àmbit 
de l’administració pública com del seu arrelament i 
assumpció entre els diferents operadors del sector. Si 
això s’aconsegueix la resposta a la pregunta és clara-
ment: SÍ, SE’NS DUBTE.

Sí, atès que, en el nostre cas, el de les llenyes, era necessària una certificació 
d’origen i qualitat per tal de posar ordre al sector i permetre’ns diferenciar-
nos de la resta.

Val a dir, però, que és imprescindible que hi hagi una bona campanya de di-
fusió que arribi realment al consumidor i que expliqui molt bé quins són els 
beneficis de consumir productes forestals del territori. Entre tots ho podem 
aconseguir.

Des del punt de vista de la comercialització del pèl·let de fusta, no incre-
mentarà la demanda, però entenc que podrà donar-nos més valor afegit al 
producte. Totes les millores competitives són benvingudes sempre que el 
mercat ho valori, sigui real. En aquest sentit serà fonamental la forma com 
es comuniqui i el divulgui la marca.

Jordi Cañet i Albert Cañet
Gerents
Biomassa del Gironès. Germans Cañet Xirgu, SL

L’opinió

Foto: Richard Martin.DARP


