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Les jornades forestals, a més de punt de trobada de silvicultors i gestors forestals, 
són un dels principals i millors recursos per aprendre i alhora és la manera més 
gratificant per conèixer noves propostes i recollir innovadores idees que ajudin en 
la gestió dels boscos. No hi ha cap més sistema tant pedagògic i formador que les 
simples visites a masses forestals d’arreu del país i gaudir in situ de les explicacions 
dels seus gestors tot trepitjant l’experiència i gaudint en directe de la fotografia 
comentada per l’autor.

I és aquí, amb aquesta formació directa i pràctica on les Jornades Tècniques 
Silvícoles Emili Garolera tenen la seva missió objectiu: explicar, donar a conèixer i 
comunicar experiències i alternatives en la gestió dels boscos per assolir la millor 
tècnica i màxima eficiència, i divulgar noves oportunitats de mercat, noves tecno-
logies, innovadors plantejaments per integrar les rendes dels productes forestals 
no fusters, o bé amb la tria i selecció de les diferents qualitats de fusta que es 
poden destinar a diferents mercats que valorin el producte en funció dels seus usos 
i aplicacions. 

Esperem que gaudiu del recull de les ponències del que ha estat la XXXII edició de 
les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera celebrades durant els mesos d’abril, 
maig i juny de 2015. En aquesta edició, hem mantingut els nivells d’assistència de 
les edicions anteriors, entre els quals hi trobem propietaris forestals silvicultors, 
gestors forestals, tècnics i investigadors. Tot i que la major part dels assistents 
només repeteixin en poques jornades, fet que indica una major especialització de 
les jornades i el focus d’interès dels assistents, el volum de persones que han parti-
cipat al conjunt de jornades ha superat amb escreix les dues-centes.

La consolidació de la participació a les Jornades any rere any, les identifiquen com 
a referència pel que fa a formació i transferència de coneixement en el sector 
forestal. 

Cal agrair a les diferents institucions, entitats, administració, centres de formació, 
col·lectius professionals i empreses que, amb el seu suport durant tots aquests anys 
mostren i continuen mostrant aquesta sensibilitat cap a la gestió dels boscos i col-
laboren en fer possible la continuïtat d’aquestes Jornades. Tampoc no seria just 
acabar sense destacar ni reconèixer la tasca de totes les persones que participen i 
donen vida a les trobades: participants, tècnics i coordinadors, els quals tots junts 
fan possible la realització de les jornades i la publicació d’aquest llibre.

Finalment, però amb una importància central, cal destacar la implicació que any 
rere any mostren els propietaris forestals envers aquestes Jornades, i que són 
la base del seu èxit. La disposició a compartir coneixements, a mostrar les seves 
finques i experiències, a posar en crisi la seva praxi davant un públic especialitzat 
demostra una valentia i un compromís amb el sector forestal que valorem molt 
sincerament.

Josep M. Tusell
Responsable Àrea Tècnica

Consorci Forestal de Catalunya

XXXII JTS 
EMILI GAROLERA
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Introducció

Les particularitats de la tòfona pel seu sabor 
i l’aroma que desprèn, l’ha fet un dels pro-
ductes més preuats en la gastronomia arreu 
del món. El recés en la producció natural 
d’aquest fong ha suposat un augment de 
les plantacions per mitjà d’alzines, roures, 
garrics o avellaners inoculats a viver amb el 
fong, per afavorir la producció de tòfona 
sota els controls de qualitat adients i atenent 
als criteris d’aptitud dels terrenys per al seu 
cultiu. Actualment s’estima que s’han plantat 
a Europa per a totes les espècies de tòfona 
un total de 24.000 ha a França, 7.500 ha a 
Itàlia i 10.000 ha a Espanya (Reyna i García, 
2014). No obstant això, la superfície planta-
da a Espanya podria arribar a les 14.000 ha 
segons dades pròpies, situant-se principal-
ment a les províncies de Terol, Sòria, Osca i 
Castelló (Taula 1). 

Taula 1– Estimació de la superfície plantada amb tòfona 
negra per comunitats autònomes (2006 i 2010).
Font: Federación Española de Asociaciones de Truficultores i dades pròpies

*Nota: La superfície plantada a Catalunya està actualitzada a 
l’any 2015

Daniel Oliach Lesan 
Enginyer de Forests. Responsable de l’Àrea productes forestals no fusters. CTFC

Pere Muxi Rubio
Enginyer Tècnic Forestal. Tubericultor (La Tofonera)

Josep Capó Nin
Tècnic Superior en Gestió i Organització de Recursos Naturals. Cooperativa Serveis Forestals, SCCL

RESUM

La baixada de la producció silvestre de tòfona negra (Tuber melanosporum) els últims anys, degut 
tant a canvis ambientals com socials, així com la recerca d’altres activitats productores de caire 
no fuster, ha fet que el cultiu de tòfona negra esdevingui en més d’una dècada, una de les principals 
inversions per part de molts propietaris forestals. Les primeres plantacions es van fer a Catalunya 
els anys 80, però hi havia poca informació sobre la gestió d’aquest cultiu, i no hi va haver continu-
ïtat. En un segon període de plantacions, a partir de l’any 2000, amb l’assessorament i seguiment 
del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), el creixement de superfície destinada a tòfona 
negra ha estat més o menys constant a tota Catalunya i amb molta més informació sobre aquest 
cultiu. S’analitza l’evolució d’aquestes plantacions arreu del territori i la seva productivitat actual, 
la situació de mercat, els reptes per una bona gestió d’aquestes plantacions per l’augment de pro-
ducció i les oportunitats de futur. 

Comunitat 
Autònoma

Superfície estimada (ha)

2006 2010

Aragó 3.800 6.280

Castella-Lleó 900 1.600

Comunitat Valenciana 750 950

CATALUNYA 145 700*

Navarra 200 300

Castella-La Manxa 100 300

País Basc 100 180

Andalusia 30 30

La Rioja 30 30

Total 6.055 10.370
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Producció de tòfones al Solsonès

El fet de la pèrdua de la producció silvestre 
a Catalunya també ha afavorit l’augment 
significatiu de les plantacions de tòfona al 
nostre territori. Durant la jornada es visità 
una finca cremada durant els incendis del 98 
al Solsonès, on es van realitzar una de les pri-
meres plantacions l’any 2001 sota uns criteris 
de qualitat i assessorament adients per la seva 
posada en producció.

Les jornades tècniques silvícoles realitzades 
pel Consorci Forestal de Catalunya els anys 
2002, 2006 i 2011 així com la tasca del CTFC, 
amb la col·laboració de les administracions 
forestals i l’esforç de vivers i propietaris fores-
tals han suposat una millora substancial en el 
coneixement de les tècniques de cultiu i les 
particularitats climàtiques, edàfiques i topo-
gràfiques per al bon desenvolupament de les 
plantacions a Catalunya.

Producció i mercat

La producció de la tòfona negra a Catalunya 
procedeix principalment d’àrees forestals sil-
vestres i des de fa pocs anys es comencen a 
recollir les primeres tòfones de plantació. 
En aquesta última campanya de recol·lecció 
(2014-2015), s’han comercialitzat unes 7 tones 
de tòfona negra silvestre i més de 500 kg pro-
cedents de les plantacions (la major producció 
històrica de cultiu a Catalunya). A Espanya per 
al mateix període s’ha arribat a les 30-40 tones 
(dades pròpies). 

La recol·lecció i comercialització de tòfona 
negra, queda regulada per l’Ordre de 15 de 

juliol de 1991, de regulació del sector tofo-
ner (DOGC 1476 del 05/08/1991). Segons les 
dades facilitades pel Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, mostren com a dia d’avui hi ha 525 
llicències vigents a tal efecte, la major part de 
les quals s’atribueixen a persones que es dedi-
quen principalment a la recol·lecció en zones 
de producció silvestre.

La producció de tòfona silvestre ha sofert una 
davallada important durant les darreres dèca-
des, veient-se reflectida en l’evolució històrica 
dels mercats a nivell mundial i en l’augment 
de la superfície de plantació per al cultiu en 
terrenys aptes. 

Els principals productors de tòfona negra a 
nivell mundial són França, Espanya i Itàlia. A 
Europa es produeixen anualment entre 65 i 
125 t de tòfona negra durant els darrers anys 
(2010-2014), representant el 90% de la pro-
ducció mundial. La producció espanyola és de 
l’ordre d’un 30-40% de la producció europea 
(Reyna, 2007; FETT, 2015). A Catalunya la tòfo-
na té una presència important, representant 
el 30% de la superfície tofonera coneguda 
a l’Estat espanyol. Es troba principalment a 
les zones calcàries de mitja muntanya del 
Prepirineu i de la Serralada Prelitoral i repre-
senta una producció d’unes 4 t anuals.

El preu que rep la persona que produeix la 
tòfona negra és variable, en funció de la pro-
ducció mundial, molt lligada a la climatologia. 
Tot i això, el preu mitjà pagat al productor 
durant el període 2004-2005 és de 371 €/kg, 
essent la mitjana de les darreres cinc tempora-
des de 302 €/kg (Figura 1).
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(En € constants de gener 2015)

Figura 1– Evolució dels preus de la tòfona negra pagats al productor, en € constants de gener de 2015. Font: Període 1955-1999 

(Reyna, 2007); Període 1999-2015 (Llotja de la tòfona de Vic, Barcelona)
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Les plantacions a Catalunya

Catalunya té un gran potencial per al cultiu de la 
tòfona negra i el seu desenvolupament (Colinas 
et al., 2007). S’han destinat fins ara unes 700 ha 
al cultiu repartides arreu del territori. En aquest 
sentit, cal destacar el suport per part de l’admi-
nistració al cultiu de tòfones mitjançant ajuts 
específics per a la seva implantació.

Segons les dades facilitades per l’àrea d’ajuts 
del Centre de la Propietat Forestal (CPF) refe-
rents a les superfícies plantades i certificades 
amb ajuts de Gestió Forestal Sostenible des 
de 2008 fins ara s’han certificat 125,04 ha en 
total (Figura 2). Algunes plantacions amb ajut 
atorgat no s’han certificat, bé perquè una 
part de les plantacions finalment no s’han 
acabat realitzant o bé perquè una altra part 
de les realitzades no han reunit els criteris 
tècnics per rebre els ajuts corresponents. Les 
tres comarques principals on s’han certificat 
ajuts per plantació són la Noguera, Solsonès i 
Alt Urgell (Taula 2).

Condicionants evapotranspiració 
– reg de suport

La disponibilitat hídrica esdevé clau en la tube-
ricultura. Les necessitats hídriques de les plan-
tacions de tòfona han estat estudiades des de 
dos punts de vista: mitjançant les correlacions 
entre la producció i les precipitacions mensuals 
(Roux, 2001; Le Tacon et al., 2014), i mitjançant 
l’aportació de dosi d’aigua en funció de l’eva-
potranspiració potencial (Bonet et al., 2006; 
Olivera et al., 2011; Olivera et al., 2014).

En funció de l’evapotranspiració potencial, dosis 
de reg estimades amb un coeficient del 0,5 
aplicat sobre l’evapotranspiració de referència 
va donar bons resultats quan es va aplicar cada 
dues o tres setmanes entre els mesos de maig i 
juliol (Figura 3). Aquest coeficient hauria de ser 
inferior entre els mesos d’agost i octubre. En 
plantacions amb densitats de plantació al vol-
tant de 250 arbres, i de forma general, el més 
recomanable per estimar la dosi i freqüència de 
reg és estimar la demanda evaporativa mitjan-
çant l’evapotranspiració de referència menys la 
precipitació cada dues o tres setmanes i aplicar 
un coeficient de cultiu del 0,5 entre abril i juliol, 
i entre 0,3 i 0,5 entre agost i octubre (Olivera et 
al., 2014), tenint en compte la capacitat d’em-
magatzemar aigua del sòl que dependrà del 
tipus de sòl. L’edat de la plantació i el volum de 
la copa dels arbres permetrà ajustar els coefici-
ents de cultiu a les condicions de la plantació.

Figura 3– Micorizació per T. melanosporum en resposta a 5 
dosis de reg basades en la reposició de 0, 25, 50, 75 i 100% 
de la Et0 menys la precipitació aplicada en 3 períodes de reg 
(Olivera et al., 2014). EcM= nº Ectomicorizes.

Figura 2– Superfície certificada per AGFS per plantació de 
tòfona negra a Catalunya. Font: Àrea d’ajuts del CPF

Taula 2– Superfícies Certificades per Ajuts a la Gestió 
Forestal Sostenible (CPF) 2008-2014.

COMARCA ha certificades
Noguera 61,54
Solsonès 34,29
Alt Urgell 15,20
Priorat 4,30
Baix Camp 2,20
Vallès Oriental 2,16
Alt Camp 1,67
Pallars Jussà 1,30
Garrotxa 0,94
Anoia 0,73
Berguedà 0,54
Bages 0,10
Ripollès 0,07
Total general 125,04
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Les plantacions al Solsonès

Al Solsonès s’hi localitzen més de 20 plantacions 
amb un total de més de 60 ha cultivades per al 
conreu de tòfona micorizada. D’aquestes, unes 
10 plantacions (41 ha) es troben actualment en 
producció (Taula 3).

FINCA Anglarill i Bulsegura

La situació després del gran incendi del Solsonès 
el 1998, va propiciar la planificació de moltes 
finques per tal de gestionar la superfície forestal 
mitjançant la tallada sanitària de la fusta crema-
da, tractament de restes, execució de pistes per 
al desembosc, execució de noves infraesctruc-
tures i diversificació d’usos per tal de tornar a 
posar-les en producció a mig-llarg termini.

Aquest fet propicià que la finca “Anglarill i 
Bulsegura” (Figura 4) situada a Clariana de 
Cardener i Riner (Solsonès) disposés d’un Pla 
Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) apro-
vat per el Centre de la Propietat Forestal (CPF) 
amb nº 1138 ja a l’any 2001. Posteriorment, 
l’any 2014 es va aprovar la primera revisió del 
PTGMF que actualment disposa d’una vigència 
fins al 2029.

Superfície Ordenada = 228,89 ha / Superfície 
arbrada = 190,66 ha / Superfície no arbrada = 
38,23 ha
Cotes altimètriques = 566-801 m
Pluviometria mitja anual: 514 mm
Evapotranspiració potencial mitja anual: 
796 mm
Temperatura mitjana: 12,8 ºC
Temperatura mitjana de les mínimes: 6,9 ºC
Temperatura mitjana de les màximes: 19,1 ºC

Historial

• Juliol 1998: GIF Solsonès amb unes 27.000 
ha cremades

• 1998-2001: Assaig de viabilitat de cultiu de 
tòfona negra en terrenys forestals cremats 
(CTFC)

• 2000: Preparació terreny per plantació 
(extracció fusta, soques i passada de culti-
vador)

 Anàlisi de sòls
• 2001: 1a PLANTACIÓ. Parcel·la experimen-

tal CTFC. 1,5 ha
• 2001: Preparació terreny per la segona 

plantació (extracció fusta, soques i passada 
de cultivador)

• 2002: 2a PLANTACIÓ. 4,5 ha (1 ha plantada 
amb T. aestivum)

• 2005-2006: Podes de formació
• 2006: Incendi forestal de 60 ha (a la finca 

cremen 37,42 ha de les quals 19,77 són 
forestals)

 Les plantacions realitzades disminueixen 
en gran mesura la propagació de l’incendi 
i serveixen alhora com a punt estratègic 
d’extinció per als mitjans terrestres.

• 2006-2009: Preparació terreny per la terce-
ra plantació (extracció fusta, soques i pas-
sada de cultivador durant 3 anys per reduir 
les poblacions de fongs competidors)

• 2010: 3a PLANTACIÓ. 2 ha
• 2010: Escapçat de les alzines amb major 

port en alçada
• 2010-2011: Recol·lecció de les primeres 

tòfones (corresponents a la segona planta-
ció del 2002)

Número Superfície Any plantació Any entrada en producció

1 9 2002-2009 2010
2 1 1994 2005
3 1 2003 2013-2014
4 7,85 2008-2010 2013-2014
5 1 2008 2014-2015
6 5 2009 2014-2015
7 1,45 2008 2013-2014
8 1 2002 2010
9 1,5 2007 2014-2015

10 12 2008-2009-2011 2014-2015
TOTAL 40,8

Taula 3– Superfícies plantacions 
en producció. S’indica l’any de 
plantació i l’any d’entrada en 
producció.
Font: Elaboració pròpia
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Figura 4– Distribució de les plantacions a la finca “Anglarill i 
Bulsegura” els anys 2001, 2002 i 2010.

Fotografies 1 i 2– Imatges de peus d’alzina amb reg de 
suport (dalt) i sense possibilitat d’aportació d’aigua (baix). 
Autor: Xavier Roca
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Introducció

La major part de la superfície forestal de 
Catalunya està sense gestionar, i bona part de 
les finques que ho estan no disposen d’eines 
per al control del sotabosc. Els darrers 50 anys la 
pastura al bosc, el carboneig i l’aprofitament de 
feixos de llenyes han pràcticament desaparegut, 
així com la major part de l’antiga xarxa viària, 
de les pastures i dels conreus marginals.

En finques situades en regions amb alt risc 
d’incendis i vulnerabilitat elevada la ramade-
ria extensiva és, en molts casos, l’única eina 
sostenible econòmicament per aconseguir 
que les actuacions realitzades per a la preven-
ció d’incendis en el bosc mantinguin la seva 
operativitat malgrat el pas dels anys.

Experiència a Can Frigola

Tipologia de la finca i antecedents de 
gestió

La finca de Can Frigola pertany als municipis 
de Maià de Montcal (Garrotxa), Cabanelles (Alt 
Empordà) i Crespià (Pla de l’Estany). Té una 

superfície forestal de 75 ha de bosc i 15 ha de 
camps, i està formada principalment en l’estrat 
superior per pinedes denses de pi blanc i pinas-
sa, un estrat intermedi d’alzina, i un estrat 
inferior dens format per arítjol, esbarzer, bruc, 
arboç, càdec, arç blanc, llentiscle. Aquesta 
vegetació presenta una completa continuïtat 
vertical i horitzontal de combustible amb un 
sotabosc intransitable. La cota de la finca se 
situa entre els 170 i els 270 metres d’alçada, 
amb pendents inferiors al 40% i una pluviome-
tria mitjana anual de 800 mm.

Els camps agrícoles de la finca estaven llogats 
amb anterioritat a la introducció de la ramade-
ria i no s’inclouen en el contracte de pastura. 

Pel que fa a la prevenció d’incendis la finca 
comptava amb una reduïda xarxa viària trans-
itable que no podia garantir el pas de cami-
ons, i no disposava d’espais oberts en el seu 
interior que poguessin ser utilitzats com a 
zones de seguretat pels mitjans d’extinció. 

L’any 2004 es van fer aclarides i estassades en 
una franja de 10 metres a banda i banda dels 
principals camins, costejades parcialment amb 
ajuts de l’Administració. Durant el 2011 i 2012 es 
van fer aclarides i estassades més extenses, que 
van incloure la superfície treballada prèviament 
(Figura 1). La propietat té clar que la reiteració 

Carles Furriol Fornells
Enginyer Tècnic Forestal i Propietari Forestal

RESUM

Es presenta l’experiència de la cessió de l’aprofitament pastoral en una finca forestal sense voca-
ció ramadera en la qual el ramader està interessat en el bosc per complementar l’alimentació del 
boví, i la propietat està interessada en el control del sotabosc. S’explica els passos seguits per 
part de la propietat en l’àmbit de relació amb el ramader (contracte, complicitats, infraestructu-
res). Es descriuen els efectes de la pastura en diferents aspectes de la finca forestal: efectes sobre 
el sotabosc, sobre la regeneració, sobre la planificació prevista en el PTGMF, sobre la intensitat 
i tipologia dels treballs forestals futurs, sobre l’activitat cinegètica, sobre altres aprofitaments 
aliens a la propietat, sobre la xarxa viària i en la prevenció d’incendis. Tres anys després de la 
posada en funcionament, els efectes es valoren com a molt positius, especialment pel que fa a la 
prevenció d’incendis en general, i, en concret, el control del sotabosc, el manteniment de prats i de 
la transitabilitat de la xarxa viària.
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d’estassades en una mateixa superfície no té via-
bilitat econòmica, i una funcionalitat temporal 
des d’un punt de vista de prevenció d’incendis.

La finca compta amb Pla Tècnic de Gestió i 
Millora Forestal vigent (Arrufat, 2011).

Objectius del propietari

L’objectiu de la propietat és la persistència 
del bosc, la millora del paisatge i no perdre 
la possibilitat d’obtenir rendes futures dels 
aprofitaments fusters.
No és una finca de vocació ramadera. La capa-
citat farratgera estimada és de 0,2 UBM/any i 
la realització de qualsevol activitat ramadera 
circumscrita únicament a la base territorial de 
la finca és inviable econòmicament.
La propietat no vol involucrar-se en la gestió 
de la ramaderia, no vol tenir despeses a mig i 
llarg termini, i no vol tenir maldecaps, però sí 
que està interessada en el benefici que com-
porta la ramaderia en el control del sotabosc. 

Tipologia del ramader

És un ramader de boví aliè a la propietat, que 
disposa d’una explotació agrícola i ramadera 
propera a la finca.
Disposa d’un nombre elevat de bestiar que li 
permet ajustar la càrrega ramadera sense fer 
tancats petits, i disposa en la seva explota-
ció de diverses tipologies de terreny (camps, 

prats, bosc) que li permeten combinar un 
model ajustat amb un model agrícola.

Inici de la relació

Ha estat la propietat la que ha anat a bus-
car al ramader buscant els avantatges que li 
aportaria la pastura de la finca en el control 
del sotabosc.

Importància del contracte

El contracte és un document que dóna segu-
retat al propietari i al ramader, un acord entre 
les dues parts per preveure i prevenir la major 
part de situacions que es puguin produir 
durant la pastura, i que contribueix a simplifi-
car la relació futura. 

Implementació de la pastura

La implementació de la pastura ha estat gra-
dual per ajustar-se a la capacitat del ramader 
a col·locar el filat. 
L’acord amb el ramader va coincidir amb tre-
balls d’aclarides i estassades a la finca, pel que 
es va aprofitar la presència de l’activitat fores-
tal en la finca per aprofitar part de la vegetació 
lateral dels camins on estava previst col·locar el 
filat amb objecte de facilitar-ne la instal·lació, 
recuperar l’amplada del ferm i intentar evitar 
retirar el filat en futures aclarides.

Figura 1– Treballs 
executats a la finca previs 
a la pastura. La línia de 
punts delimita la finca 
“Can Frigola”.

Estassades repetides 2004 i 2011/2012
Franges incendis
Aclarides estassades
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Efecte de la pastura en la finca 
forestal

Efecte de la pastura sobre el sotabosc

El principal efecte de la pastura en la vege-
tació és l’efecte sobre les espècies palatables 
i consumibles pel ramat, i el resultat sobre 
aquestes dependrà principalment del maneig 
del ramader.

En les zones recentment estassades, el pastu-
ratge de boví ha complert el seu objectiu con-
trolant l’esbarzer, l’arítjol, els rebrots d’alzina 
i les espècies herbàcies (Fotografia 1).

En les zones estassades dos anys abans de 
la implementació de la pastura, l’esbarzer ja 
s’havia desenvolupat i el pasturatge no ha dis-
minuït les mates, però ha limitat el creixement 
de les mateixes i ha fet corriols que eviten 
capes contínues d’esbarzer (Fotografia 2).

En les zones no estassades, el pasturatge ha 
reduït de forma important la vegetació palata-
ble (com ara l’heura, arítjol, el llentiscle, alzina, 
etc.), incrementant la visibilitat i penetrabilitat 
dintre del bosc (Fotografia 3). La pastura en 
aquestes zones permet disminuir els costos 
d’explotació de treballs silvícoles al facilitar 
l’accés, especialment per la reducció de l’arítjol 
i heura.

Preferències del ramat

El ramat té una clara preferència per despla-
çar-se allà on es produeix la millor herba: els 
prats en primer lloc, seguit per les zones estas-
sades, al voltant dels camins, i com a darrera 
opció, el bosc no estassat. Aquesta prioritat 
del ramat coincideix amb l’interès de la propi-
etat de mantenir els prats i zones estassades. 

Aquest fet també permet molta flexibilitat en 
les càrregues ramaderes. Amb baixes càrre-
gues ramaderes l’efecte és important en prats, 
zones estassades i a l’entorn dels camins, i 

Fotografia 2– Pastura introduïda un any després dels 
treballs.

Fotografia 3– Pastura en zones no estassades.

Fotografia 1– Pastura introduïda immediatament després 
dels treballs.
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amb càrregues més intenses, el ramat s’en-
dinsa en el bosc no treballat.

Dintre del tancat, el ramader modula la inten-
sitat de pastura del ramat mitjançant la dis-
tribució de bales de farratge, que diposita en 
les menjadores mòbils o directament sobre el 
terreny.

Efecte sobre la regeneració

La regeneració de pi a la finca era inexistent 
per la falta de llum al sotabosc, i només es 
donava allà on es realitzaven les franges 
d’incendis. Un cop iniciada la pastura aques-
ta regeneració s’ha vist limitada pels danys 
mecànics del pasturatge i beneficiada pel 
control que la pastura fa sobre l’arítjol i l’es-
barzer, que acaben ofegant la planta.

Pel que fa referència a l’alzina i el roure, en 
les zones estassades el ramat ha menjat part 
dels rebrots i ha torçat les plantes de fins a uns 
8 cm de diàmetre, mentre que en les zones no 
estassades l’efecte del ramat ha estat menor. 
La propietat descarta planificar cap restricció 
a la pastura els pròxims anys, perquè no s’es-
peren problemes de regeneració futurs.

Efecte sobre la planificació prevista 
en el PTGMF (Pla Tècnic de Gestió i 
Millora Forestal)

Pel que fa a la planificació, el PTGMF es va 
redactar previ a la introducció de la pastura, 
i ja incloïa el possible aprofitament, així com 
la recuperació de camps i la creació d’una 
devesa. 

El PTGMF ja plantejava una explotació rama-
dera no basada en la finca, sinó l’aprofita-
ment pastoral de la finca per part d’un rama-
der aliè, en el que l’aprofitament pastoral 
de la finca passés a formar part de la seva 
explotació.

Un cop la pastura s’ha establert a la finca, s’ha 
sol·licitat una modificació del PTGMF per recu-
perar 8 ha d’antigues pastures observades en 
la imatge aèria de 1957 amb objecte de millo-
rar l’oferta farratgera de la finca i la creació 
de mosaic. En la seqüència d’imatges aèries 
(Fotografia 4) es pot observar la recuperació 
de pastures realitzada, i en la Fotografia 5 
es pot observar la diferència entre la pastura 
abandonada i la pastura recuperada.

Fotografia 5– Recuperació de prats on s’aprecia la 
vegetació prèvia.

Fotografia 4– Fotografies aèries que mostren la seqüència de recuperació de camps. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya.

1956 2012 2014
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Efecte sobre la intensitat i tipologia 
dels treballs forestals futurs

La pastura no afecta la planificació previs-
ta pel que fa als aprofitaments forestals 
d’aquesta finca, però cal evitar la realització 
aprofitaments comercials amb la presència 
del bestiar en el mateix tancat (les vaques 
s’apropen a les zones de treballs a la recerca 
de menjar). Quan l’aprofitament es fa al límit 
de la zona del filat, pot convenir retirar part 
del ramat. 

El model ajustat de pastura descrit en el 
document “Caracterització de l’aprofitament 
silvopastoral de Catalunya” (Taull i Casals, 
2011), recomana actuacions forestals de baixa 
intensitat, que no rebaixin la FCC per sota del 
70%, amb la finalitat de millorar la transitabi-
litat. Els treballs silvícoles previstos en la ges-
tió forestal de la finca, en cap cas rebaixaven 
la FCC per sota d’aquest percentatge.

És important remarcar que l’aprofitament 
per biomassa beneficia la gestió forestal i 
ramadera d’aquesta finca (en referència a 
l’aprofitament de les capçades) permetent la 
retirada d’un producte que d’altra forma es 
quedaria al bosc, millorant la transitabilitat, 
reduint la càrrega de combustible, i abara-
tint el cost d’estassades posteriors. Pel que 
fa a la recuperació de prats, l’aprofitament 
per a biomassa té un clar benefici econòmic 
en aprofitar un producte que d’altra forma, 
s’hauria d’eliminar.

Efecte de la pastura en la cacera

La principal interferència per fer compatible 
la pastura amb la cacera és el filat per la inter-

secció del pas del caçador, i per la descàrrega 
de corrent que poden rebre els gossos 

En aquest cas, la col·locació de portes 
(Fotografia 6) en tots els camins i corriols usats 
pels caçadors, així com la desconnexió del cor-
rent del fil inferior (situat a 40 cm del terra) 
en cas de batuda són mesures que faciliten la 
compatibilització d’ambdues activitats.

Efecte de la pastura en aprofitaments 
aliens a la propietat

L’aprofitament ramader té un efecte dissuasiu 
per l’ús aliè de la finca. En el cas del llentiscle 
és especialment significatiu, a part de l’efec-
te dissuasiu del tancat i de la presència del 
boví, se suma la disminució de la quantitat de 
llentiscle a la finca en tractar-se d’una espècie 
palatable.

Efecte sobre la xarxa viària

Al ramader l’interessa disposar de la major 
accessibilitat amb vehicle tot terreny i trac-
tor pel maneig del bestiar. En aquesta finca 
s’han recuperat els camins de desembosc 
existents i l’amplada de la xarxa viària secun-
dària (Fotografia 7), passant dels 75 ml/ha 
de camins transitables, a 175 ml/ha. Aquest 
increment de transitabilitat no ha comportat 
un increment del transit ocasional de motos i 
quads, sinó una disminució dels mateixos per 
l’efecte dissuasiu del filat i del ramat.

El manteniment de la vegetació lateral un 
cop realitzada la primera estassada la realitza 
principalment el ramat, i en cas de caiguda 
d’arbres és el ramader qui manté oberts els 
camins.

Fotografia 6– Portes de pas dels tancats ramaders en 
camins.

Fotografia 7– Xarxa secundària a l’esquerra, i camí de 
desembosc recuperat a la dreta.
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Filat i límits de la propietat

El recorregut del filat ha seguit bàsicament el 
traçat de la xarxa viària existent, excloent part 
de la superfície de la finca i incloent part de 
finques d’altres propietaris que han autoritzat 
la pastura. L’autorització d’altres propietaris 
ha estat imprescindible per encabir la major 
part de finca dintre del tancat. A la Figura 2 
s’observa la correlació entre propietat i tan-
cats, i a la Fotografia 8 s’observa un tram de 
tancat que transcorre pel límit de la finca.

Efecte en la prevenció d’incendis

L’activitat ramadera a la finca afecta positiva-
ment a la prevenció d’incendis per la disminu-
ció del combustible de superfície, per la recu-
peració de zones de seguretat (prats), i per la 
millora de la xarxa viària. La incorporació de 
noves finques a l’activitat ramadera contribui-
ria a disminuir la vulnerabilitat del territori als 
incendis forestals.

La repercussió de la pastura en cas d’un 
incendi forestal no dependrà únicament del 
nombre d’hectàrees pasturades, sinó també 
de l’estructura de la vegetació i de la seva ubi-
cació. Aquest benefici en prevenció d’incendis 
es veu clarament incrementat quan la pastura 
i la zona on es pastura coincideixen en zones 
estratègiques per a la prevenció d’incendis 
forestals, establertes en una planificació terri-
torial (Fotografia 9).

En el cas que un incendi forestal afecti la 
finca, s’espera una mortaldat d’arbres molt 
menor que en cas de no haver introduït la 
pastura, especialment en aquelles zones on 
s’han realitzat treballs que hagin comportat 
la discontinuïtat del combustible.

Fotografia 8– Límit de propietat.

Figura 2– Correlació del límit de tancat i propietat.

Zones de la finca excloses dels tancats

Zona d’altres propietats incloses dins dels tancats

Zones pasturades de la finca
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Perspectives i reflexió final

Transcorreguts 3 anys des de l’inici de la pas-
tura es considera que l’activitat ramadera en 
la finca ha complert les expectatives previstes 
pel que fa al control del sotabosc, de man-
teniment de prats i de la transitabilitat de la 
xarxa viària.

En aquest cas, la ramaderia depèn únicament 
del ramader, i la propietat es beneficia de les 
diverses sinergies que la pastura ofereix en la 
finca sense comprometre l’activitat forestal 
planificada, sense estar lligada a perpetuïtat 
ni generar drets al ramader, gràcies al contrac-
te que signen ambdues parts. 

El suport que pugui donar la propietat al rama-
der, tant en la cessió/lloguer de l’aprofitament 
pastoral com en la instauració de la pastura, 
així com els ajuts de l’administració, tant els 
que corresponen al ramader per inversió, com 
els ajuts silvícoles que facilitin la millora de 
transitabilitat en les finques pasturades facili-
tarà l’increment de l’activitat silvopastoral en 
els boscos, i disminuirà la vulnerabilitat dels 
boscos davant dels incendis forestals.
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Fotografia 9– Franja d’incendis carenera de la finca mantinguda mitjançant pastura.
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Introducció

Les pertorbacions poden ser de naturalesa 
abiòtica (per exemple: tempestes, incendis, 
gelades) o naturalesa biòtica (per exemple: 
plagues d’insectes, malalties). La superfície 
forestal total d’Europa afectada per danys 
biòtics i abiòtics, s’estima al voltant de 7,3 
milions d’hectàrees. 

A nivell dels boscos europeus, s’estima que 
anualment una superfície equivalent a 
Polònia, uns 38 milions m3/any, es veu danya-
da per pertorbacions tant de caràcter biòtic 
com abiòtic (mitjanes de 1950 – 2010). La inci-
dència dels diferents tipus de pertorbacions 
difereix molt, així, el vent és la pertorbació 
que més superfície afecta anualment, amb 
un 51% de la superfície total afectada. El 
segueixen els incendis amb el 16%, nevades 
4% i altres de caràcter abiòtic 6%. Les per-
torbacions de caràcter biòtic sumen al voltant 
del 17%. El 6% restant són combinacions de 

Jordi Vendrell Flotats
Geògraf. Àrea I + D. Fundació d’Ecologia del Foc i Gestió d’Incendis Pau Costa

Vicent Altava Ortiz
Doctor en Física. Servei Meteorològic de Catalunya

Eduard Paredes Victori
Enginyer Forestal. Universitat de Lleida

RESUM

A Europa, milers d’hectàrees de bosc cada pocs anys es veuen afectades per episodis de tempestes 
que donen lloc a rafegues de vent de gran intensitat. L’impacte d’aquestes sobre les masses forestals 
actuals, provoca grans pèrdues econòmiques degut al gran número de peus afectats. Els costos de 
l’extracció d’aquesta fusta són molt elevats, fet que implica que en moltes ocasions es deixa directa-
ment aquesta fusta al bosc, amb els riscos que això comporta. En aquest text es fa una anàlisi de la 
ventada que va afectar la comarca del Vallès el passat desembre de 2014 i es presenta una revisió 
bibliogràfica dels factors de vulnerabilitat de les masses i possibles accions que es poden dur a terme 
a nivell de gestió per augmentar-ne la resiliència.

Figura 1– Danys 
totals ocorreguts en 
els boscos europeus 
(milions m3) degut a 
diferents pertorbacions. 
La categoria “other 
causes” inclou danys 
antropogènics, causes 
no identificades i causes 
mixtes. Modificació de 

Schelhaas, 2008
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danys no directament atribuïbles a una per-
torbació en concret (Gardiner et al., 2013).

Així com a Catalunya un dels grans modela-
dors o gestors dels nostres paisatges són els 
Grans Incendis Forestals (GIF), a bona part de 
l’Europa Central i del Nord, ho són les tem-
pestes de vent. Tant els incendis com aquestes 
tempestes de vent, són dues de les pertorba-
cions a les quals han estat exposats els boscos 
europeus des d’antic, com ho demostren els 
registres de més de 600 anys i les marques de 
foc que es troben en els arbres i les torberes 
(Gardiner, 2013). 

A nivell d’afectació de les pertorbacions de 
vent al territori català, la situació i configu-
ració d’aquest hi juga un paper clau. Així, la 
presència de les extenses valls fluvials dels rius 
Ebre, Garona i Loira, i la gran serralada dels 
Alps contribueixen definitivament a què a 
Catalunya hi hagi zones que es troben entre 
les més ‘ventades’ de tota l’Europa Occidental. 
L’efecte que produeixen les conques d’aquests 
dos grans rius és la d’actuar com a un ‘embut’ 
o col·lector dels fluxos atmosfèrics del nord i 
nord-oest (tramuntana i mestral respectiva-
ment). Són precisament aquestes dues direc-
cions del vent les que presenten una major 
freqüència.

D’altra banda, i com és sabut, Catalunya és un 
país de climatologia variada. Aquesta varia-
bilitat no afecta només als valors de precipi-
tació i temperatura, sinó que també afecta la 
distribució i la freqüència de dies amb vents 
destacats, molt diferent al llarg del territori 
català. Independent de quin sigui l’origen 
meteorològic d’un episodi de vent, un dels 
factors que fomenten aquesta variabilitat és 
la complexa orografia del territori, amb serra-
lades de diferent altura, orientació i longitud.

La Taula 1 il·lustra clarament la variabilitat 
que es comentava, on es mostra un recompte 
dels últims 8 anys a les estacions de mesura 
de Portbou, Salòria, Perelló, Roses i Caldes 
de Montbui, dels dies on el vent supera els 
llindars de 25 i 35 m/s (90 i 126 km/h res-
pectivament). Aquestes estacions s’han triat 
perquè es troben situades en zones influenci-
ades per d’importants serralades i a distància 
considerables unes d’altres (amb l’excepció de 
Portbou i Roses). 

La mateixa taula també il·lustra com de ven-
tades en són aquestes zones. A Portbou en els 
darrers 8 anys hi ha 866 dies amb una ratxa 
de vent superior a 25 m/s (gairebé 1 de cada 
3 dies), mentre que a l’altre extrem, Caldes de 
Montbui, a la plana del Vallès Oriental només 
en registra 2, una baixíssima freqüència del 
fenomen. 

Estacions com el Perelló, al prelitoral sud de 
Catalunya, han registrat 155 dies en els dar-
rers 8 anys (1 dia cada tres setmanes) i Salòria, 
al Pirineu de Lleida, n’ha registrat 162 casos.

Tempestes de vent com a 
pertorbació

La informació de la qual es disposa sobre les 
pertorbacions de vent que van afectar Europa 
abans de meitat del segle XX són escasses, no 
és fins aquest punt que comencen a augmen-
tar els informes disponibles, especialment a 
l’Europa occidental. La informació i cobertura 
que tenim dins d’Europa tant per incendis 
com per tempestes, augmenta clarament a 
partir del 1950 (Gardiner, 2013).

Estació Nombre de dies considerats
(vent velocitat màxima) VVX ≥ 35 m/s (dies) VVX ≥ 25m/s (dies)

Portbou 2916 866 186

Salòria (2.451 m) 2922 162 15

El Perelló 2922 155 5

Roses 2920 24 0

Caldes de Montbui 2922 2 1

Taula 1– Nombre de dies en què les ratxes màximes de vent (VVX) superen els 25 i 35 m/s durant el període 01-04-2007 i 
31-03-2015 en algunes de les estacions de la XEMA del SMC. Elaboració: SMC
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Les tempestes amb vent i els incendis fores-
tals són alguns dels riscos més importants a 
les que s’ha d’adaptar la gestió forestal. Un 
estudi dut a terme per Doll el 1991 a Europa 
va mostrar un augment de danys relacionats 
amb tempestes de vent, en termes de volum 
total d’arbres arrencats i trencats, en funció 
de la velocitat del vent, en els últims 135 anys 
(Birot, 2001).

Els principals factors relacionats amb la gene-
ració de danys per tempestes de vent en les 
masses forestals es poden agrupar en qua-
tre grans categories: condicions meteorològi-
ques, posició topogràfica, condicions del sòl i 
les característiques de la massa.

Quant a la meteorologia, un episodi de vent 
sever pot tenir orígens molt diferents; ciclogè-
nesis explosives, esclafits, vents a sotavent o 
fins i tot tornados, són fenòmens que poden 
causar ventades més o menys locals i que han 
tingut precedents amb major o menor fre-
qüència a Catalunya.

L’ús del terme ciclogènesis explosiva ha sigut 
recurrent en els darrers anys en un context 
d’elevada zonalitat de la circulació general a 
la zona de l’Atlàntic nord i, per tant, també 
al voltant de la península Ibèrica. S’anomena 
ciclogènesi explosiva quan el centre d’una 
baixa situada a uns 60ºN experimenta un des-
cens de la pressió d’almenys 24 hPa en 24h, o 
de la meitat en el cas d’estar a uns 25ºN.

En aquest cas, ens centrarem en les conseqüèn-
cies que es poden derivar de la interacció d’un 
flux atmosfèric amb una serralada, on aquests 
poden ser molt diferents segons quina combi-
nació de factors es donen respecte a:

• Característiques de la serralada (alçada, 
llargada i amplada).

• Angle que forma la direcció del flux atmos-
fèric incident i cadascun dels dos semieixos 
d’una serralada, tenint en compte que una 
serralada pot assimilar-se a una el·lipse, 
amb els seus corresponents semieixos, el 
major (llargada) i menor (amplada).

• Apantallaments produïts per altres serrala-
des.

• Intensitat del flux atmosfèric advectat.
• Estratificació atmosfèrica.
• Context sinòptic a gran escala.

Un dels fenòmens més freqüents que es 
produeixen és el que s’anomena les ones de 

muntanya. Aquestes poden provocar la inten-
sificació del vent a sotavent de la serrada que 
pertorba el flux atmosfèric incident en certes 
situacions.

A la Figura 2 s’observa com l’alteració d’un 
flux atmosfèric produït per un parell de ser-
ralades de paràmetres físics fixats a conveni-
ència, produeix un seguit d’inversions a dife-
rents estrats atmosfèrics (inflexions còncaves 
de les isolínies de temperatura potencial) i 
com el vent s’intensifica just a sota d’aquestes 
(àrees vermelles més intenses). Per contra, en 
les regions que no s’observa inversió (inflexi-
ons convexes de les isolínies de temperatura 
potencial) el vent és molt més feble o fins i 
tot negligible.

Figura 2– Tall vertical de l’atmosfera a partir d’una simulació 
amb el model RAMS on s’observa l’aparició d’ones de 
muntanya i vents reforçats en superfície a sotavent de la 
direcció de propagació del flux atmosfèric a gran escala 
(sageta blanca). Les línies verdes representen les isolínies 
de temperatura potencial mentre que el contorn vermell la 
velocitat del vent.

Així doncs, les ones de muntanya es formen 
quan una serrada té prou entitat física com 
per a alterar un flux atmosfèric amb un grau 
d’estabilitat suficient, al llarg de diferents 
nivells atmosfèrics (es podria fer l’analogia 
amb l’alteració del corrent d’un riu produït 
per una gran pedra en el seu fons. Solen tenir 
una durada d’unes hores i poden arribar a for-
mar bandes de núvols mitjans i alts a sotavent. 

Potencial Temperature in Green (K) and Horizontal Wind 
Speed in Red (m/s).
RAMS Model Simulation with 2 Witch of Agnesi Mountains 
and Froude number = 1.0
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Si, a més, hi ha una inversió en alçada, aques-
ta fa que l’energia de l’ona no pugui propa-
gar-se cap a nivells superiors i es propagui a 
nivells baixos, intensificant el vent en superfí-
cie. No només una inversió pot produir aquest 
fenomen: la cisalla del vent també pot fer que 
s’intensifiqui el vent en superfície. Per a més 
detall s’emplaça a la consulta del blog del SMC 
‘Ones de Muntanya’ consultable a http://bloc.
meteo.cat/category/analisis-de-situacions/

Un altre fenomen que pot evidenciar la for-
mació d’aquestes ones i el reforçament del 
vent en superfície és el descens pronunciat de 
les humitats en capes baixes, fins i tot a zones 
on no arriba a enregistrar-se vent significatiu.

Cal destacar que en un principi, aquest efecte 
d’intensificació del vent a sotavent d’una ser-
ralada per la generació d’ones de muntanya, 
pot ser explicatiu a Catalunya, a diferència de 
les tempestes de vent que afecten el centre i 
el nord d’Europa, on gran part dels danys es 
registren en zones amb orografia molt menys 
complexa.

Anàlisi de la ventada del 9 de 
desembre de 2014

L’afectació de l’episodi va donar-se princi-
palment als municipis del Vallès de Terrassa, 
Sabadell, Caldes de Montbui i Castellar del 
Vallès, amb uns danys estimats de 26.000 m3 
de fusta tombada, gairebé en la seva totalitat 
de pi blanc, en unes 500 ha estimades totals 
d’afectació Figura 3 i Fotografies 1 i 2.

L’acumulació de factors, pot ser el detonant 
d’un episodi sever de vent. Tant pel que fa a 
la intensitat d’aquest com a l’extensió a zones 
generalment poc afectades per vents inten-
sos. El cas del 9 de desembre del 2014 en seria 
un exemple.

Aquest episodi, a més d’afectar a zones nor-
malment acostumades a vents forts (àrea 
empordanesa, Terres de l’Ebre i Pirineus), 
també va afectar la zona del prelitoral central 
i Prepirineu. A la Taula 2 hi ha les ratxes de 
vent més destacades d’aquest episodi enre-
gistrades per les estacions de la XEMA del 
Servei Meteorològic de Catalunya. Per a més 
informació s’emplaça a la nota de premsa ela-

borada pel Servei Meteorològic de Catalunya 
disponible a http://premsa.gencat.cat

Taula 2– Ratxa màxima de vent el dia 9 de desembre a 
la XEMA ordenades de més a menys intensitat.

Estació Comarca Ratxa 
màxima 
de vent 

09/12/2014 
(km/h)

Santuari de Queralt Berguedà 175,7

Portbou Alt Empordà 150,8

Montserrat - Sant 
Dimes

Bages 128,2

Caldes de Montbui Vallès Oriental 123,8

Puig Sesolles 
(1.668 m)

Vallès Oriental 122,8

Navata Alt Empordà 110,5

El Perelló Baix Ebre 108,7

Montsec d’Ares 
(1.572 m)

Pallars Jussà 104

Sabadell - Parc Agrari Vallès Occidental 101,9

Barcelona - Observa-
tori Fabra

Barcelonès 99,4

Guardiola de Ber-
guedà

Berguedà 99

Organyà Alt Urgell 96,5

Badalona - Museu Barcelonès 95,4

Roses Alt Empordà 95

Sant Romà d’Abella Pallars Jussà 93,6

Mas de Barberans - 
Abocador

Montsià 93,6

Das Cerdanya 88,6

Castell d’Aro Baix Empordà 88,6

La Bisbal d’Empordà Baix Empordà 88,6

La Quar Berguedà 87,5

Banyoles Pla de l’Estany 87,1

Orís Osona 84,2

Parets del Vallès Vallès Oriental 84,2

Solsona Solsonès 83,5

Amposta Montsià 82,8

Els Hostalets de 
Pierola

Anoia 82,1

PN dels Ports Baix Ebre 81

Castellbisbal Vallès Occidental 80,6

Muntanyola Osona 80,3
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L’excepcionalitat de l’episodi a la zona del 
Vallès, ho demostra la dada de ratxa màxima 
de vent a Caldes de Montbui; els 126,8 km/h 
enregistrats és la ratxa màxima des que es 
tenen dades en aquell punt. L’episodi a altres 
indrets tot i ser destacat, no va ser tan excepci-
onal: hi ha 5 valors superiors a Salòria, 11 valors 
a Roses i 41 valors a Portbou i no va passar de 
dia amb vent moderat a la zona d’El Perelló.

A l’hora de classificar l’episodi i fixar-se en 
la recurrència, ens servirem del projecte de 
Classificació Sinòptica Objectiva a Catalunya 
desenvolupat pel SMC. Segons aquest pro-
jecte, el 9 de desembre del 2014 fou una 
situació de nord acompanyada d’una advec-
ció freda, generalment després de l’entrada 
d’un front fred. Aquest tipus de situacions, 
donades durant un mes de desembre no 

Fotografia 1– Efectes de l’episodi de vent del 9 de desembre de 2014 a la zona del Vallès. Font: Diari ARA.cat

Figura 3– Mapa d’afectació de l’episodi de vent del 9 de desembre de 2014. Font: Centre de la Propietat Forestal

Afectació ventades 2014
21 gener 2015
escala 1:50.000

Font:
Cos Agents Rurals
Centre de la Regeneració Forestal
Ortofoto 1:25.000

Zona afectada
Instruments d’Ordenació 
Forestal
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són tan estranyes, tal com mostra l’evolució 
temporal d’aquestes situacions a Catalunya 
durant els mesos de desembre des del 1871 al 
2008 (Figura 3). Cal remarcar que, tot i que al 

desembre del 2014 hi van haver 5 situacions 
d’aquest tipus a Catalunya, aquesta xifra no 
s’assolia en un mes de desembre des d’inicis 
dels anys 80s.

Fotografia 2– Efectes de l’episodi de vent del 9 de desembre de 2014 a la zona del Vallès. Font: Consorci Forestal de Catalunya

Fotografia 3– Danys provocats per l’episodi de vent a la finca de Can Déu. Font: Consorci Forestal de Catalunya

Figura 3– Evolució temporal de les situacions de nord amb advecció freda al mes de desembre durant el període 1871-2008 a 
partir de la classificació sinòptica objectiva de les re anàlisis del NCEP-NCAR.
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La nit del 8 al 9 de desembre del 2014, el 
pas d’un front fred va donar pas a una forta 
advecció de nord (22,4 m/s al nivell de pressió 
de 850 hPa segons les dades de les re anàlisis 
del Global Forecasting System “GFS”) sobre 
Catalunya a les 12 UTC. Tot i no ser excepci-
onal, aquesta dada ja ens dóna informació 
que el vent podria ser fort en molts punts del 
territori.

Quant a anàlisi meteorològica de l’episodi, 
aquell dia es van donar una acumulació de 
factors que van provocar que el vent fos molt 
intens a punts on no acostuma a ser d’aquesta 
magnitud:
• L’advecció de nord era causada per l’entra-

da d’un anticicló en forma de falca, amb 
què el flux de nord era força estable.

• El jet polar feia una inflexió i es desplaçava 
meridionalment cap al mediterrani occi-

dental, amb un màxim de vent a la vertical 
entre el Golf de Lleó i el Mar Balear. 

Aquests dos factors van ser claus, ja que un 
flux estable (laminar) és més propens a for-
mar ones de muntanya, i les zones situades 
a la dreta d’un màxim de vent del jet polar 
estan afectades per subsidència en els estrats 
inferiors, el que crea inversions en alçada (més 
informació a la nota de premsa elaborada pel 
Servei Meteorològic de Catalunya disponible 
a http://premsa.gencat.cat).

Pel que fa a la predicció meteorològica d’aquest 
episodi, a la Figura 4 es mostren els camps de 
vent i les línies de corrent a un nivell de pressió 
de 950 hPa a partir de les sortides del model 
de meso escala WRF amb condicions inicials i 
de contorn del GFS (aquest és un dels downs-
calings dinàmics operatius diàriament al SMC).

Per a demostrar que aquesta intensificació del 
vent a sotavent d’alguns relleus, podria ser 
conseqüència de la formació d’ones de mun-
tanya, es presenta a la Figura 5 un tall vertical 
de la temperatura potencial i de la compo-
nent meridional del vent a partir, aquest cop, 
de l’anàlisi del model WRF niat al ECMWF a 3 
km de resolució horitzontal a les 12 UTC del 
dia 9. Aquest tall vertical s’ha superposat amb 
l’orografia que veu el model a 3 km. S’aprecia, 
efectivament, la formació d’ones de munta-
nya tant a sotavent del Pirineu com també 
dels relleus prelitorals centrals. 

Es veuen també moviments descendents 
(àrees vermelles a la Figura 5) al sud d’aquests 
relleus respecte a la seva vertical en altura i 
que es propaguen en superfície. Això repre-
senta una intensificació del vent en superfície 
vessant avall d’aquestes serralades.

Fotografia 4– Mostra de danys a la finca de Can Déu, 
Sabadell. Font: Consorci Forestal de Catalunya

Figura 4– Camp de vent i línies de corrent al nivell de pressió de 950 hPa a partir de les sortides del model WRF niat al GFS a les 
12 UTC del dia 9 de desembre del 2014 i a una resolució horitzontal aproximada de 36, 12 i 4 km, d’esquerra a dreta. Font: SMC
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Conseqüències d’aquest tipus de 
pertorbacions

La major part dels danys registrats a Europa, 
són deguts a ciclons extratropicals que solen 
succeir en època hivernal i que generen altes 
velocitats de vent afectant milers de km², no 
només a les masses forestals, sinó també a les 
infraestructures urbanes, pel que cal conside-
rar també, igual que en els incendis forestals, 
els perills que comporten aquestes pertorba-
cions en àrees altament poblades i en zones 
d’interfase urbana – forestal.

Com a apunt general, es pot afirmar que la 
disminució, en general, de l’activitat silvícola 
que es realitza a les masses forestals, pot tenir 
una influència negativa sobre la susceptibili-
tat dels boscos a les pertorbacions de vent. En 
particular, l’augment constant de la superfície 
forestal i l’augment de l’edat mitjana dels 
boscos pot haver contribuït a un augment 
de la susceptibilitat dels boscos cap a danys 
provocats per les tempestes (Gardiner, 2013).

A França, degut als danys provocats per la 
tempesta “Lothar” el 26 de desembre del 
1999, sumats a la disminució dels preus de 
mercat de la fusta i els productes que se’n 
deriven, va provocar que un enorme volum de 
fusta no arribés al mercat i es deixés al bosc, 
degut a què els costos derivats de la neteja, 
rescat i restauració de les zones afectades 
eren molt elevats. Per la tempesta “Lothar”, 
pertorbació de referència per la quantitat 

d’estudis que se’n van generar, es calculen uns 
costos directes aproximats de 6.100 milions €. 
Amb l’objectiu d’intentar de posar remei, o 
mitigar aquest problema, el govern francès va 
posar en marxa un seguit de mesures per tal 
d’ajudar a la recuperació de la fusta, l’emma-
gatzematge i la restauració dels boscos afec-
tats a través de diversos mecanismes financers 
(Birot, 2001).

L’impacte econòmic provocat per les tempes-
tes de vent a nivell centreeuropeu és molt 
elevat, d’aquí la gran publicació d’estudis i 
articles sobre la importància de preparar i 
prevenir les masses forestals davant d’aquest 
fenomen. A tall d’exemple, les pèrdues provo-
cades per la tempesta “Kyrill” el 19 de gener 
del 2007 que va afectar el centre d’Europa, 
van causar d’anys per valor de 4.500 milions 
€ amb prop de 2.400 milions € només a 
Alemanya. La indústria forestal a Alemanya 
va informar de 1.000 milions € en ingressos 
perduts, a més dels danys directes causats per 
la tempesta (Gardiner, 2013).

Figura 5– A l’esquerra, transsecte a 2 graus est de longitud constant i de 43 a 41 graus nord de latitud del camp de 
temperatura potencial a diferents nivells de pressió (línies negres) i de la component meridional del vent (ascensos o descensos 
en blau i vermell respectivament). A la dreta hi ha l’orografia que té el model a 3 Km de resolució horitzontal.
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Vulnerabilitat, exposició i 

prevenció

Les característiques del lloc són molt impor-
tants 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.

Tant el tipus de sòl, com les propietats quí-
miques, físiques i el drenatge, són un factor 
determinant, ja que poden influir en l’arqui-
tectura del sistema d’arrels, fet que s’ha consi-
derat com summament rellevant per garantir 
l’estabilitat de l’arbre enfront de les forces 
generades pel vent (Birot i Gorillet, 2001).

D’altres estudis han intentat utilitzar el pH 
del sòl com a indicador de la vulnerabilitat 
potencial d’una àrea davant de tempestes 
de vent, tot i que els mecanismes implicats 
en la relació entre l’acidesa del sòl i danys de 
la tempesta són encara poc coneguts (Mayer, 
2005). Segons aquests estudis, l’acidesa del 
sòl hauria de ser considerat un factor de risc 
significatiu tot i que és possible que els danys 
provocats per una tempesta no estiguin direc-

tament relacionats amb un pH baix del sòl, 
ja que, en general, s’afirma això pel fet que 
s’han observat majors danys en zones on hi 
ha una alta proporció d’espècies de coníferes 
que normalment es troben amb sòls amb un 
pH baix.

L’elevació, la topografia i la composició del 
bosc, són també factors importants que deter-
minen la vulnerabilitat d’una massa forestal, 
en especial quan existeix una direcció pre-
dominant del vent. Les zones d’Europa més 
afectades per les tempestes (Figura 6) són 
les costes occidentals, amb danys registrats a 
França, que van des dels Alps del Sud i arriben 
fins a Escandinàvia. En alguns casos els infor-
mes de danys s’estenen fins als Estats Bàltics i 
la Federació Russa (Gardiner, 2013).

Un dels altres grans factors que incideixen en 
l’augment de la vulnerabilitat a nivell d’indi-
vidu són el desenvolupament del pa d’arrels i 
l’índex d’esveltesa (Fotografia 5).

L’augment de la competència per l’espai dels 
arbres en les masses europees actuals, fruit 
del tipus de gestió en uns casos, i de la manca 
de gestió en d’altres, ha implicat una reducció 
del desenvolupament del sistema d’arrels i 

Figura 6– Àrea afectada estimada per diferents tempestes seleccionades. Gardiner et al. 2013
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del diàmetre del tronc (menor estabilitat), i 
en canvi, ha augmentat l’alçada mitjana dels 
arbres. Això implica que l’índex d’esveltesa 
(H/D) serà més gran i en conseqüència, la 
vulnerabilitat dels arbres en ser tombats aug-
menta en gran mesura (Birot, 2001).

L’augment de l’alçada de l’arbre, fa aug-
mentar 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 caracte-
rístiques locals del vent, juntament amb l’ar-
quitectura de l’arbre i la densitat del fullatge. 
Molt més crític que la velocitat mitjana del 
vent, és la turbulència (ràfega) que aquest 
vent és capaç de generar 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 d’origen sinòptic, són molt majors. 
Aquestes forces del vent turbulent són les que 
acostumen a provocar la fallada mecànica de 
l’arbre i per tant, el seu trencament. És cone-
gut, a través de modelitzacions, que són les 
característiques de la pròpia massa forestal la 
que genera aquestes grans turbulències, fet 
clau en el trencament i bolcat dels arbres.

Pel que fa a l’estructura regular o irregular, 
els resultats dels estudis existents no són con-
cloents. L’estructura irregular afavoreix una 
major estabilitat individual dels peus però 
els deixa més exposats, i a més la circulació 
del vent pot ser més turbulenta. En sentit 
contrari, l’estructura regular proporciona un 
efecte d’estabilitat col·lectiva que, això sí, en 
ser superat afavoreix la caiguda massiva per 
“efecte dominó”.

Pel que fa la vulnerabilitat de les espècies 
arbòries, els arbres de fulla caduca solen ser 
menys susceptibles que les coníferes a danys 

Fotografia 5– Pa de terra excessivament prim per a garantir una bona sostenibilitat d’uns arbres d’aquestes dimensions. Bosc 
de Can Deu. Sabadell. Autor: Josep M. Tusell
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per tempestes. Això es degut a que tenen una 
càrrega de vent més baixa durant el període 
que no tenen fullatge, que en general coinci-
deix amb els períodes de major recurrència de 
vents forts al centre d’Europa (Mayer, 2005). 
Tanmateix, no presenten tanta susceptibilitat 
a l’efecte concomitant de la neu en capçada 
(les ventades quan els arbres tenen neu a la 
capçada són molt més destructives).

Un altre aspecte a considerar és el moment 
en que l’episodi de vent succeeix. En venta-
des hivernals, si el terra ja està glaçat, l’arbre 
presenta una major resistència a l’abatiment, 
per un major ancoratge. Però si el sòl no està 
encara glaçat, o és moll, la vulnerabilitat és 
molt major. Aquest aspecte té importants 
implicacions per als països de latituds septen-
trionals o els boscos d’alta muntanya en un 
escenari de canvi climàtic, amb un endarreri-
ment previsible de les dates de gelada del sòl.

Quant a accions, i en concret relacionat amb 
plantacions arbòries, és de vital importància 
tenir en compte l‘elecció de les espècies i la 
seva edat de rotació o el diàmetre objectiu. 
Aquest factor determinarà 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.

Aquí convé assenyalar, a nivell d’exemple, 
com algunes àrees de gran afectació, com la 
zona nord d’Anglaterra, supediten la rotació 
del torn de tallada en funció de la recurrència 
teòrica mitjana de les grans tempestes de vent 
per aquella àrea, en aquest cas 15 anys.

En segon lloc, l’efecte del diàmetre objectiu, 
en zones de risc de patir danys per tempes-
ta, és el resultat de l’increment de diàmetre 
associat a l’altura individual de cada peu. 
Aquest resultat ha d’anar associat amb l’al-
tura individual i l’edat de l’arbre, per tal 
d’evitar l’aprimament dels peus, que té l’efec-
te d’augmentar la inestabilitat dels arbres 
individuals (índex d’esveltesa). L’aprimament 
ha estat reconegut com un factor de risc, en 
canvi, segueix sent incert com d’important és 
quan es compara l’efecte d’algunes interven-
cions silvícoles que es duen a terme per tal de 
millorar el creixement diametral dels arbres 
(aclarides), amb d’altres factors coneguts que 
influeixen en la vulnerabilitat davant el risc de 
tempesta (espècies d’arbres, alçada de l’arbre 
i condicions del lloc).

Hi ha evidències que un moderat o fort apri-
mament dels peus pot augmentar la vulne-
rabilitat general de la massa de patir danys 
provocats per les tempestes i que l’augment 
del pes de les aclarides pot provocar una 
interrupció temporal de la superfície del dos-
ser arbori que comporti un augment de les 
turbulències amb un posterior balanceig dels 
arbres. Per tant, s’ha de trobar un equilibri 
entre la densitat (que quan és elevada provo-
ca un aprimament dels peus) i el pes i nombre 
d’aclarides per no trencar l‘estabilitat interna 
de la massa (Gardiner, 2013). En aquest sentit, 
és interessant no endarrerir les aclarides per 
evitar l’aprimament excessiu dels peus, exe-
cutar-les en nombre suficient i pes moderat.

Com ja s’ha comentat, les espècies de coní-
feres són generalment més susceptibles que 
les espècies de fulla caduca. Per tant, a nivell 
europeu sempre es recomana incrementar la 
proporció d’espècies de fulla caduca en rodals 
per reduir el risc de danys de la tempesta.

La idea és estar preparats davant del risc quan 
existeix una probabilitat raonable que es pro-
dueixin, mitjançant mètodes i eines per pren-
dre mesures ràpides en cas de danys.

L’objectiu és reduir el dany i les pèrdues actu-
ant sobre els factors de risc, en particular els 
relacionats amb l’exposició i la susceptibilitat, 
ja que no és possible controlar els esdeveni-
ments naturals com ara vents i les tempestes.

Com s’ha indicat anteriorment el vent no és 
l’únic factor de risc que puguin afectar els 
boscos, això vol dir que l’avaluació de la inte-
gració dels diferents riscos hauria de preveure 
un enfocament combinat. Realitzar una estra-
tègia de la gestió de riscos, incloses les dimen-
sions econòmiques, és important malgrat la 
seva complexitat.
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Conclusions

A nivell meteorològic, l’episodi de vent del 
9 de desembre del 2014 va marcar rècords 
de vent a la zona del prelitoral central de 
Catalunya i punts del Prepirineu. Aquest és 
un clar exemple de vents a sotavent d’un flux 
atmosfèric, en aquest cas de nord. L’episodi va 
afectar zones molt poc exposades als fluxos 
de nord. La formació d’ones de muntanya per 
la interacció entre el flux de nord i les serra-
lades del Pirineu i els relleus prelitorals en va 
ser la causa. La presència d’una inversió a un 
nivell de pressió per sobre d’aquestes serres va 
reforçar el vent en superfície. 

Aquesta és la conclusió que es desprèn de 
l’anàlisi de les simulacions del model de 
meso escala WRF amb diferents condicions 
inicials i de contorn. El simultani increment 
de vent en superfície i la baixada de les 
humitats relatives que es produeixen en 
aquestes situacions és una clara advertència 
de la perillositat d’aquests episodis pel que 
fa a l’increment del perill d’incendi forestal, 
sobretot si es donen durant l’estiu. Fet que 
possiblement pot explicar altres situacions i 
fenòmens ocorreguts durant alguns incendis 
forestals a Catalunya, i que encara han de 
ser estudiats a fons, com podrien ser a tall 
d’exemple, l’incendi de la Riba 2011 i l’incen-
di d’Horta de St. Joan 2009.

A nivell silvícola, se sap que encara que inter-
venen molts factors a l’hora de determinar 
l’estabilitat de la massa, l’alçada dels arbres 
és un dels factors més importants, juntament 
amb el creixement del coeficient d’esveltesa 
que va directament relacionat amb l’augment 
de la vulnerabilitat.

La relació de l’altura amb el diàmetre no sem-
pre és un indicador fiable de l’estabilitat de 
la massa forestal com a conjunt però pot ser 
un bon indicador de l’estabilitat relativa dels 
arbres individuals dins d’una massa forestal.

Quan es realitzen aclarides importants, espe-
cialment quan la massa és adulta, augmenta 
significativament el risc de danys per vent, 
ja que es trenca l’estabilitat col·lectiva de la 
massa, sobretot quan l’espècie a tractar són 
coníferes que en general són més vulnerables 
que les frondoses. Com s’ha apuntat el tren-

cament d’aquesta estabilitat col·lectiva és un 
dels factors que intervé en la generació de 
turbulències.

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 vulnerabilitat de la 
massa, per tant, són zones on a priori no seran 
favorables a ser utilitzades com a zones per 
plantacions arbòries si coincideixen amb àrees 
d’alta recurrència de tempestes.

I per últim, els sistemes de rotació de llarg ter-
mini (major altura de l’arbre final i diàmetres 
objectiu alts) són molt més vulnerables a patir 
danys amb el que s’han d’intentar reduir el 
màxim aquests torns sense perdre rendibilitat.

Observacions a tot Europa mostren que els 
danys forestals per pertorbacions de vent 
han augmentat notablement en les últimes 
dècades. Els recents canvis en el clima, sovint 
es presenten com la conseqüència immediata 
d’aquests augments. No obstant això, en el 
cas de les tempestes és molt difícil de provar 
estadísticament les tendències en la freqüèn-
cia i la gravetat que generen, perquè les sèries 
de dades que es disposen són relativament 
curtes i en general no són homogènies, i les 
tempestes són sistemes altament estocàstics. 
Alguns resultats indiquen un augment de les 
velocitats màximes de les ràfegues de vent a 
nivell local, mentre que altres mostren una 
disminució en la freqüència de ciclons en 
els últims decennis. De tota manera, hi ha 
evidències que la gravetat real de les tempes-
tes com a conseqüència dels canvis climàtics 
pot augmentar durant les pròximes dècades 
(Gardiner, 2013).
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Introducció

Els alzinars de la Serra de Bellmunt

En el conjunt de la Vall del Ges, Orís i el 
Bisaura, els alzinars i les rouredes de roure mar-
tinenc ocupen 6.188 ha (el 45% de la superfície 
forestal arbrada) i es troben principalment als 
municipis de Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç 
de Torelló i Orís, i en menor mesura a Santa 
Maria de Besora, Sant Quirze de Besora i Vidrà. 
En molts casos es barregen les dues espècies 
donant lloc a boscos mixtes de roure i alzina, 
tal com es pot veure a la Taula 1.

L’Associació de Propietaris Forestals 
Serra de Bellmunt

Amb la finalitat de fomentar la gestió ordena-
da i conjunta dels boscos privats de la Vall del 
Ges, Orís i Bisaura, l’Associació de Propietaris 
Serra de Bellmunt va néixer fruit d’un con-
veni entre nou ajuntaments, dues ADF i la 
Diputació de Barcelona. Deu anys després de 

la seva fundació, l’Associació compta amb 54 
socis. En conjunt, les finques associades sumen 
una superfície de gairebé 8.000 hectàrees. 

Joan Carles Àngel Hernández
Enginyer de Forests. Enginyer de l’OTPMIF de la DIBA

Jordi Vigué Ruaix
Enginyer de Forests. Director tècnic de Vigué-Subirà S.C.P.P. Enginyer de l’Associació Serra de Bellmunt

RESUM

Al llarg dels darrers 10 anys i en l’àmbit de l’Associació de propietaris forestals Serra de Bellmunt 
s’han estat gestionant masses d’alzina aplicant un tractament de bosc baix regular. Aquest tracta-
ment s’ha aplicat a les masses amb característiques que permeten marcar un objectiu preferent de 
producció de llenya. El model de gestió emprat és molt semblant als models ORGEST per a gestió 
d’alzinars amb estructura regular: després d’una selecció de tanys inicial no es fa cap aclarida i es 
va a una tallada final amb reserva de peus. Els peus reservats es tallen coincidint amb la selecció de 
tanys. Les actuacions realitzades fins a la data han permès constatar la viabilitat tècnica i econò-
mica de l’aplicació d’aquest model de gestió.

Tipus de bosc Superfície (ha) 

Alzinar 905 

Roureda 2.155 

Bosc mixt d’alzina i roure 1.139 

Alzinar i/o roureda amb 
afloraments rocosos 

1.022 

Roureda amb altres espècies 967 

TOTAL alzinars i rouredes 6.188

Taula 1– Superfície forestal dels diferents tipus d’alzinars i 
rouredes. Font: Elaboració pròpia
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Model de gestió proposat

Objectius i condicionants de gestió

Per a la presa de decisions en gestió forestal és 
imprescindible haver realitzat una assignació 
d’objectius que tingui en compte les caracterís-
tiques del terreny. En el marc de l’àmbit de tre-
ball de l’Associació Serra de Bellmunt s’assigna 
un objectiu preferent de producció de llenya 
a les zones menys pendents, amb presència 
de camins de desembosc i una fertilitat del sòl 
capaç d’arribar a produir almenys 3 t/ha anuals 
de llenya d’alzina o roure. En aquests boscos 
convé aplicar-hi mètodes silvícoles de caràcter 
intensiu i que maximitzin la producció. 

En canvi, els boscos situats en zones menys 
accessibles, més pendents i també aquells 
boscos propers a edificacions, punts d’interès 
paisatgístic i sòcio-cultural haurien de gesti-
onar-se d’acord a uns altres objectius, amb 
mètodes silvícoles menys intensius i actuaci-
ons més espaiades en el temps.

Les zones de pastura arbrada tampoc poden 
orientar-se a la producció de llenya, ja que 
la presència constant del ramat impedeix la 
regeneració de l’arbrat. L’única manera de 
fer compatible la producció de llenya amb la 
ramaderia és l’acotament al ramat de les zones 
en regeneració fins que els rebrots facin una 
alçada superior als 2 metres, és a dir, entre 4 i 7 
anys. Si això no és possible, cal fer una conver-
sió a bosc alt de la roureda o l’alzinar.

Model aplicat 

Els tècnics de l’Oficina Tècnica de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona van dissenyar un model de gestió 
pensant en la casuística exposada. El model 
(Àngel, 2008) és una adaptació del tracta-
ment clàssic de bosc menut regular amb els 
següents objectius:
• Obtenir llenya de forma eficient i perenne. 
• Augmentar el vigor de la massa. 
• Reduir el combustible present al bosc. 

El model es concreta en dues intervencions: 
1 Una selecció de tanys, no comercial, als 8-10 

anys. 
2 Una tallada final als 30-40 anys amb reserva 

d’arbres amb criteri econòmic i paisatgístic. 
Els arbres reservats es tallaran a la posterior 
selecció de tanys, de forma que s’autofi-
nanci globalment l’actuació. 

Per a determinar el torn, o edat de tallada 
final, s’estableix un criteri tecnològic per a 
llenya, determinat pel moment en què el dià-
metre mitjà és de 17 cm. 

Si s’observessin dificultats en la rebrotada de 
soques, es buscaria la regeneració sexual, res-
pectant els peus reservats el temps necessari 
fins assegurar-la.

El model proposat es representa de forma 
esquemàtica a la Figura 1.

Figura 1– Representació esquemàtica del model orientat a la producció de llenya d’alzina i roure. Font: Àngel, 2008

Primer torn

Segon torn

8 - 10 anys

selecció de tanys

Selecció de tanys i 
tallada de reservats

(2a selecció)

(2a selecció)

Tallada final

Tallada final
A parti d’aquí:
REPETICIÓ DEL 
SEGON TORN

38 - 40 anys

30 anys

60 anys

1000 tanys/ha

1000 tanys/ha

1000 tanys/ha

1000 tanys/ha 400 peus/ha

400 peus/ha
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Aplicant aquest model en unitats d’actuació 
concretes, de manera que en una finca hi hagi 
un mosaic format per diferents unitats i cadas-
cuna d’elles en una fase diferent es garanteix 
una producció continuada de llenya.

Primera intervenció. SELECCIÓ DE TANYS 

L’objectiu de la selecció de tanys és maximit-
zar la producció concentrant-la en un número 
determinat de peus. 

Aquesta actuació es fa quan l’alçada dels 
rebrots és d’uns 3 m, cosa que succeeix entre 
els 7 i els 10 anys després de la tallada final.

Les condicions tècniques de l’actuació són les 
següents: 
• Se seleccionen d’un a dos tanys per soca 

per aconseguir una densitat final d’uns 900-
1000 peus/ha. Es respecten els més rectes, 
sans i vigorosos. 

• Es tallen els arbres reservats a l’anterior 
tallada final. 

• Es redueixen les restes de tallada in situ en 
fragments inferiors a 1,5 m. 

• Es fa una estassada de penetració quan 
sigui necessària. 

El cost de la selecció de tanys està entre els 600 
i els 900 €/ha. La tallada dels arbres reservats a 
l’anterior tallada pot arribar a compensar aquest 
cost sempre i quan suposi un volum d’almenys 30 
tones/ha i el sotabosc no sigui excessiu. 

Es planteja la possibilitat de fer una segona 
selecció de tanys per eliminar els rebrots 
induïts, quan la massa tingui entre 18-20 anys, 
uns 8-10 anys després de la primera selecció. 
Aquesta actuació és deficitària, pren un caràc-
ter secundari i només es faria si les condicions 
de finançament ho permetessin.

Segona intervenció. TALLADA FINAL 

Els objectius de la intervenció són regenerar el 
bosc per rebrot i obtenir un volum important 
de llenya (50-60 t/ha). Aquesta actuació es 
realitzaria quan el diàmetre mitjà dels arbres 
arribi als 17 cm, que en bones estacions es pot 
assolir als 30 anys. 

Les condicions tècniques de l’actuació són: 
• Es reserven entre 300 i 400 peus/ha, distri-

buïts homogèniament i de diàmetres inter-

medis (15-20 cm) i es tallen i s’aprofiten tots 
els altres arbres.

• Es redueixen les restes de tallada in situ en 
fragments de menys d’1,5 m.

• Es fa una estassada de penetració quan 
sigui necessària per a la correcta execució 
de la resta de treballs.

En general, la tallada final aporta un benefici 
econòmic a la propietat que, en absència de 
sotabosc i en aprofitaments de més de 60 
tones/ha d’alzina, pot arribar als 1.000 €/ha.

Sobre la reserva de peus

L’opció de reservar 300-400 peus en la tallada 
final no és nova, tot i ser molt poc coneguda 
a Catalunya. Aquesta opció redueix l’impacte 
visual que genera una tallada arreu i permet 
que el producte de la tallada final dels peus 
reservats compensi el cost de la selecció de 
tanys, que es realitza simultàniament.

Amandier (1996) anomena aquest sistema 
“taillis etagé”, i assenyala com a punts crítics 
del sistema el nombre de peus que cal deixar 
per combinar una bona rebrotada (que reque-
reix una forta posada en llum i escàs nombre 
de peus romanents) amb l’equilibri fisiològic 
dels peus deixats en quedar sobtadament 
aïllats. Alguns autors assenyalen problemes 
quan es realitza una tallada forta amb reserva 
de peus en tallades arreu, com ara aparició 
forta de pollissos, creixement escàs, desequili-
bris i dessecament de capçades als peus reser-
vats (Cavet, 1988).

Els models ORGEST

Les Orientacions per a la Gestió Forestal 
Sostenible (ORGEST) proposen per a l’alzina 
alguns models de gestió com a bosc baix regu-
lar que van tenir en compte el model anterior 
en el seu desenvolupament i que acaben 
tenint una gran similitud.

A les ORGEST l’elecció d’un o altre model es 
fa també tenint en compte l’objectiu prefe-
rent de la gestió, la qualitat d’estació i el risc 
d’incendi forestal. Els objectius preferents per 
alzinars i carrascars segons les ORGEST són els 
següents:
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• Producció. Amb aplicació de models tant de 
bosc irregular com de bosc regular a torn 
curt. Recomanat només per a qualitats d’es-
tació altes i mitjanes i sense distinció segons 
el risc d’incendi.

• Producció a llarg termini. Amb aplicació 
de models de bosc regular a torn llarg. 
Aplicable a qualsevol qualitat d’estació en 
zones de baix risc d’incendi.

• Augment de la resistència al foc. Amb apli-
cació de models de bosc regular a torn llarg 
amb tractaments d’augment de la resistèn-
cia al foc. Aplicable a totes les qualitats 
d’estació en zones d’alt risc d’incendi.

A la Figura 2 es mostra el conjunt de models 
per a masses pures d’alzina, segons la tipolo-
gia forestal arbrada, el risc d’incendi i l’objec-
tiu preferent.

Els models ORGEST també tenen en compte 
que un dels principals problemes que estan 
afectant els alzinars a Catalunya és la seque-
ra. Precisament la capacitat de resistència a 
la sequera de l’alzina fa que es distribueixi 
ocupant situacions extremes, on els fenòmens 
associats al canvi climàtic es manifesten amb 
major gravetat. El disseny dels models ORGEST 
està pensat per incrementar resistència, resili-
ència i estabilitat d’aquests boscos davant dels 
diferents fenòmens climàtics extrems, especi-
alment les assecades, però també bufaruts o 
nevades intenses.

Els models ORGEST més similars al model 
aplicat a la Serra de Bellmunt són els models 
Qii02 i Qii05 (Figures 3 i 4). Són models amb 
objectiu de producció de llenyes amb estruc-
tura regular, el primer a masses en qualitat 
d’estació alta i el segon per a qualitat d’esta-
ció mitjana.

Ambdós models preveuen una selecció de 
tanys i una tallada de regeneració, essent la 
durada del torn la principal diferència. Els 
tractaments a realitzar al llarg del torn són els 
següents:

• Selecció de tanys als 12-15 anys (alçària 
dominant 5-6 m). La densitat inicial es 
redueix fins a uns 1.300 o 1.500 peus/ha 
(varia segons la qualitat d’estació). Es dei-
xen els tanys de major diàmetre, alçada i 
conformació més vertical. En zones d’alt 
risc d’incendi els models ORGEST preveuen 
la realització d’actuacions complementàries 
per millorar la resistència al foc:
– Eliminació del combustible d’escala 

(matoll alt amb alçada superior a 1,3 m, 
peus dominats i branques sota el nivell 
de capçades) fins a recobriments inferi-
ors al 25%, per completar l’efecte de la 
selecció de tanys.

– Reducció del recobriment de l’estrat 
arbustiu a menys del 30%.

Figura 2– Quadre del menú de models de gestió ORGEST per a formacions d’alzina. Font: Models de gestió per als boscos 
d’alzina i carrasca (ORGEST). Font: Vericat et al., 2011
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• Tallada de regeneració a una edat d’entre 
35 i 45 anys, segons qualitat d’estació. Es 
preveuen dues opcions:
– Tallada arreu.
– Tallada arreu amb reserva de peus, es 

deixen un màxim de 300 peus/ha, amb 
una distribució el més homogènia pos-
sible i que també faciliti el desembosc a 
la tallada final. Passats entre 10 i 15 anys 
es preveu la tallada dels peus de reserva 
simultàniament a una selecció de tanys.

El model també preveu una opció de prolonga-
ció de torn, substituint la tallada de regenera-
ció per una aclarida baixa que inicia un règim 
d’aclarides amb un pes del 20-30% de l’AB fins 
arribar a una densitat final de 300-400 peus/ha.

La variant de tallada final amb reserva de 
peus fa el model pràcticament coincident amb 
el model inicialment dissenyat per l’OTPMIF 
de la Diputació de Barcelona. La principal 
diferència entre els dos models és la quantitat 
de peus de reserva, que en el model ORGEST 

Figura 3– Model ORGESTQii02. Font: Models de gestió per als boscos d’alzina i carrasca (ORGEST). Font: Vericat et al., 2011

Figura 4– Model ORGEST Qii05. Font: Models de gestió per als boscos d’alzina i carrasca (ORGEST). Font: Vericat et al., 2011
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es redueix fins a un màxim de 300 peus/ha 
enlloc dels 400 peus/ha del model inicial. 

Respecte al comportament econòmic global 
dels models ORGEST Qii02 i Qii05, els càlculs 
de VAN i VES mostraven xifres sensiblement 
positives, fins i tot incloent els tractaments de 
prevenció d’incendis en cas de localitzacions 
en zones d’alt risc. Els valors de VAN i VES per 
a l’opció de tallada de regeneració amb reser-
va de peus van ser només un 10% inferiors 
als de tallada arreu sense reserva, però amb 
l’avantatge que l’actuació de selecció de tanys 
s’autofinança, per la qual cosa el propietari no 
ha d’avançar diners en cap moment del cicle.

Actuacions realitzades i 
resultats

Als alzinars de la Serra de Bellmunt s’han estat 
realitzant actuacions aplicant el model propo-
sat. Algunes de les actuacions més representa-
tives són les següents:
• El Serrat. Tallada final amb reserva de peus.
• Les Pedroses. Tallada final amb reserva de 

peus.
• Tartera: Tallada final amb reserva de peus, 

extracció dels peus de reserva i selecció de 
tanys.

Tallada final amb reserva de peus a la 
finca El Serrat 

La manera més simple d’adaptar un alzinar o 
una roureda al model productiu proposat és 
mitjançant una tallada final. La tallada final 
redueix la densitat fins a situar-la entre els 300 
i els 400 peus/ha, tot i que aquesta densitat 
pot ser una mica més alta en cas que el dià-
metre mitjà de l’arbrat sigui petit. L’objectiu 
és posar en regeneració la unitat. Suposa 
l’adaptació al model en una sola intervenció. 

A la finca del Serrat de Sant Pere de Torelló, 
l’any 2007, es va fer una adaptació al model 
a partir d’una tallada final (Fotografia 1). 
L’alzinar, d’una extensió de 6,40 ha, es troba 
en una zona plana, fèrtil i gestionada, amb 
una presència moderada de boix en el sota-
bosc. Es tractava d’un alzinar amb 1.666 peus/

Producte Preu unitari  Amidament  Valor total

Llenya d’alzina 45,00 €/t 286,36 t 12.886,20 €

Taula 4– Ingressos de la tallada final al Serrat (preus de 2007).

Operació Cost unitari  Amidament  Cost total

Estassada i selecció de tanys 400 €/ha 6,40 ha 2.560,00 €

Tallada i desembosc de llenya 27,00 €/t 286,36 t 7.731,72 €

Total despeses 10.291,72 €

Taula 3– Despeses de la tallada final al Serrat (costos de 2007).

CD 10 
(peus/ha)

CD 15 
(peus/ha)

CD 20 
(peus/ha)

Total 
(peus/ha) 

AB (m2/ha) Dg (cm) VAE (m3) 

Estat inicial 824 630 212 1666 24,26 13,6 90,4

Taula 2– Estat inicial del bosc a la finca el Serrat.

Fotografia 1– Tallada final amb reserva de peus al Serrat.
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ha de més de 8 cm de diàmetre i unes existèn-
cies en peu d’unes 90 tones/ha.

El balanç econòmic de la tallada final al Serrat 
va ser de 2.594,48 €, és a dir, 405,37 €/ha. 
Amb els preus de venda de la llenya d’alzina 
i els costos actuals, a dia d’avui aquest balanç 
podria ser més favorable.

Tallada final amb reserva de peus a la 
finca Les Pedroses

L’any 2008, l’Associació va fer una tallada final 
amb reserva de peus en un rodal de 4,78 ha, 
a la finca les Pedroses de Sant Pere de Torelló 
(Fotografia 2). L’actuació va deixar en peu 
400 alzines per hectàrea repartides de forma 
homogènia (Fotografies 3 i 4). Transcorreguts 
7 anys des de l’actuació, la regeneració ha 
estat un èxit i el rodal està en un moment 
òptim per començar la selecció de tanys i l’ex-
tracció dels peus reservats el 2008.

L’estat inicial de la massa era molt semblant 
al de la finca el Serrat, però amb un sotabosc 
més dens, format principalment per boix i 
també per esbarzer a les vores dels camins 
d’accés i ròssecs.

Despeses Cost unitari  Amidament  Cost total

Estassada i selecció de 
tanys

600,00 €/ha 4,78 ha 2.868,00 €

Tallada i desembosc de 
llenya

24,00 €/t 168,16 t 4.035,84 €

 Total despeses     6.903,84 €

Producte Preu unitari  Amidament  Valor total

Llenya d’alzina 45,00 €/t 168,16 t 7.567,20 €

Taula 6– Ingressos de la tallada final a les Pedroses (preus de 2008)

Fotografia 2– Vista general de les Pedroses on s’observa la 
unitat on es va fer la tallada final.

Fotografia 3– Estat de l’alzinar a les Pedroses abans (al 
fons) i després de la tallada final (a primer pla).

Fotografia 4– Tallada final amb reserva de peus a les 
Pedroses.

Taula 5– Despeses de la tallada final a les Pedroses (costos de 2008).
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El balanç econòmic de la tallada final a les 
Pedroses va ser de 663,36 €, és a dir, 138,78 
€/ha. Amb els preus de venda de la llenya 
d’alzina i els costos actuals, a dia d’avui aquest 
balanç podria ser més favorable.

Tallada final amb reserva de peus, 
extracció dels peus de reserva i 
selecció de tanys, a la finca Tartera

A la finca Tartera, situada a Orís, les primeres 
tallades finals amb reserva de peus es van fer 
el 2004, immediatament després que un perí-
ode de sequera hagués provocat la mortalitat 
d’una part important de les alzines de la finca. 

La regeneració després de la tallada final, va 
ser un èxit en tots els casos, fins i tot, en una 
unitat d’actuació de la finca, ja s’ha fet la 
selecció dels tanys de la rebrotada induïda a 
la tallada final i s’han tallat les alzines reser-
vades. En aquests moments, a la finca hi ha 
unitats d’actuació que estan en tres estadis 
diferents:

1 Unitats amb un alzinar adult ben desenvo-
lupat, on la propera actuació serà la tallada 
final, prevista en els propers anys.

2 Unitats on s’ha fet la tallada final amb 
reserva de peus els últims anys, i per tant, 
on coexisteixen un estrat d’alzines adul-
tes reservades amb una rebrotada induïda 
(Fotografia 5).

3 Unitats on s’hi ha fet dues actuacions: talla-
da final fa uns 10-15 anys i tallada dels peus 
reservats amb selecció de tanys, els últims 
5 anys. Es tracta d’alzinars joves sobre els 
quals no s’haurà de fer cap més actuació 
fins a la tallada final, quan el diàmetre 
mitjà s’acosti als 18 cm, d’aquí uns 15-20 
anys, aproximadament.

Fotografia 5– Alzinar de la finca Tartera on s’observen els peus reservats i la rebrotada induïda per la tallada final.
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Conclusions

• El model proposat per part dels tècnics de 
Diputació i aplicats per l’Associació és molt 
semblant als models Qii02 i Qii05 de les 
ORGEST, i segons els resultats que es van 
obtenint és un model tècnicament i econò-
micament viable.

• Caldrà estudiar amb més profunditat el 
número de peus òptim a reservar a la talla-
da final en funció dels objectius del model. 
Aparentment, un nombre massa elevat 
pot incidir negativament en el vigor de la 
rebrotada. En sentit contrari, un nombre 
massa baix pot dificultar la diferencia-
ció d’alçades i diàmetres entre els rebrots 
d’una mateixa soca, ja que l’ombreig de 
l’estrat adult contribueix a diferenciar els 
tanys durant els 8-10 anys en què conviuen 
els dos estrats.

• Caldrà recollir més dades pel que fa als 
resultats econòmics del model en la seva 
globalitat, si bé tot sembla apuntar que 
fins i tot en unitats d’actuació amb sotabosc 
important, sempre que tinguin bons acces-
sos, es garanteix que la tallada final amb 
reserva és econòmicament positiva i que la 
tallada de peus reservats permet cobrir els 
costos de la selecció de tanys simultània.
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Del bosc a la caldera: treballs de millora 
i prevenció d’incendis executats per una 
associació de propietaris vinculats a la producció, 
subministrament i consum d’estella local
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Introducció

Sovint l’administració pública i la propietat 
privada tenen objectius comuns, com en la 
gestió forestal sostenible per millorar l’esta-
bilitat dels boscos davant de pertorbacions 
naturals (incendis, nevades, ventades...). És el 
cas de l’associació de propietaris forestals Tres 
Castells del Bages, la Diputació de Barcelona 
i els ajuntaments de Balsareny, Gaià i Sallent.

El Programa de Restauració i Millora Forestal 
de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de la Diputació de 
Barcelona, amb el suport dels ajuntaments 
corresponents, és i ha estat clau per poder 
planificar i executar la gestió associada que 
l’Associació està portant a terme des de fa 11 
anys en el seu àmbit d’actuació.

Aquest vincle entre sector públic i privat ha 
permès fer realitat grans projectes: treballar 
per millorar la regeneració natural després 
dels incendis i executar treballs per a la pre-
venció d’incendis, amb aclarides de millora 
dels boscos locals. De la fusta que se n’obté, es 

pot produir estella i subministrar-la per abas-
tar la xarxa municipal de distribució de calor 
del municipi de Balsareny. D’aquesta manera, 
es fomenta la gestió forestal, es realitzen 
actuacions per a la prevenció d’incendis, i es 
dinamitza el sector i la indústria amb l’obten-
ció i mobilització de productes forestals locals.

El foment de l’ús de la biomassa forestal en 
equipaments municipals possibilita que la 
fusta local de menys qualitat tingui una sorti-
da econòmica.

Planificació i gestió forestal 
associada

La planificació i gestió associada són bàsiques 
per assolir els objectius de millora forestal i 
prevenció d’incendis.

Per tal de portar a terme una gestió forestal 
eficient encarada principalment a la preven-
ció d’incendis, cal tenir definida una planifica-

Sònia Llobet Just
Enginyera Tècnica Forestal, Enginyera en Organització Industrial. Diputació de Barcelona

Jaume Minguell Garriga
Enginyer de Forest. Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT)

RESUM

La gestió conjunta és fonamental per la planificació i execució d’actuacions de prevenció d’incendis; 
aquesta és la feina que des del 2004 realitza l’associació de propietaris Tres Castells del Bages, amb 
el suport de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments. Per tancar el cercle de producció i consum, 
l’ajuntament de Balsareny va posar en marxa la tardor passada una xarxa de distribució de calor a 
partir de biomassa, que prioritza la fusta dels boscos locals per tal de disminuir la despesa energètica 
i millorar l’estat de les masses forestals del municipi. És a dir, l’Associació gestiona la tallada de la 
fusta i a través de la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT), submi-
nistra l’estella. Assegurar el subministrament de biomassa en forma d’estella, no resulta fàcil. Primer, 
es va haver de buscar un cobert proper al municipi de Balsareny per tal d’emmagatzemar l’estella, 
amb els inconvenients que comporta aprofitar una instal·lació existent (dificultat d’assecat per excés 
de fins al no poder garbellar, cost elevat de la càrrega i espai limitat). A més, s’ha hagut de garantir el 
subministrament amb un contracte privat entre l’Associació i l’empresa adjudicatària del contracte 
d’instal·lació i manteniment de la xarxa de calor, per tal d’afavorir l’estella de proximitat.
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ció a nivell territorial. L’any 2004, l’Associació 
va redactar el Pla Marc, instrument de plani-
ficació del programa de Restauració i Millora 
Forestal de la Diputació en l’àmbit d’una asso-
ciació, i que determina les diferents unitats 
d’actuació, els seus objectius i els tractaments 
per aconseguir-los.

Després de més de 10 anys portant a la pràc-
tica aquest Pla, l’Associació està revisant el 
document. Aprofitant l’aprovació de l’Ordre 
AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual 
es regulen els instruments d’ordenació fores-
tal actualment està redactant, per tot el seu 
àmbit, el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal 
conjunt. Cal destacar que aquest nou Pla 
incorporarà zones d’actuació prioritàries (com 
són els Punts Estratègics de Gestió i les Àrees 
de Foment a la Gestió, entre altres) per tal 
de determinar quines finques es gestionaran 
primer en funció de la seva situació territorial.

Actualment, l’Associació té més de 3.550 ha 
associades, de les quals 2.390 són de caràc-
ter forestal, representant quasi el 26% de la 
superfície forestal potencial (Figura 1).

Treballs de millora i prevenció 
d’incendis lligats a la producció 
d’estella: exemple de la finca 
Subirana, de Balsareny

Un tipus d’actuació que porta a terme l’Asso-
ciació són les aclarides de millora en boscos 
de coníferes amb la prevenció d’incendis com 
a objectiu principal, augmentant l’estabilitat 
de la massa i potenciar-ne la seva regularitat. 
Les tallades que es realitzen són quasi sempre 
en finques que fa anys que no es gestionen, i 
per tant, la presència d’arbres dominats, tren-
cats, torçats, morts, tombats i poc vigorosos és 
abundant. És a dir, hi ha un gran percentatge 
dels arbres extrets que són de baixa qualitat, i 
cal dóna’ls-hi una sortida comercial.

A la finca de Subirana de Balsareny, l’any 2014 
es va portar a terme una tallada de millora en 
quasi 20 ha de bosc de pinassa amb peus aïllats 
de pi blanc, i durant la primavera de 2015 està 
previst que s’actuï a quasi 30 ha més.

Característiques principals de la tallada:
• S’han tallat els arbres dominats i amb 

poc futur per tal de regularitzar la massa 

Figura 1– Superfície associada dins els municipis de Tres Castells del Bages.
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i augmentar la discontinuïtat vertical de 
combustible.

• S’han tallat la majoria d’arbres de classe 
diamètrica 5, ja que eren arbres vells sense 
futur.

• Les restes de la tallada, tal com capçades, 
s’han deixat trossejades in situ a 1-1,5 m de 
llargada.

• L’arrossegament de la fusta s’ha fet amb 
tractor forestal. 

• Els talls s’han realitzat el més arran possible 
del terra.

• S’ha fet la selecció de tanys de roure, alzina 
i arboç.

• Al finalitzar la tallada s’ha passat amb un 
tractor amb braç desbrossador per tal d’eli-
minar les restes de tallada a banda i banda 

dels camins (l’amplada de treball ha variat de 
3 a 5 m en funció del tram del camí, ja que 
depèn de la forma i inclinació dels talussos).

A la Taula 1 i la Figura 2, es mostren les dades 
inicials i finals de la massa tractada.

De l’aclarida se n’ha obtingut dos tipus de 
producte, tal com es mostra a la Taula 2.
• fusta de serra llarga a 7 cm en punta prima 

(36%).
• fusta de trituració (64%)

Tota la fusta de trituració s’ha desbrancat i 
després s’ha desemboscat fins a carregador, 
sense partir-la. Part d’aquesta fusta s’ha venut 
llarga i s’ha transportat fins a destí (136,14 t) 

Densitat inicial Ph Pn
Densitat final Ph Pn
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Fotografia 1– Estat inicial del bosc abans de la tallada. Figura 2– Distribució diamètrica i línies de tendència abans i 
després de la tallada, on s’observa la regularització de la massa.

CD Estat inicial Tallada Estat final

D AB V D AB V D AB V

10 505 4,75 13,77 580 4,555 13,21 10 0,19 0,56

15 409 9,00 26,10 250 4,418 12,81 199 4,58 13,29

20 546 14,00 40,60 20 0,628 1,82 476 13,37 38,78

25 64 3,12 9,06 5 0,245 0,71 59 2,88 8,35

30 0 0,00 0,00 0 0,000 0,00 0 0 0

TOTAL 1.524 30,87 89,54 855 9,85 28,56 744 21,03 60,98

Tipus de producte Pes (t) Preu venda a destí (€/t)

Fusta de conífera per trituració que posteriorment s’ha estellat 192,87 76,5

Fusta de conífera per trituració 136,14 27,0

Pinassa serra llarga 181,50 38,0

TOTAL 510,51

Taula 1– Dades inicials i finals mitjanes de les classes diamètriques inventariables. D: densitat (peus/ha); AB: àrea basimètrica 
(m2/ha); V: existències (m3/ha).

Taula 2– Pesos i preus dels diferents tipus de productes comercialitzats. El preu de venda de l’estella és al 30% d’humitat.
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i la resta, s’ha transportat fins a un pati a on 
s’ha estellat i s’ha emmagatzemat pel seu 
assecatge (192,87 t).

Això ha suposat una extracció de 26,58 tones/
ha, valor elevat comparat amb els que s’han 
obtingut prèviament en altres aclarides de 
millora.

Pel que fa a la fusta de trituració, l’únic requi-
sit és que la llargada del tronc no superi la 
llargada màxima de la caixa del camió, ja que 
el seu destí és per biomassa. Per altra banda, 
la fusta de serra prima s’ha despuntat a 7 cm 
amb una llargada mínima de 5 m i màxima, 
també la llargada del camió.

Fotografia 2– Estat de la massa abans d’arrossegar els 
arbres tallats.

Finalment, els costos unitaris (sense IVA) refe-
rents a l’aclarida de millora, són els que es 
detallen a la Taula 3; en aquestes operacions 
no hi ha comptabilitzades ni l’eliminació de 
les restes vora dels camins ni l’estellat, però 
si tota la resta d’operacions, costos que s’han 
imputat al preu per tona. El tractament de la 
fusta no comercial correspon a tallar i proces-
sar la fusta de conífera que no s’ha extret del 
bosc que es deixa in situ, i també a la selecció 
de tanys de roure, alzina i arboç.

El cost mitjà unitari per tona de la Taula 3 s’ha 
de tenir en compte a l’hora d’establir el preu 
de venda de l’estella, per tal que el balanç 
econòmic no surti negatiu; a més, cal sumar-hi 
el cost operacional de l’estella de la Taula 5.

Fotografia 3– Estat final de la massa un cop acabada la 
tallada.

Processos industrials de l’estella 

Un dels punts més crítics per tal de garantir 
el subministrament local de la caldera del 
municipi de Balsareny, ha estat disposar de 
les instal·lacions i mitjans necessaris perquè el 
subministrament quedés plenament garantit 
en quantitat i qualitat.

El combustible requerit per la caldera instal-
lada són unes 200 tones anuals d’estella fores-
tal G30, segons Önorm M7133, a una humitat 
en base humida del 30%.

Per tal de poder atendre aquests requeriments 
s’ha fet necessari trobar un emplaçament que 
compleixi els criteris de la Taula 4.

Concepte Cost mitjà (€/t) Cost mitjà (€/ha)

Tallar, desbrancar, arrossegar i classificar 26,29 698,63

Transport de la fusta 7,59 201,76

Tractament de la fusta no comercial 27,06 719,15

TOTAL 60,94 1.619,55

Taula 3– Costos unitaris dels diferents treballs realitzats.
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L’Associació ha pogut disposar d’un empla-
çament d’aquestes característiques en el seu 
àmbit de treball a un cost de lloguer reduït 
d’uns 300,00 €/any.

Fotografia 5– Punt d’apilat i processament d’estella a 
Balsareny.

Per capacitats de producció d’estella de quan-
titats anuals no gaire elevades, es considera 
que la construcció de les instal·lacions d’apilat 
de fusta i estella no és viable, ja que els costos 
fixes d’operació de les instal·lacions posen el 
preu de l’estella per sobre dels preus mitjans 
de mercat.

Fotografia 6– Exemple d’un centre logístic d’estella.

Aprofitar instal·lacions existents dificul-
ta els processos a realitzar. En aquest cas, 
s’han detectat un seguit d’inconvenients que 
s’haurien evitat si s’hagués pogut fer servir 
una instal·lació pensada directament per a la 
producció d’estella forestal (un pati logístic 
d’estella):

• L’estella produïda tenia un excés de fins. 
Això va dificultar greument l’assecatge 
natural i al no poder-la garbellar, es va 
haver de derivar part de l’estella a un client 
menys exigent en qualitat.

• El cost unitari de càrrega de l’estella és 
proporcionalment alt, ja que cal enviar 
expressament una pala carregadora a fer 
les càrregues, que sempre són puntuals. 
Això suposa una hora de desplaçament de 
màquina per cada cicle de càrrega de 60 m3 
i per tant, uns 0,60 €/m3.

• L’espai limitat obliga a una gestió acurada 
dels estocs de fusta, per garantir quantitat 
i qualitat a demanda de la caldera. Això 
condiciona altament la planificació de l’ex-
plotació forestal i disposar d’estocs en el 
propi bosc.

Després d’un any de funcionament i ajustar 
els processos, s’han constatat els costos opera-
cionals reals que es mostren a la Taula 5.

Criteris Requeriment mínim 
d’espai

Pati compactat, ben drenat 
o formigonat 

300 m3 de fusta en roll

Coberta adjacent 500 m3 d’estella

Accés i maniobrabilitat Camió pis mòbil

Operació Cost unitari (€/t) 
G30 W30

Lloguer d’espais 1,50

Estellat 16,00

Càrrega (pala carregadora) 4,00

Transport (tractor + remolc 
20 m3)

6,45

TOTAL 27,95

Taula 4– Requeriments tècnics de l’emplaçament.

Fotografia 4– Estella forestal G30.

Taula 5– Costos operacionals reals de produir estella.
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Punt de consum

L’ajuntament de Balsareny, adherit al Pacte 
d’alcaldes per a la lluita contra el canvi climà-
tic des del 2012, té un fort compromís amb la 
reducció de les emissions de CO2 i la gestió dels 
boscos del municipi per la prevenció d’incendis.

Aquest compromís es va plasmar en el projecte 
d’instal·lació d’una xarxa centralitzada de calor 
per al subministrament dels equipaments, tant 
públics com privats, detallats a la Taula 6.

Aquest projecte ha comptat amb la participa-
ció tècnica de la Diputació de Barcelona en 
les fases d’assessorament, disseny de projecte 
i adjudicació, així com també en el seu finan-
çament (Taula 7). 

Fotografia 7– Esquema de la instal·lació.

Per a l’ajuntament, la instal·lació (Taula 7) 
havia de complir dos objectius bàsics: reduir la 
despesa energètica i ajudar a millorar l’estat 
dels boscos del municipi. El primer, es com-
pleix per les diferències de preus (€/kWh) dels 
combustibles substituïts, pels elevats consums 

dels equipaments i pel fet que la inversió a fer 
ha estat moderada gràcies a la proximitat dels 
equipaments units per la xarxa de calor.

Assolir el segon objectiu és més complicat. 
El principal problema recau en garantir el 
subministrament local atès que el contracte 
de subministrament està vinculat al contrac-
te d’instal·lació i manteniment i, per tant, 
un cop adjudicat aquest, l’origen de l’estella 
dependrà estrictament de l’acord amb l’em-
presa gestora de la instal·lació (COMSA-EMTE 
MEDIO AMBIENTE SL).

L’Associació de Propietaris Forestals Tres 
Castells del Bages, ja disposava d’un con-
tracte de subministrament per altres instal-
lacions amb aquesta empresa, juntament amb 
BOSCAT. Amb l’assessorament d’aquesta enti-
tat, es va signar un contracte de subminis-
trament d’estella feta amb tamís de 30 mm, 
sense garbellar i amb una humitat màxima 

Potència actual instal·lada 1.117 kW

Potencia instal·lada amb biomassa 500 kW 

Capacitat de la sitja 118 m3

Longitud xarxa de calor 358 m (716 
amb retorn)

Estalvi anual d’emissions CO2 189,1 t

Pressupost adjudicació + Direcció 
d’obra

342.863,86 €

Pressupost d’execució per contracte 334.228,93 €

Finançament Diputació de Barcelona 314.850,00 €

Finançament ajuntament de Balsa-
reny

28.013,86 €

Consum anual d’estella 260 t

Edifici Combustible 
anterior

Potència 
instal·lada (kWh)

Consum (kWh/any) Emissions CO2

(t/any)

1-Ajuntament Gas Natural 130  60.158 12,0

2-Casal Gasoil 237  66.243 17,9

3-Residència Gas Natural 400 553.504 110,7

4-Consultori mèdic Electricitat 37 25.650 2,8

5-CEIP Primària Gasoil 232 136.743 36,9

6-CEIP Infantil Gasoil 81 32.616 8,8

TOTAL 1.117 874.914 189,1

Taula 7– Dades bàsiques de la instal·lació.

Taula 6– Equipaments de la xarxa de calor. Font: Projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa i d’una xarxa de calor per a 
diversos equipaments al municipi de Balsareny. Ajuntament de Balsareny.
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del 35% per un període de 6 anys. Aquestes 
condicions afavoreixen que es pugui realitzar 
l’estella de proximitat, sense comptar amb un 
autèntic centre logístic de gestió de l’estella. 
Disposar d’un cert marge en els criteris de 
qualitat (granulometria i humitat) en el con-
tracte, és un element bàsic atès que el sistema 
de producció no és, ni molt menys, l’òptim. 
En aquest cas, s’aplica una bonificació en el 
preu de venda per tona d’estella, que fa que 
el preu de compra del kWh sigui constant per 
l’empresa gestora de la caldera. En el rang 
de funcionament d’humitat de la caldera (30-
35%), aquesta bonificació tampoc perjudica 
a l’Associació, ja que es veu compensada per 
l’increment de pes.

En els casos que no existeixi aquesta relació 
comercial prèvia, caldria que l’ajuntament 
redactés uns plecs de condicions de prescripci-
ons tècniques i econòmiques que fomentessin 
que les empreses adjudicatàries de la gestió 
de les instal·lacions consumissin estella local. 
A tal efecte, el 2014 es van publicar unes reco-
manacions per al consum municipal d’estella 
forestal, amb un seguit de clàusules model per 
poder incorporar-les en els plecs de contracta-
ció municipal. Aquests documents es poden 
consultar a:

http://www.boscat.cat/sites/default/files/reco-
manacions_per_al_consum_municipal_de_bio-
massa_forestal_-_documents_1_i_2_de_3.pdf

http://www.boscat.cat/sites/default/files/reco-
manacions_per_al_consum_municipal_de_
biomassa_forestal_-_documet_3.pdf

Conclusions

• Cal definir una planificació a nivell territo-
rial per portar a terme una gestió forestal 
eficient encarada principalment a la pre-
venció d’incendis, a través d’un Pla global 
consensuat pel sector públic i privat. 

• El cost mitjà unitari (€/t) de la tallada 
de millora (que depèn de les característi-
ques tècniques dels treballs estrictament de 
millora que s’hi portin a terme), juntament 
amb el cost operacional de l’estella, s’ha 
de tenir en compte a l’hora d’establir el 
preu de venda de l’estella, per tal que el 
balanç econòmic no surti negatiu. El preu 
de l’estella s’hauria de vendre en aquest cas 
mínim a 90-100 €/t, tenint en compte que 
els treballs estrictament de millora aliens a 
la gestió dels arbres aprofitables constituei-
xen la part de cost més important de l’actu-
ació (719,15 €/ha o 27,06 €/t aprofitada) i 
inclouen seleccions de tanys de frondoses i 
trossejat dels peus tallats no extrets.

• El cost de produir i subministrar l’estella 
suposa una tercera part dels costos totals 
(considerant des de que es talla l’arbre fins 
que se serveix l’estella).

• Aprofitar una instal·lació ja existent com-
porta una sèrie d’inconvenients, com són: 
dificultat d’assecat per excés de fins (al no 
poder garbellar), cost elevat de la càrrega de 
l’estella i espai limitat d’emmagatzematge.

• Per a l’ajuntament, la instal·lació de la 
xarxa municipal compleix els dos objectius 
bàsics que s’havien marcat: reduir la despe-
sa energètica i ajudar a millorar l’estat dels 
boscos del municipi.

• Per afavorir el subministrament d’estella de 
proximitat és necessari formalitzar un con-
tracte privat entre l’Associació i l’empresa 
adjudicatària del contracte d’instal·lació 
i manteniment de la xarxa de calor; o bé 
que l’ajuntament redacti uns plecs de con-
dicions de prescripcions tècniques i econò-
miques que fomentin el subministrament 
d’estella local.
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Noves tècniques d’inventari de recursos 
forestals mitjançant la tecnologia LiDAR. 
Comparació de resultats amb inventari 
dasomètric en boscos
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Introducció

La planificació de la gestió forestal mitjan-
çant els Projectes d’Ordenació Forestal (POF) 
i els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal 
(PTGMF) requereix un inventari forestal que 
suposa un cost important en temps i en termes 
econòmics. La dificultat tècnica d’executar un 
inventari dasomètric clàssic i l’evolució de les 
noves tecnologies han portat l’enginyeria 
forestal a explorar noves tècniques d’inventari 
basades en el sistema LiDAR. La tecnologia 
LiDAR està modificant substancialment la 
forma de generar informació útil per la presa 
de decisions en la planificació i la gestió fores-
tal. Els sensors LiDAR aerotransportats captu-
ren dades tridimensionals de forma massiva i 
espacialment continua en diferents superfícies 
forestals, permetent descriure amb alt grau 

de detall l’estructura del bosc. L’alta correlació 
existent entre l’estructura de la vegetació i les 
principals variables d’inventari forestal fan del 
LiDAR una eina molt precisa per quantificar 
els recursos forestals.

En aquest treball es presenten diferents inven-
taris forestals que cobreixen la majoria de situ-
acions forestals que podem trobar a Catalunya 
i, en general, en els boscos temperats; 
(i) Plantacions de petites superfícies amb vol 

LiDAR realitzat específicament, amb una 
densitat mitjana superior a 2 punts/m².

(ii) Masses naturals de superfície petita o mit-
jana (inferior a 3.000 ha) amb vol LiDAR 
realitzat específicament, amb una densitat 
de punts mitja al voltant de 2 punts/m².

(iii) Masses naturals de superfície mitjana 
o gran (entre 1.000 i 10.000 ha), amb 
vol LiDAR procedent del Plan Nacional 

Francisco Rodriquez Puerta
Doctor enginyer de forests. Föra Forest Technologies

Iñigo Lizarralde Torre
Doctor enginyer de forests. Föra Forest Technologies

Albert Castells Vilalta
Enginyer de forests. EMC Enginyeria

RESUM

L’inventari dasomètric suposa un elevat cost econòmic en el procés de planificació de la gestió fores-
tal. L’evolució de les noves tecnologies han portat l’enginyeria forestal a explorar noves tècniques 
d’inventari basades en el sistema LiDAR.

El LiDAR (Light Detection And Ranging) és un sistema actiu de detecció remota basat en un sensor 
làser que conté un emissor d’impulsos i un receptor; per a usos forestals s’utilitza instal·lat en un 
avió en combinació amb un sistema inercial i un GPS diferencial d’alta precisió. La senyal làser per-
met caracteritzar amb detall l’estructura de la vegetació i el sòl, i mitjançant un adequat processa-
ment de les dades del núvol de punts LiDAR, és possible generar informació útil per nombrosos camps 
d’interès forestal com: caracterització de models de combustible i simulació del comportament del foc, 
definició d’índexs de qualitat de ribera, estimació de la quantitat de biomassa i embornal de carboni, 
creixements, conservació i anàlisi d’hàbitats i obtenció de variables d’inventari forestal.

El LiDAR representa una verdadera alternativa a l’inventari forestal per mostreig amb l’avantat-
ge que s’obté una informació contínua de l’estructura del bosc que permet descriure la variabilitat 
de les masses fins i tot en unitats de poca superfície i treballar amb errors molt baixos a nivell de 
rodal. Per tant, aquesta tecnologia significa una gran oportunitat pel sector de la gestió i planificació 
forestal tant per estudis de grans superfícies forestals com per les petites propietats.
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de Ortofotografia Aerea (PNOA) i amb 
densitat mitjana de punts al voltant de 
0,5 punts/m².

(iv) Masses naturals de superfície gran o molt 
gran (superior a 30.000 ha) amb vol LiDAR 
procedent del PNOA i amb densitat mitjana 
de punts al voltant de 0,5 punts/m².

S’han elaborat models estadístics per estimar 
tant les variables habituals de gestió fores-
tal com les fraccions de biomassa i carboni. 
L’abaratiment de les despeses de captura de 
dades, la possibilitat de combinar els vols 
LiDAR amb vols fotogramètrics i les seves 
múltiples aplicacions fan del LiDAR una tec-
nologia amb gran potencial per convertir-se 
en una eina clau per al monitoratge, el segui-
ment i la verificació del carboni present en 
els ecosistemes forestals, contribuint així a la 
sostenibilitat dels boscos.

La tecnologia LiDAR

El LiDAR (Light Detection And Ranging) és un 
sistema actiu de detecció remota basat en un 
sensor làser que conté un emissor d’impulsos 
i un receptor (Figura 1). Aquest sensor es pot 
muntar en diferents plataformes; per als usos 
forestals té molt interès instal·lat en un avió 
en combinació amb un sistema inercial (que 
informa dels girs i la trajectòria de l’avió) 
i un GPS diferencial d’alta precisió (amb el 
qual s’obté la posició en temps real de l’ae-
ronau en cada moment). El sensor, mesurant 
el temps transcorregut entre l’emissió d’un 
impuls d’energia i el seu retorn al sensor 
després d’haver rebotat en algun element de 
la superfície terrestre, és capaç de calcular la 
tripleta de coordenades del mateix. A més, 
registra les intensitats del senyal làser (cada 
material reflexa de manera diferencial el feix 
de llum làser), fet que permet confeccionar 
imatges d’intensitats i aplicar-hi tractaments 
similars als de les imatges obtingudes amb 
sensors passius.

En superfícies compactes com el sòl o un edi-
fici, el feix de llum es reflexa i retorna a l’avió 
obtenint un únic retorn per cada impuls de 
llum, en canvi, en superfícies permeables als 
impulsos de llum, com és el cas de les cobertes 
vegetals, una part dels impulsos es reflectei-

xen i una altra part travessa la coberta vegetal 
fins a col·lidir amb una altra superfície, fet pel 
qual pot ser que hi hagi múltiples retorns per 
un sol impuls. Aquest comportament multire-
torn de la tecnologia LiDAR és el que permet 
caracteritzar amb detall l’estructura de la 
vegetació i el sòl (Figura 2).

Figura 1– Esquema bàsic d’adquisició de dades amb sensors 
LiDAR. Font: dielmo.com

Un adequat processament de dades del núvol 
de punts LiDAR ens permetrà generar infor-
mació útil per la multitud de camps d’interès 
forestal: des de treballar amb models de com-
bustible i simulació del comportament del foc 
(González et al. 2012, Multu et al., 2008, Riaño 
et al. 2007) fins a índex de qualitat de ribera 
(Magdaleno et al., 2010), passant per estimació 
de biomassa i embornal de carboni (Asner et 
al., 2013, García et al., 2010), creixements (Yu 

Figura 2– Dades obtingudes a partir del processament del 
núvol de punts LiDAR. Font: Elaboració pròpia
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et al., 2004), conservació i anàlisi d’hàbitats 
(Mundt et al., 2006) i, per descomptat, inven-
tari forestal (Hyyppä et al., 2008, Naesset, 2002, 
2004, Maltamo et al., 2005).

Aplicacions LiDAR per 
inventaris forestals

La metodologia d’inventari LiDAR més uti-
litzada actualment i que es mostra a tots 
els exemples és la coneguda com “mètodes 
de massa” (Figura 3, part superior), la qual 
consisteix en l’ajust de models, normalment 
models de regressió múltiple (més d’una vari-
able explicativa) i no lineals, que relacionen 
estadístics que descriuen el núvol de punts de 
LiDAR amb les variables de massa que necessi-
tem per la planificació i gestió forestal (alçada 
dominant, número d’arbres, àrea basimètrica, 
volum, biomassa, carboni). Encara que cada 
vegada està prenent més força la delineació 
de capçades o inventari peu a peu amb LiDAR 
(Figura 3 part inferior). La bondat d’ajust 
s’analitza a través d’estadístics de biaix i pre-
cisió. Per cada una de les variables modelitza-
des, es pot generar una cartografia contínua 
aplicant cadascun d’aquests ajustos a tota la 
superfície de la forest. 

Figura 3– Tipus d’inventaris forestal amb tecnologia LiDAR 
(part superior: inventari per “mètodes de massa”, i part 
inferior: “delineació de capçades”). Font: Elaboració pròpia

En aquest treball presentem una anàlisi bàsic 
de l’inventari per “mètodes de massa”. La 
preparació i disseny de la captura de dades 
inclou dues subtasques de gran importància: 
(i) la planificació, disseny del vol i parametrit-
zació òptima del sensor LiDAR per la captura 
d’informació LiDAR per aplicacions forestals 
(aquesta tasca només es realitza quan es 
necessita un vol ex professo) i (ii) la planifica-
ció i disseny de la presa de dades de camp i 
aixecament de parcel·les.

El processament de la informació LiDAR impli-
ca diferents fases: (i) depuració o classificació 
del núvol de punts; (ii) generació d’un model 
digital d’elevacions (MDE) amb punts classifi-
cats com sòl –en els treballs descrits en aquest 
article s’han generat models digitals d’elevaci-
ons, amb un pas de malla d’entre 1 i 2 metres 
(sempre constant en cada inventari)-, i (iii) 
normalització dels retorns de vegetació i càl-
cul d’estadístic d’estructura de la vegetació en 
tota la superfície d’estudi en cel·les d’entre 20 
i 25 metres depenent de l’inventari. El mode 
de procedir d’aquesta metodologia respon al 
següent esquema (Figura 4).

La normalització del núvol de punts és un procés 
fonamental en les aplicacions forestals LiDAR; 
consisteix en extreure l’elevació del terreny a 
cadascun dels retorns per obtenir altures sobre 
el sòl. Finalment, tota la informació generada 
tant en el treball de camp com en el processa-
ment de la informació LiDAR s’integra en un 
Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) i s’emma-
gatzema en bases de dades georreferenciades.

Figura 4– Esquema general de l’inventari per “mètodes de 
massa”. Font: Elaboració pròpia

Fluxe de l’inventari forestal LiDAR

Dades Generació de 
Cartografia 

Temàtica
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Aplicant regressions generals (Figura 5) a les 
bases de dades cartogràfiques d’estadístics 
LiDAR s’obtenen les capes temàtiques cor-
responents a les variables de vegetació esti-
mades, que representen de manera contínua 
com varien les citades variables amb la resolu-
ció definida per a cadascun dels treballs.

Figura 5– Esquema general de la generació de models 
estadístics. Font: Elaboració pròpia

Existeixen varis criteris de diagnòstic i vali-
dació dels models, però tots ells es basen en 
els estadístics per avaluar la bondat d’ajust 
d’un model de regressió, en definitiva, per 
comparar les prediccions a les observacions 
(Schlaegel, 1982; Parresol, 1999; Tedeschi, 
2006). En aquest treball utilitzarem els 
següents: (i) el biaix; (ii) l’error absolut mig 
(eam) o mitjana dels errors en valor absolut; 
(iii) la variància residual o error quadràtic mig; 
(iv) l’interval de predicció, expressat amb el 
valor de t resultant per la variància residual, i 
(v) l’error absolut mig, expressat amb el tant 
per cent de l’error absolut mig respecte al 
valor mitjà de la variable analitzada.

Resultats obtinguts amb LiDAR

Un aspecte important a tenir en compte en els 
inventaris LiDAR és que a més a més dels resul-
tats dasomètrics també es generen resultats 
intermedis, com són els models digitals del ter-
reny. Aquests poden ser d’alta resolució i posen 
un gran valor tant per la gestió i planificació 
forestal com per altres treballs d’índole topo-
gràfica o hidrogràfica. En planificació i gestió 
forestal aquests models digitals d’elevacions 
són de gran utilitat per definir la mecanitza-
ció més adequada en intervencions silvícoles i 
aprofitaments forestals, ja que ens permeten 
caracteritzar el terreny amb resolució suficient 
per diferenciar talussos, terrasses de repoblació 
o de cultiu, carrers, vies de desembosc, etc. Un 
altre producte derivat de la informació LiDAR 
són els models digitals d’altura de la vegetació, 
els quals ens mostren amb elevada resolució 
(entre 1 i 2 metres de pas de malla en els tre-
balls aquí presentats) les altures màximes del 
dosser arbori. Gràcies a ells podem digitalitzar 
rodals i generar cartografia en masses forestals 
que incloguin informació precisa de l’estruc-
tura del bosc. En la Figura 6 es presenta un 
exemple d’aquests productes derivats.

La ortofotografia és un altre dels productes 
associats d’interès que es pot obtenir mitjançant 
vols combinats i que tenen múltiples aplicacions 
en la gestió del territori. En el cas concret de les 
plantacions d’eucaliptus a l’Argentina, es va tre-
ballar amb una foto de 15 cm de mida de píxel 
(Tomé et al., 2013). El núvol de punts LiDAR aco-
lorit amb la informació RGB de la ortofotografia 
és un altre producte amb gran impacte visual, i 
permet combinar i processar de forma conjunta 
els nivells digitals de les diferents bandes de la 
imatge i la informació tridimensional del núvol 
de punts. El resultat final d’un inventari LiDAR 
és la cartografia de detall de cadascuna de les 
variables objectiu –incloent el resum d’existèn-
cies per rodal i a nivell de forest, estrat o fins 
i tot comarca– necessari per a la gestió i plani-
ficació (Figura 7). En la Taula 1 es pot apreciar 
com es distribueixen diferents variables en els 
diferents inventaris analitzats.

Figura 6– Productes cartogràfics obtinguts de l’anàlisi del 
núvol de punts LiDAR. Font: Elaboració pròpia

Figura 7– Exemple de localització de 
zones d’actuació silvícola prioritària. 
Font: Elaboració pròpia

Dades de camp Dades LiDAR
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Exemple d’inventari LiDAR 

En aquest apartat es presenten els principals 
resultats a nivell de biaix i precisió en 4 grups 
d’inventaris tipus que pretenen recollir la 
majoria de situacions que es poden veure a 
Catalunya, i en general als boscos temperats; 

1) repoblacions de creixement ràpid amb vol 
ad hoc, 2) boscos monoespecífics i mixtes, 
procedents de regeneració natural, amb vol 
LiDAR ad hoc, 3) boscos monoespecífics i 
mixtes, procedents de regeneració natural, 
amb vol LiDAR de baixa densitat, i 4) mas-
ses típicament mediterrànies, procedents de 
regeneració natural, amb vol LiDAR de baixa 
densitat.

Tipus d’inventari Variable Biaix Error 
mitjà

Precisió Interval de 
predicció

Error 
mitjà (%)

1. Repoblació de creixement ràpid H0 0,0 0,5 0,7 1,3 1,6

856 ha G -0,4 2,2 2,7 5,4 11,4

2 pts/m2 N -11,2 45,3 59,8 117,1 13,5

V -0,5 22,3 27,4 53,8 9,7

2.1 Masses barrejades de pins, roures i 
sabines

H0 0,0 0,1 0,7 1,4 4,9

1.195 ha G 0,3 0,6 5,85 11,5 22,2

2 pts/m2 N 21,5 26,0 182,4 357,5 28,7

V -1,5 5,4 42,6 83,5 23,5

2.2 Massa natural monoespecífica de pi H0 -0,1 0,8 1,2 2,3 0,5

1.559 ha G 0,3 4,9 6,9 13,6 15,8

2 pts/m2 N 24,8 146,2 207,7 407,0 21,2

V -2,7 40,5 61,3 120,2 18,6

3.1 Massa natural monosespecífica de pi H0 0,1 0,8 1,1 2,2 6,3

7.965 ha G -0,1 4,0 5,8 11,5 19,3

PNOA (0,5 pts/m2) N 7,1 135,0 181,6 352,3 23,9

V 0,1 25,7 39,9 79,1 21,9

3.2 Masa repoblada de pi H0 0,2 1,2 1,6 3,1 7,9

2.206 ha G 1,0 4,9 6,6 13,0 14,9

PNOA (0,5 pts/m2) N 43,5 119,3 168,6 330,5 27,9

V -1,9 30,6 43,4 85,1 13,1

3.3 Massa barrejada de pins i roures H0 0,0 1,3 1,7 3,3 7,9

3.986 ha G -0,4 3,5 4,8 9,5 10,2

PNOA (0,5 pts/m2) N -35,7 242,0 343,4 673,1 27,4

V -6,2 27,3 42,3 83,0 11,0

4. Bosc mediterrani obert amb pins, 
roures, alzines i matoll

H0 0,0 0,8 1,0 2,0 8,0

mes de 30.000 ha G 0,1 2,9 4,0 7,9 23,6

PNOA (0,5 pts/m2) N 30,4 173,5 253,8 497,4 38,4

V 1,2 13,4 19,3 37,8 27,2

H0: alçada dominant en m;
G: àrea basimètrica (m2/ha);
N: nombre de peus per ha;
V: volum total amb escorça (m3/ha)

Taula 1– Resultats estadístics d’avaluació de models pels diferents inventaris.
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Conclusions 

El principal avenç dels inventaris LiDAR en 
front dels mètodes per mostreig és que obte-
nim una informació contínua de l’estructura 
del bosc, la qual permet descriure la variabili-
tat de les masses fins i tot en unitats superfici-
als petites i treballar amb errors molt baixos a 
nivell de rodal. Tenint en compte que la ges-
tió es realitza a nivell de rodal, els inventaris 
LiDAR són una eina molt útil tant per treballs 
de planificació com per la gestió forestal.

Analitzant els inventaris exposats a mode 
d’exemple, s’aprecia que en tots els casos la 
variable millor estimada és l’altura dominant; 
la segona variable amb millors estimacions és 
l’àrea basimètrica i el volum. En tots els inven-
taris analitzats, el nombre de peus és la varia-
ble amb pitjors estimacions. S’observa també 
que les masses de repoblació posseeixen uns 
errors en general més baixos, segurament 
degut a la seva homogeneïtat més que a la 
densitat de punts del LiDAR. Per pal·liar els 
mals resultats en l’estimació del nombre d’ar-
bres, es proposen usar mètodes combinats de 
delineació de copes.

El LiDAR representa una verdadera alterna-
tiva a l’inventari forestal per mostreig. Els 
costos, encara que elevats si es treballa en 
superfícies petites, poden competir amb els 
costos de l’inventari per mostreig i fins i tot 
millorar-los considerablement si es treballa 
en grans superfícies i amb informació LiDAR 
ja capturada, com és el cas de la informació 
LiDAR del PNOA en el nostre país. La rea-
lització d’un inventari forestal LiDAR per 
una ordenació, incloent reconeixement de 
la forest, prerodalització, processament de 
la informació LiDAR i generació d’informes i 
cartografia està entorn de 5 € l’hectàrea per 
una superfície de 10.000 ha, aproximadament 
la meitat que en un inventari per mostreig 
(Fabra, 2012). Aquest cost pot veure’s reduït 
a la meitat (entre 2 € i 3 € l’hectàrea) plani-
ficant una eficient presa de dades en camp i 
aprofitant dades de parcel·les de camp ja pre-
ses (per exemple les parcel·les de l’Inventari 
Forestal Nacional).

Per altra banda, l’ús d’aquesta tecnologia 
permet obtenir a més a més dels resultats 
dasomètrics, altres productes d’interès per la 
gestió del territori com són els Models Digitals 

del Terreny d’elevada resolució (models digi-
tals d’elevacions, de superfície, d’altura de la 
vegetació, mapes d’ombres, de pendents...), 
cartografia d’estructura de vegetació i altres 
que s’han citat en aquest treball. 

Finalment, creiem que tenim davant de nos-
altres una gran oportunitat pel sector de la 
gestió i planificació forestal, i en particular 
per l’inventari forestal. Aquí, l’administració 
forestal ha de jugar un paper important com 
a facilitadora i dinamitzadora de vols de grans 
superfícies, que possibiliten inventaris a escala 
regional, amb interès científic per la caracte-
rització de les masses forestals i l’anàlisi de les 
existències de carboni emmagatzemat en les 
mateixes, i també amb un objectiu d’econo-
mitzar costos, fent accessibles les aplicacions 
d’aquesta tecnologia al petit propietari privat.
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El context: els sistemes 
agroforestals en climes 
temperats

Què és un sistema agroforestal? 

La combinació d’arbres amb cultius i/o animals 
en una mateixa parcel·la ha estat tradicional-
ment utilitzada arreu del planeta des dels ini-
cis de l’agricultura. Però el concepte “sistema 
agroforestal”, tal com l’entenem avui dia no 
es va començar a utilitzar fins als anys 70 del 
segle XX. En aquells moments, els sistemes 
productius que combinaven diferents cultius 
herbacis i llenyosos gaudien d’un interès reno-
vat, especialment als tròpics, on permetien 
assortir la demanda creixent de llenya i ali-
ments, alhora que milloraven la conservació 
de la matèria orgànica dels sòls. Aquest inte-
rès - que va suposar l’inici d’un nou camp de 

recerca - s’ha estès, uns anys més tard, també 
a les regions de clima temperat.

El Centre Internacional per a la Recerca en 
Agroforesteria (ICRAF) creat l’any 1977, va 
definir, per primer cop, els sistemes agrofo-
restals com a “totes aquelles formes d’ús del 
sòl en que es combina l’ús d’espècies llenyoses 
perennes (arbres) amb cultius agrícoles o la 
pastura dins la mateixa unitat de gestió, en 
qualsevol distribució en l’espai, o en una rota-
ció temporal”. 

Més recentment, s’ha anat posant èmfasi en 
el fet que tot sistema agroforestal ha de bus-
car intencionadament la interacció ecològica 
entre els seus components, de manera que 
es tradueixi en una millora en la producció 
per hectàrea o en una millora en l’eficiència 
de l’ús dels recursos (aigua, adob,...) o en un 
benefici ambiental (millora del sòl, qualitat de 
l’aigua, biodiversitat,...). 

Jaime Coello Gómez
Àrea de Gestió Forestal Sostenible del CTFC

Teresa Baiges Zapater
Àrea de Foment a la Gestió Forestal Sostenible del CPF

Teresa Cervera Zaragoza
Cap de l’Àrea de Foment a la Gestió Forestal Sostenible del CPF

Francesc Alcoverro Pedrola
Direcció General de Desenvolupament Rural

RESUM

Un sistema agroforestal combina arbres i ús agrícola o ramader en el mateix espai amb l’objectiu 
de fer més eficient l’ús dels recursos: sòl, aigua i llum. En comparació amb un monocultiu, permeten 
obtenir un rendiment més alt (+25/30%), alhora que aporten una sèrie de beneficis ambientals. En 
aquest article es presenten i discuteixen les oportunitats, beneficis i limitacions d’aquests sistemes 
en expansió a Europa. S’analitzen els casos específics de tres sistemes agroforestals establerts en els 
darrers anys a Catalunya: noguera (Juglans sp.) i freixe (Fraxinus sp.) amb cereal (2014, Projecte 
LIFE Futur Agrari), al municipi de Puig-reig, on s’avalua la capacitat d’extracció de nitrats del sòl; 
noguera amb sàlvia (2011, Projecte finançat pel DAAM), al municipi de Sagàs; i noguera amb ús 
ramader, del mateix projecte, al municipi de Lluçà.
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Evolució dels sistemes agroforestals 
als països de clima temperat

A Nord-Amèrica i Europa, la presència d’ar-
bres als conreus (al mig de la parcel·la i, més 
sovint, als marges) o l’aprofitament ramader 
de superfícies arbrades està documentada des 
de temps antics. A Europa, per exemple, han 
estat comuns l’aprofitament ramader de bos-
cos, o el manteniment de determinades espè-
cies arbrades en les tallades, bé pel seu interès 
com a farratge (freixe, pollancre,...) o bé per-
què tenien fruits d’alt valor nutritiu (roures, 
faigs). Igualment, ja des de l’època romana 
era generalitzada la combinació de cultius 
llenyosos (oliveres, vinya, fruiters, pollancres) 
amb cultius herbacis (cereals, farratge,...).

Durant el segle XX però, la revolució verda, lliga-
da a la mecanització i l’ús d’adobs i fertilitzants, 
va accentuar l’especialització dels conreus i la 
intensificació dels sistemes de producció agraris, 
en terrenys cada cop més grans i homogenis, 
el què va comportar la pèrdua de la majoria 
dels sistemes agroforestals tradicionals. A l’Estat 
espanyol, una anàlisi comparativa dels diferents 
censos agraris (Eichhorn et al., 2005) mostra que 
la superfície ocupada per cultius herbacis asso-
ciats a arbres (oliveres, fruiters, alzina…) es va 
reduir en més d’un 90% entre 1962 i 1999, amb 
excepció feta de la devesa extremenya que ha 
conservat a grans trets la seva àrea.

Avui en dia, els sistemes agroforestals tradici-
onals que encara es mantenen a Europa - més 
enllà dels casos paradigmàtics de la dehesa 
espanyola o el montado portuguès - solen ser 
la pastura al bosc, els cultius intercalats a les 
plantacions de pollancres, o d’alguns arbres 
fruiters, o combinacions d’alzina amb lavanda 
o vinya. El seu manteniment i expansió s’ha 
vist -i encara es veu- fortament limitat per una 
combinació de factors:
• Manca d’una política de suport: les políti-

ques de subvencions agràries no només no 
han promogut aquests sistemes, sinó que 
sovint han estat penalitzats;

• Compartimentació entre el sector agrícola 
i el sector forestal pel que fa a les adminis-
tracions, els instruments de gestió, la recer-
ca i la formació;

• Complexitat de la gestió lligada al mante-
niment de, com a mínim, dos components 
productius simultanis;

• Manca de tradició i d’experiències demos-
tratives.

No obstant això, els sistemes agroforestals en 
zona temperada es tornen a veure avui com 
un sistema productiu interessant al donar 
compliment, a priori, als tres eixos de la polí-
tica de desenvolupament rural actual: i) la 
millora de la competitivitat agrícola i forestal, 
ii) la millora del medi ambient (fertilitat del 
sòl, contaminació d’aigua…) i iii) la promoció 
de la diversificació de l’economia rural.

Fotografia 1– Sistema agroforestal tradicional a França: 
oliveres i lavanda. Autor: ©agroof

Fotografia 2– Sistema agroforestal tradicional a França: 
pollancres i blat de moro. Autor: ©agroof

Fotografia 3– Sistema agroforestal tradicional a Catalunya: 
pastura al bosc.  Autor: Marc Taüll
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A Europa, el canvi de tendència ocorregut en la Política Agrària Comuna (PAC) cap a objec-
tius de sostenibilitat ambiental, d’increment de la productivitat i diversificació de rendes, 
afavoreix, a priori, els sistemes agroforestals .

No obstant això, durant el període 2007-2013, el suport als sistemes agroforestals es va 
activar només en 17 regions/estats europeus. França va ser un d’aquests estats: al 2007 
inicià el reconeixement de les parcel·les agroforestals dins la PAC, que eren íntegrament 
elegibles pels ajuts si la densitat d’arbres no superava els 50 arbres/ha. Al 2010, també va 
activar una mesura d’ajut a la plantació lineal d’arbres dins de cultius, que ha comportat 
la instal·lació d’unes 3.000 hectàrees anuals de plantacions agroforestals (Font: AFAF). 

En el nou període del PDR 2014-2020, els sistemes agroforestals s’han vist reforçats a escala 
europea:
• Primer Pilar: S’ha introduït el nou concepte del “greening” que incorpora el pagament 

per l’aplicació d’algunes pràctiques agrícoles beneficioses pel clima i el medi ambient, 
com ara la diversificació de conreus i comptar amb superfícies d’interès ecològic, entre 
les quals se cita els sistemes agroforestals, pels quals els pagesos poden rebre ajuts del 
Primer Pilar (Reg.(EU) 1307/2013) 

• Segon Pilar: L’establiment de nous sistemes agroforestals pot estar subvencionat en els 
PDR nacionals o regionals a través del Segon Pilar (Reg.(EU)1305/2013; mesura 24). 

A França, un dels països on la promoció d’aquestes plantacions té més força, en aquest 
nou període, el llindar per a l’elegibilitat íntegre de les parcel·les ha augmentat de 50 a 
100 arbres/ha, s’han considerat dins el “greening” i s’ha mantingut l’ajut per a l’establi-
ment de plantacions agroforestals.

A Catalunya, els sistemes agroforestals no es contemplen actualment com a pràctiques 
beneficioses per acollir-se al pagament del “greening”. Així mateix, ni en el PDR estatal ni 
en el PDR de Catalunya, no s’ha activat la mesura d’establiment de nous sistemes agrofo-
restals per al període 2014-2020. L’avanç en la recerca i la demostració d’aquests tipus de 
sistemes i el conseqüent impacte en la demanda, serà determinant els propers anys per a 
la seva inclusió o no en properes convocatòries.

Quadre 1– Els sistemes agroforestals en la Política de Desenvolupament Rural (PDR).
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Tipus de sistemes agroforestals en 
climes temperats

Els sistemes agroforestals temperats es poden 
definir en funció dels seus components, la 
distribució en l’espai (o temps) d’aquests com-
ponents, el seu origen o el seu objectiu, com 
es resumeix a la Taula 1.

Alguns autors consideren també com a siste-
ma agroforestal la producció combinada de 
fusta i productes no fusters - com ara bolets, 
pinyons, plantes medicinals silvestres, fruits 
del bosc o mel - o la plantació d’arbres multi-
propòsit (un mateix arbre dóna diferents pro-
ductes com ara llenya, fruit, fusta i farratge, 
com és el cas dels arbres trasmochos).

Els sistemes agroforestals descrits en aquest 
article són sistemes instal·lats recentment mit-
jançant la plantació d’arbres intercalats amb 
cultiu (sistema silvoarable – distribució d’ar-
bres en fileres) o pastura (sistema silvopasto-
ral - distribució d’arbres aleatòria). En tots els 
casos l’objectiu prioritari ha estat productiu i 
de diversificació de rendes, si bé en el cas del 
projecte LIFEFARMS es pretén estudiar addi-
cionalment l’efecte de filtratge dels lixiviats 
agrícoles (especialment, nitrats) degut als 
arbres.

Sistemes agroforestals 
innovadors: les plantacions 
agroforestals amb espècies 
arbòries de valor afegit 

Des de la introducció del concepte d’agro-
foresteria en la recerca a finals dels 70, s’ha 
posat èmfasi en el disseny i desenvolupa-
ment de sistemes que maximitzin els beneficis 
potencials d’increment de la productivitat i de 
millora del recurs. 

Els camps en el quals més innovacions s’han 
introduït respecte als sistemes agroforestals 
tradicionals en la zona temperada són, pel 
que fa a la protecció ambiental, els buffers 
riparis, i pel que fa als sistemes productius, les 
plantacions agroforestals: plantacions d’ar-
bres intercalats en conreus o pastures, de 
manera compatible amb les tècniques agrí-
coles modernes, és a dir, amb maquinària de 
grans dimensions.

Les espècies arbòries emprades en les plan-
tacions agroforestals han de tenir un elevat 
interès econòmic, degut a l’alt cost d’oportu-
nitat d’aquests terrenys. Així, han de ser:

Segons
Components
(l’arbre es combina amb 
cultius o amb animals?)

Segons
Disseny en l’espai i temps
(ubicació i distribució dels 
arbres o rotacions amb 
arbres)

Segons
Origen o ús 
predominant
(els arbres ja hi són o 
els introduïm?)

Segons
Objectiu prioritari

- Sistemes silvoarables
Arbres + cultius.
Sovint plantacions 
d’arbres per fusta o fruit 
intercalats en cultius 
agrícoles o farratgers. 
- Sistemes silvopastorals
Arbres + pastura
Un aprofitament rama-
der combinat amb un 
aprofitament de fusta o 
fruit (en un bosc dens, 
devesa o plantació 
d’arbres) 

- Plantacions d’arbres 
intercalats en cultius/pastures 
(en línees, grups o distribuïts 
aleatòriament)
- Arbres aïllats en pastures o 
cultius (plantats o existents)
- Marges arbrats
 - Pastura en bosc dens o en 
devesa
- Cultius temporals intercalats 
els primers anys d’una planta-
ció forestal o fruitera
- Pastura entre cultius llenyo-
sos (vinyes, oliveres,...)
-....

- Originat en un camp 
de conreu o pastura en 
el qual es planten arbres 
- Originat en una 
parcel·la arbrada 
(plantació per fusta o 
fruit, o bosc) en la que 
s’introdueix un conreu o 
pastura

Objectiu prioritari productiu 
Objectiu prioritari ambien-
tal
- Buffers riparis per a millo-
ra de la qualitat d’aigua 
- Barreres (o cinturons) 
arbrades, per a la protec-
ció dels conreus herbacis 
d’inclemències meteorolò-
giques o per evitar erosió
- Marges arbrats per con-
servació de la biodiversitat 
-...

Taula 1– Classificació dels sistemes agroforestals temperats. Font: Elaboració pròpia a partir de McAdam et al. (2005)
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• espècies productores de fusta de qualitat 
(noguera, cirerer, freixe, perera, Acer spp, 
Sorbus spp, etc.): producció de rotació mit-
jana (40-50 anys) d’alt valor afegit.

• espècies arbòries de creixement molt ràpid 
amb destí a biomassa (pollancre, salze, 
plataner): rotació curta (2-3 anys) amb un 
elevat consum de recursos, especialment, si 
cal regar.

• arbres fruiters: producció anual però amb 
un elevat consum de recursos, especialment 
si cal regar-los.

Darrerament països com França, Itàlia i el 
Regne Unit, han promogut les plantacions 
agroforestals mitjançant l’activació de mesu-
res de suport en els seus respectius Programes 
de Desenvolupament Rural, el què n’ha facili-
tat la proliferació.

A Catalunya, en els darrers anys s’ha desper-
tat un cert interès per aquest tipus de plan-
tacions, d’una banda des del sector forestal, 
com una possibilitat d’ampliar les superfícies 
productores de fusta de qualitat de fulloses, 
i de l’altra des del sector agrícola, per donar 
compliment a les demandes de sostenibilitat i 
diversificació de rendes dels sistemes produc-
tius agraris.

El Centre de la Propietat Forestal (CPF), 
impulsa des del 2010, les plantacions agro-
forestals com a una sublínia de treball 
dins la seva xarxa de parcel·les demostra-
tives orientada a les plantacions de fullo-
ses per a producció de fusta de qualitat. 
Paral·lelament el Departament d’Agricultu-
ra (DAAM), el 2011 va promoure l’execució 
de dues plantacions agroforestals en el 
marc d’un projecte per a la diversificació de 
les rendes agràries i la recerca en sistemes 
agraris més sostenibles. Ambdues institu-
cions treballen amb el Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya (CTFC) i l’IRTA, com a 
centres de recerca de referència en aquest 
tipus de plantacions.

Des del 2013, CPF, DAAM i CTFC treba-
llen conjuntament en el marc del pro-
jecte LIFE+FARMS, amb co-finançament 
Europeu, on les plantacions agroforestals 
s’inclouen com a pràctica afavoridora del 
filtratge de nitrats provinents de lixiviats 
agrícoles en cultius herbacis.

Fotografia 3– Sega de blat en una plantació agroforestal de nogueres per a fusta a França. Autor: ©agroof

Quadre 2– Promoció de les plantacions agroforestals a 
Catalunya.
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Avantatges i condicionants de 
les plantacions agroforestals 

Increment de la rendibilitat

El principal motiu que explica la proliferació 
d’aquests sistemes a França i altres països del 
nostre entorn és que, ben dissenyades, les 
plantacions agroforestals donen resultats 
econòmics, productius i ambientals superiors 
als de sistemes agrícola / ramader i forestal 
per separat. 

L’increment de la productivitat de qualsevol 
sistema agroforestal en comparació amb un 
sistema pur es mesura amb la Relació d’Àrea 
Equivalent (RAE): quanta superfície de siste-
mes purs és necessària per produir el mateix 
que una hectàrea agroforestal, si es considera 
el conjunt d’anys que dura la rotació forestal. 
Els valors de RAE més habituals solen ser d’en-
tre 1,3 i 1,5 (Dupraz & Liagre, 2008), (Figura 
1). Aquest guany productiu va acompanyat 
d’un increment global de la rendibilitat eco-
nòmica del sistema.

Per què produeixen més les 
plantacions agroforestals ben 
dissenyades?

L’increment de la producció global del sistema 
es basa en dos factors:
• Ús més eficient dels recursos
• Processos d’interacció: les interaccions posi-

tives (“facilitació”) entre la component 
agrícola/ramadera i la forestal predominen 
sobre les interaccions negatives (“compe-
tència”).

Ús més eficient dels recursos (aigua, llum, 
sòl, nutrients)

En tenir diversos components, els sistemes 
agroforestals poden aprofitar els recursos dis-
ponibles de manera més eficient...
• en el temps: per exemple, en una combina-

ció de cereal d’hivern i noguera híbrida la 
component agrícola és activa de novembre 
a juliol i la forestal de maig a octubre. Tota 
la llum i l’aigua que rep aquest sistema 
durant l’any s’aprofita.

• en l’espai: les arrels i les capçades dels 
arbres es distribueixen en plànols diferents 
als de la producció agrícola o ramadera 
(Figura 2). Així, l’aprofitament de la radia-
ció solar i del volum de sòl - incloent aigua i 
nutrients - pel conjunt del sistema (especial-
ment quan tots dos components són actius) 
és més complet que si les produccions es 
fan de manera separada.

Figura 2– Disposició de les arrels i la capçada d’un arbre 
i d’un cultiu agrícola en un sistema silvoarable amb arbres 
adults. Font: Dupraz & Liagre, 2008

Figura 1– Exemple de càlcul de 
la Relació d’Àrea Equivalent: 1 
ha sobre la qual s’implementa 
un sistema agroforestal pot 
produir el mateix que 0,8 ha 
de les mateixes característiques 
dedicades exclusivament 
a l’agricultura més 0,6 ha 
semblants dedicades íntegrament 
a producció forestal, per a un 
període igual al torn dels arbres.
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Interaccions arbre-cultiu i arbre-pastura/
animal

Les Taules 2 i 3 mostren les principals interac-
cions positives (facilitació) i negatives (com-
petència) en un sistema silvoarable i silvo-
pastoral. 

Beneficis ambientals de les 
plantacions agroforestals

Els principals avantatges ambientals dels sis-
temes agroforestals en comparació amb els 
sistemes purs, especialment agrícoles o rama-
ders, són:

• Les arrels dels arbres filtren els lixiviats 
(purins, nitrats i altres fertilitzants, herbi-
cides, dejeccions ramaderes) que d’altra 
manera arriben a cursos d’aigua o s’acu-
mulen al sòl. Cal recordar que el 46% dels 
municipis de Catalunya són vulnerables a 
nitrats (Generalitat de Catalunya, 2015), un 
problema greu i d’importància creixent.

• Diversificació i connectivitat d’hàbitats: cre-
ació d’estructures verticals de llarga durada; 
increment considerable de la biodiversitat.

• Protecció del sòl: reducció de l’erosió (pluja 
i vent) i la compactació (pluja).

• Millora i diversificació paisatgística.
• Fixació i emmagatzematge de carboni al 

sòl, arrels i fusta durant dècades.

Interaccions positives Interaccions negatives

Per a l’arbre - Aprofitament fertilitzants lixiviats
- Sense vegetació competidora un cop apro-
fitat el cultiu (anual)
- Més N (cultius lleguminosos)

- Competència per l’aigua (mentre el 
cultiu és present)
- Possibles danys durant la mecanització 
i l’aplicació d‘herbicida

Per al cultiu - Microclima més favorable: menys vent (me-
nor transpiració), més humit, temperatures 
extremes suavitzades
- Millora del sòl: protecció de l’erosió eòlica 
i hídrica, aportació de matèria orgàni-
ca (fulles, branquetes, fruits), millora de 
l’estructura i la infiltració
- Bombeig d’aigua i nutrients des de capes 
profundes del sòl
- Refugi fauna auxiliar (predadors, plagues 
agrícoles?)

- Mecanització més curosa
- Ombratge (temporal; cal tenir en 
compte la fenologia)
- Cal gestionar les adventícies dins la 
filera d’arbres
- Possibles al·lelopaties

Interaccions positives Interaccions negatives

Per a l’arbre - Fertilització aportada per l’animal i per les 
lleguminoses (N)
- Competència herbàcia regulada (limitada a 
espècies conegudes)

- Risc de danys (cal protegir)
- Compactació del sòl (cal graduar càrrega)
- Competència per l’aigua

Per a la pastura - Els mateixos que en silvoarables (fauna 
auxiliar poc rellevant)
- Possibilitat de diversificar i enriquir la com-
posició d’espècies de pastures en el gradient 
d’ombratge i les diverses microcondicions 
sota els arbres

- Ombratge (temporal; cal tenir en compte 
la fenologia)
- Condicionants per a tasques mecanitza-
des
- Possibles al·lelopaties

Per als animals - Microclima: protecció del sol, vent, pluja, 
calamarsa (benestar animal)
- Complement alimentari: branques i fulles de 
la poda (ex: freixe), fruits, aglans (ex: roure)

Taula 2– Interaccions positives i negatives sobre cada component d’un SISTEMA SILVOARABLE, en comparació amb un 
sistema pur forestal o agrícola.

Taula 3– Interaccions positives i negatives sobre cada component d’un SISTEMA SILVOPASTORAL, en comparació amb un 
sistema pur forestal o ramader.
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Disseny d’una plantació 
agroforestal intercalada en un 
cultiu/pastura

Els principals factors de decisió en el disseny 
d’una plantació agroforestal són:

• Tria de l’espècie forestal: ha d’estar ben 
adaptada a les condicions locals, i gestiona-
da per tal d’optimitzar els resultats econò-
mics, com s’ha esmentat prèviament.

• Tria de l’espècie agrícola o ramadera: 
a mesura que els arbres creixen i fan un 
ombratge cada cop més intens pot ser 
necessari adaptar les produccions a la llum 
disponible durant els mesos en què els 
arbres tenen fulles.

• Orientació de les fileres (sistemes silvoara-
bles): l’orientació nord-sud permet minimit-
zar l’ombratge del sòl per les capçades dels 
arbres.

• Distància entre fileres: es tria tenint en 
compte la mida dels arbres al final del torn. 
Per exemple, una frondosa productora de 
fusta de qualitat de 45-50 cm de diàmetre 
normal té una capçada d’uns 10-12 m de 
diàmetre. Si es vol mantenir almenys la 
meitat del terreny destinat a producció 
agrícola (ramadera) sense ombrejar en cap 
moment, convé respectar un mínim de 
16-20 m entre fileres (arbres). La xifra con-
creta s’ajusta en funció de les mides de la 
maquinària agrícola emprada, de manera 
que no impliqui fer una passada addicio-
nal amb cap eina pel fet d’haver-hi fileres 
d’arbres. Per exemple, si l’amplada de les 
diferents eines agrícoles emprades és, per 
exemple, 4 i 10 m, una distància adequada 
entre fileres podria ser 20 m.

• Distància entre arbres dins la filera: defi-
neix la inversió en material vegetal i tèc-
niques de plantació (encoixinaments, pro-
tectors), així com el manteniment (poda) i 
grau d’ombratge del sòl durant els primers 
anys i el nombre d’aclarides a aplicar. En 
general, es plantegen distàncies semblants 
a les que es faria servir si la plantació fos 
únicament forestal.

Implicacions per a la gestió

Les tasques de gestió de la component agríco-
la/ramadera no es veu afectada per la presèn-
cia dels arbres, més enllà de tenir precaució 
de no causar danys; en el cas dels silvoarables, 
normalment es respecta un marge de segu-
retat d’uns 50 cm entre la filera d’arbres i el 
cultiu, amb la qual cosa resta una banda d’1 m 
d’ample sense conrear al llarg de la filera d’ar-
bres. Per la seva banda, la gestió dels arbres 
comporta una gestió mínima en el cas de les 
frondoses productores de fusta de qualitat, 
que es pot limitar a l’aplicació de podes anuals 
durant els primers anys i al manteniment dels 
espais entre arbres dins la filera, en el cas dels 
silvoarables.

Requeriments del terreny

En general les plantacions agroforestals s’im-
planten en àrees destinades prèviament a 
produccions agrícoles o ramaderes. Els princi-
pals factors limitadors per instal·lar plantaci-
ons agroforestals a les nostres condicions són:

• Disponibilitat d’aigua: les espècies arbò-
ries més rendibles, fins i tot en esquemes 
de gestió extensiva - sense necessitat de 
reg - necessiten una disponibilitat hídrica 
de moderada a alta. Les àrees amb menys 
de 600 mm de precipitació anual no són en 
general aptes per acollir sistemes agrofo-
restals.

• Dimensions i morfologia del terreny (silvo-
arables): aquests sistemes són especialment 
indicats per a terrenys amples i regulars, de 
fàcil mecanització

• Profunditat del sòl: ha de permetre el 
desenvolupament del sistema radical dels 
arbres sota les arrels de la producció agrí-
cola o ramadera. Per tant, els terrenys amb 
sòls profunds són els més indicats, especial-
ment en el cas dels sistemes silvoarables.
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Exemples de plantacions 
agroforestals amb noguera i 
freixe per fusta a Catalunya

A la Taula 4 i la Figura 3 es mostra les caracte-
rístiques de 4 plantacions agroforestals instal-
lades a Catalunya durant els últims anys.

De moment, no s’han detectat interaccions 
entre les components agrícola / ramadera i 
forestal.

Potencial per a la generalització 
de les plantacions agroforestals 
a Catalunya

El potencial teòric de les plantacions agrofo-
restals com a sistema productiu i ambiental, 
encara té molt camí a recórrer en la zona tem-
perada (Smith, 2010). Per a l’expansió gene-
ralitzada d’aquests tipus de sistemes cal que:

i) siguin una alternativa econòmicament 
viable respecte als monocultius. L’anàlisi 
de diferents sistemes agroforestals (p.e. 
Dupraz i Liagre, 2008) apunta en què la 
clau és que els productes tinguin un mercat 
definit, per això cal centrar-se en espèci-
es arbòries d’alt valor afegit. Atès que la 

Tipus sistema Silvopastoral Silvoarable Silvoarable Silvopastoral

Any plantació 2012 2012 2014 2014

Projecte DAAM - Sistemes agroforestals a Catalunya: 
innovació d’esquemes productius per a la 

diversificació de rendes

LIFE Futur Agrari: Innovation for sustainable 
manure management from farm to soil

Terme municipal Lluçà Sagàs Puig-Reig Viladrau

Comarca Osona Berguedà Berguedà Osona

Superfície camp (ha) 1,5 1,1 2,0 1,2

Altitud mitjana (m) 680 695 470 885

Precipitació anual 
(mm)

765 780 675 1038

Temp. mitjana anual 
(ºC)

11,5 11,5 12,7 10,8

Sòl Franc Franc Franc Franc-sorrenc

Component agrícola 
/ ramadera

Farratgeres (dàctil, 
trepadella), segat i a 
dent (ovella, vaca)

Sàlvia Cereal (blat / ordi) Farratge (alfals), 
segat i a dent 
(ovella)

Component forestal Noguera híbrida Noguera híbrida Noguera híbrida, freixe 
de fulla gran

Noguera híbrida, 
freixe de fulla gran

Marc plantació (m) Distància mínima: 
12 m

6 x 7 18 x 4
18 x 2,5

11 x 4
11 x 2,5

Supervivència 
arbres (%)

100 100 Noguera: 100
Freixe: 98

Noguera: 97
Freixe: 98

Creixement en 
diàmetre (mm/any)

Noguera: Mitjana: 4,0
2014: 5,9

Noguera: Mitjana: 9,8
2014: 16,5

Noguera: 8,4
Freixe: 4,5

Noguera: 2,7 
Freixe: 2,3

Creixement en 
alçada (cm/any)

Noguera: Mitjana: 37
2014: 44

Noguera: Mitjana: 53
2014: 77

Noguera: 38
Freixe: 44

Noguera: 22
Freixe: 8

Producció agrícola / 
ramadera

2013 i 2014: 11.000 
kg matèria seca/ha

Biomassa seca/sàlvia:
99 g (2013), 186 g 
(2014)

2014:
1.700 kg gra d’ordi/ha
(any dolent)

2014:
400 kg/ha segats
150 kg/ha dent

Taula 4– Descripció i principals característiques de les 4 plantacions agroforestals.
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Plantacions agroforestals de noguera i freixe amb cultius herbacis. Un sistema 
productiu innovador amb interès ambiental

majoria de plantacions encara no han arri-
bat a torn d’explotació, manca informació 
empírica al respecte, que caldrà obtenir. 

ii) cal que sigui tècnicament possible. Per 
això, és necessari triar adequadament la 
combinació per maximitzar les interaccions 
positives i minimitzar la competència: evi-
tar espècies forestals d’arrelament superfi-
cial i fulla perenne, evitar espècies agrícoles 
molt sensibles a l’ombratge quan els arbres 
siguin adults, etc. i

iii) cal que les polítiques de suport ofereixin 
incentius i eliminin obstacles per a l’adop-
ció de les plantacions agroforestals com a 
sistema productiu viable, divers i sostenible 
i també dins el camp de la provisió de ser-
veis ecosistèmics lligats a la fixació de car-
boni i a la millora de la qualitat de l’aigua.

Finalment, cal una tasca de divulgació i transfe-
rència d’aquests tipus de plantacions, que són 
àmpliament desconegudes entre els agricultors. 

Sistema silvoarable a Sagàs Sistema silvopastoral a Lluçà

Sistema silvoarable a Puig-Reig Sistema silvopastoral a Viladrau 

Figura 3– Localització i aspecte dels 4 sistemes agroforestals mostrats a la Taula 4.



JO
R

N
A

D
A

  7

71

CONSORCI 
FORESTAL DE 

CATALUNYA

Els excel·lents resultats obtinguts a 
Centreeuropa ens empenyen a pensar que 
hi ha possibilitat per adaptar-los a les nostres 
condicions, especialment a les zones més 
humides i planes, amb problemes de nitrats 
(Osona, Sud del Berguedà, Garrotxa, Pla de 
l’Estany, Empordà, Selva, Gironès).

Per saber-ne més

Projectes:

• Sistemes agroforestals a Catalunya: innova-
ció d’esquemes productius per a la diversi-
ficació de rendes – Experiència Pilot a Sagàs 
i Lluçà (2011-2016). Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, Generalitat de Catalunya i Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya.

• Futur Agrari: Farms for the future: 
Innovation for sustainable manure mana-
gement from farm to soil (2014-2017). 
LIFE12 ENV/ES/000647. http://www.futura-
grari.cat/

• AGFORWARD: AGroFORestry that Will 
Advance Rural Development. FP7-
KBBE-2013-7-613520. http://www.
agforward.eu/index.php/es/

• SAFE – Silvoarable Agroforestry for Europe 
(2001-2005) - QLK5-CT-2001-00560. http://
www1.montpellier.inra.fr/safe/

• NICOLAS – Nitrogen Control by Landscape 
Structures in Agricultural Environment. 
ENV4-CT97-039

• Xarxa de Parcel·les Demostratives del CPF. 
Subxarxa: plantacions de fulloses per fusta 
de qualitat, en conveni amb el CTFC. Centre 
de la Propietat Forestal. www.gencat.cat/cpf

Institucions:

• Federación agroforestal Europea: http://
www.agroforestry.eu/

• Asociación Agroforestal Española (AGFE)
• Sociedad Española de Ciencias Forestales 

(SECF) – Grupo de Trabajo de Sistemas 
Agroforestales: http://www.secforestales.
org/

• Association Française d’Agroforesterie (AFAF): 
http://www.agroforesterie.fr/index.php

• Agroforestry Research Trust: http://agrofo-
restry.co.uk/
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Introducció

El potencial de la fusta que es pot produir al 
nostre país per destinar-la a alguna aplicació 
més que no sigui per fer-ne palet, trituració 
o biomassa depèn tant de la qualitat de la 
fusta que com a propietaris forestals o gestors 
de les finques puguem produir i oferir, com 
de la demanda, tendència i compromís de la 
societat en prioritzar, valorar, apreciar i sensi-
bilitzar-se en les virtuts i beneficis que suposa 
pel bosc i per tots nosaltres la seva utilització.

Els nostres boscos poden ser productors de 
fusta per destinar-la a aplicacions estructurals. 
Només cal un mercat que en demandi, uns 
boscos amb una correcta gestió que n’ofertin, 
una indústria amb la capacitat d’absorbir-la i 
treballar-la i uns bons professionals de la fusta 
que la coneguin i sàpiguen com aplicar-la.

A Catalunya, la indústria amb aquest tipus 
d’aplicació és a dia d’avui testimonial, i en 
bona part ha sobreviscut per la fusta que s’ha 

pogut importar de la resta d’Europa, ja sigui 
massissa o principalment fusta laminada. És 
cert però, que un cop tenim fusta de qualitat 
per oferir, la indústria també respon i es per-
cep un cert increment en la demanda de la 
fusta del país i de proximitat. 

Des de principis dels anys 60, silvicultors de 
la zona del Montseny i Guilleries van comen-
çar dur a terme plantacions d’avet douglas 
i cedre, entre altres espècies, per les seves 
característiques morfològiques, de bons crei-
xements i bons ports, per la seva adaptabilitat 
i alhora per la seva aplicació industrial amb 
un major valor afegit. Aquestes plantacions, 
que ara tenen ja sobre els 60 anys, i després 
d’haver-hi aplicat les corresponents aclarides 
de millora i podes en alçada, tenen uns diàme-
tres i unes característiques que les fan òptimes 
per a la indústria amb aplicacions estructurals.

Xavier Vila Roura
Enginyer Tècnic Forestal. Cooperativa Serveis Forestals

RESUM

Tractarem tres punts fonamentals per conèixer a què ens referim quan parlem de fusta per apli-
cacions estructurals. El primer punt es basa en conèixer quines són les espècies principals per a 
aquest tipus d’aplicació i quines són les característiques morfològiques, físiques i mecàniques que 
ha de tenir aquest tipus de fusta. Abordarem també quins són els condicionats que ens limiten a 
dia d’avui per disposar i posar en valor aquesta fusta, amb quins avantatges i inconvenients 
ens trobem i quines són les necessitats de la indústria. I en tercer lloc, i tenint en compte aques-
tes necessitats i sabent el mercat en el qual ens movem, discutir quin tipus de silvicultura hem 
d’aplicar a les diferents masses o formacions forestals per garantir la producció d’un producte de 
qualitat, valorat i apreciat.
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Fusta per ús estructural

Espècies utilitzades

A nivell estatal, les espècies més utilitzades en 
estructura són, per ordre, el pi roig (Pinus syl-
vestris), la pinassa (Pinus nigra), el pi marítim 
(Pinus pinaster) i el pi insigni (Pinus radiata). 
Aquestes quatre espècies es troben contem-
plades en la norma espanyola de classificació 
per ús estructural UNE 56544.

Altres espècies, procedents d’Estats Units, com 
és pi d’Oregón o avet de Douglas (Pseudotsuga 
menziesii), i del qual comencem a tenir-ne dis-
ponibilitat a casa nostra, i on França i la resta 
dels països del centre d’Europa ja l’havien 
introduït, juntament amb la pícea, el làrix i, 
en menor mesura, el cedre, són espècies molt 
ben valorades per ús estructural. Aquestes 
espècies, per les seves característiques, dispo-
nibilitat i facilitat de maneig han desplaçat 
progressivament la utilització de les espècies 
estatals anteriorment esmentades.

Quan parlem de fusta massissa per ús estruc-
tural, les principals espècies més utilitzades 
són l’avet douglas i el cedre. Si ens referim a 
fusta laminada, el pi marítim i el pi insigni són 
una bona opció. La fusta laminada és una molt 
bona aplicació per obtenir bigues de qualsevol 
secció i longitud, permetent crear peces de 
grans dimensions i d’elevada resistència.

Pel que fa al pi rajolet com a la pinassa, són 
bones espècies per destinar-les a ús estructural 
però el maneig de la seva fusta és molt deli-
cat. Presenten molts problemes de fongs que 

fa que el procés de secatge, emmagatzemat-
ge i manipulació sigui complicat i dificultós.

La durabilitat i resistència de la fusta és indi-
ferent del pes de la mateixa.

Dimensions

Resultaria molt més econòmic i fàcil, tractar 
i dissenyar estructures amb una gamma de 
dimensions conegudes i comercials, que haver 
de recórrer a dimensions exclusives per cada 
obra. Tanmateix la demanda i exigències del 
mercat són molt canviants i no permet treba-
llar amb unes determinades mides i seccions 
sinó la indústria o la serradora es veu obligada 
a treballar segons demanda.

Bigues rodones Secció de 12 cm fins 25 cm de diàmetre.

Longitud d’uns 7 m

Bigues quadrades Cairat rústic Secció de 12x12 cm fins a 20x20 cm.

Longitud de fins a 7 m

Jàsseres Secció de 20 x 20 cm fins a 40x40 cm.

Longitud de fins a 9 m

Bigues rectangulars Taulons Secció de 12x10 cm fins a 25 x 20 cm.

Longitud de fins a 9 m

Jàsseres Secció de 25x20 cm fins a 40x50 cm.

Longitud de fins a 9 m

Taula 1– Productes i dimensions més habituals de fusta estructural. Font: Fustes Oliveras, SA

Fotografia 1– 
Bigues quadrades. 
“Cairat rústic”.
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Tot i això, les dimensions més habituals amb 
les que es treballen, tenint en compte que es 
parla de mesures en el moment de posada a 
l’obra, són les que es mostren a la Taula 1.

Classificació de la fusta per qualitats. 
Classes resistents.

La qualitat de la fusta es determina una vega-
da ha estat processada, per tant la qualitat de 
la fusta s’ha de determinar a la serradora. 

La classificació visual es tracta d’un criteri 
avalat per amplis assajos i intensos estudis 
estadístics. En aquest sentit, cada país redac-
ta les seves pròpies normes per classificar la 
fusta, així per e l’estat espanyol, la norma per 
la classificació visual de la fusta estructural de 
coníferes és la UNE 56544 (AENOR, 2007).

La norma UNE 56544 estableix tres classes de 
qualitat ME1, ME2 i MEG, que es corresponen 
amb una classe resistent en funció de l’espècie 
d’arbre. S’ha de tenir clar la qualitat estruc-
tural exigida a la fusta en funció de l’espècie 
a utilitzar i sobretot, de la seva procedència.

Les normes de classificació visual per aspecte 
es basen en singularitats pròpies de la fusta 
que permeten establir diferents classes o 
categories. Aquestes singularitats són fona-
mentalment els nusos, la desviació de fibres, 
la presència de bosses de resina o organismes, 
les gemmes i les esquerdes.

En aquest punt, les esquerdes són font de 
conflicte a la recepció d’obra. Tot i que en 
principi no tenen cap mena d’importància des 
del punt de vista estructural, ja que no afec-
ten a les propietats mecàniques de la fusta si 
es troben situades dins els límits que marca la 
norma, la percepció visual que es té, fa que 
s’acabi rebutjant les peces amb esquerdes.

Per determinar la classe resistent de la fusta 
massissa es segueix un sistema de classificació 
on s’associa la qualitat de la fusta (quantitat i 
gravetat dels defectes) amb la classe resistent 
(resistència del material) de tal forma que 
en funció dels defectes visibles a ull nu o el 
comportament elàstic a baixa càrrega, hom 
és capaç de predir per analogia la resistència 
mecànica d’un element estructural gràcies a 
una fase experimental prèvia on s’ha deter-

minat, en provetes de mida estructural, la 
resistència d’una població fustera mitjançant 
assaigs destructius de flexió estàtica i densitat.

A nivell europeu s’agrupen totes les combi-
nacions possibles d’espècie i qualitat en una 
sèrie de Classes Resistents de les que es conei-
xen les propietats mecàniques necessàries 
per el càlcul, les quals venen recollides en la 
norma europea UNE EN 338 (AENOR, 2003).

Aquesta norma agrupa les Classes Resistents 
per fustes de coníferes i frondoses. La lletra 
inicial C fa referència a coníferes i pollancres, 
i la lletra D a frondoses (excepte el pollancre). 
D’altra banda, incorpora una xifra que fa refe-
rència a la resistència a la flexió (N/mm2). Així 
doncs, per exemple, una classe resistent C18 
es correspon a una fusta serrada de conífera o 
pollancre que té una resistència a la flexió de 
18N/mm2 (9,8 N equival a 1 Kg. Per tant 18N/
mm2 equival a 1,83Kg/mm2 o 183Kg/cm2. El for-
migó es mou entre els 150 i 500 Kg/cm2).

En el cas de coníferes i pollancre es defineixen 
les classes de C14 fins a C40. Les classes de C14 
fins C16 són les de menor qualitat i agrupen 
qualsevol qualitat de fusta. Les classes C18 fins 
a la C24 són les més freqüents i les més assequi-
bles pel seu preu, mentre que les classes supe-
riors i fins a la C40 són molt difícil de trobar.

Contingut d’humitat

El contingut d’humitat de la fusta, quan és 
posada en l’obra, és un dels paràmetres de 
més importància i, al mateix temps, dels més 
fàcils de controlar. S’expressa en tant per cent 
sobre el seu pes sec, és a dir, si una fusta està 
a un 50% de humitat (Hbs) és que el 50% res-
pecte seu pes sec és aigua (el pes sec s’obté 
en secat a una estufa fins que el pes es manté 
constant). Les equivalències entre humitat en 
base seca i humida es mostren a la Taula 2.

La humitat de la fusta acabada de tallar es 
situa sobre el 82% Hbs (45%Hbh).

La fusta és un material que intercanvia humi-
tat amb l’entorn fins que s’equilibra (equilibri 
higroscòpic). És a dir, l’aigua a la fusta es troba 
en permanent intercanvi amb l’atmosfera que 
l’envolta. En un ambient sec la fusta perd 
aigua, cedint-la a l’ambient, de la mateixa 
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manera que una fusta excessivament seca, ten-
deix a captar la humitat de l’ambient. Aquest 
flux d’humitat depèn tant de la humitat que té 
la fusta com de la humitat relativa de l’ambi-
ent, així com de la temperatura que regula els 
processos d’evaporació i absorció.

La humitat màxima de la fusta assecada és del 
30% Hbs, i s’anomena “punt de saturació de 
fibres”. Perquè la fusta agafi més humitat que 
la corresponent al punt de saturació de fibres, 
seria necessari submergir la fusta dins l’aigua, 
i que aquesta ompli els espais existents a les 
cavitats cel·lulars (Figura 1).

D’altra banda, la “humitat d’equilibri higros-
còpic” és aquella que s’assoleix amb les con-
dicions mitjanes d’humitat i temperatura del 
lloc on està situada. En termes generals aques-
ta humitat se situa entre el 12 i el 18% Hbs.

Les característiques del comportament de la 
fusta estan molt influenciades per el contingut 
d’humitat de la fusta. Així, la humitat de la fusta 
influeix de forma determinant en els processos 
de serrat, desenrotllo, encolat, envernissat, etc. 

I també influeix respecte al comportament de 
la fusta, sobre la durabilitat, resistència, pes i 
dimensions (varia respecte al contingut d’humi-
tat de l’aire, inflant-se o mermant).

La importància del control del contingut d’hu-
mitat en la fusta estructural es deu a dos 
efectes principals. Per un costat, afecta a les 
propietats físiques i mecàniques de la fusta i 
l’estabilitat dimensional. I per altra banda, un 
contingut alt d’humitat provoca una reducció 
de les propietats resistents i del mòdul d’elas-
ticitat, pel que es veuria reduïda la capacitat 
de carga i s’incrementarien les deformacions. 
És a dir, l’estabilitat dimensional varia segons 
la humitat relativa de l‘aire, provocant mer-
mes o inflacions de la fusta, produint esquer-
des o desajustaments en les unions.

En resum, la principal recomanació seria que 
es col·loqui la fusta amb un contingut d’humi-
tat el més proper possible a la humitat d’equi-
libri higroscòpic corresponent a la ubicació de 
l’obra, és a dir, propera a les condicions mit-
janes d’humitat i temperatura a la que estarà 
exposada. En termes generals, no s’hauria de 
col·locar fusta amb una humitat superior al 
18% Hbs (15%Hbh).

En el cas de Girona i Barcelona, la humitat 
d’equilibri higroscòpic (HEH), segons les con-
dicions mitjanes d’humitat relativa i tempe-
ratura (temperatura mitjana d’uns 15º i 70% 
d’humitat), equival a un valor de 13% per 
exterior. En cas d’interiors aquest valor s’hau-
ria de reduir entre un 2% i un 4%.

Tractaments preventius

Segons la normativa actual, els tractaments 
preventius es descriuen conforme el risc 
d’atacs al que pot arribar a ser exposada la 
fusta. En la norma UNE EN 335-1, s’estableixen 
cinc classes de risc (Taula 3).

Figura 1– Humitat de 
la fusta.

%Hbh %Hbs %Hbs %Hbh

0 0,0 0 0,0
5 5,3 5 4,8

10 11,1 10 9,1
15 17,6 15 13,0
20 25,0 20 16,7
25 33,3 25 20,0
30 42,9 30 23,1
35 53,8 40 28,6
40 66,7 50 33,3
45 81,8 60 37,5
50 100,0 70 41,2
55 122,2 80 44,4
60 150,0 90 47,4
65 185,7 100 50,0

Taula 2– Equivalències entre valors d’humitat en base 
humida (Hbh) i base seca (Hbs) (Font: AFIB-CTFC)
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Tractaments contra el foc

És obvi pensar que la fusta reacciona activa-
ment davant el foc, molt més que no pas el 
formigó o l’acer, però, com a element estructu-
ral, el comportament de la fusta davant el foc 
és molt més eficaç que molts altres materials.

La normativa que regula el comportament de 
la fusta davant el foc és la UNE 23727 (AENOR, 
1990) com a M3 o M4 (combustible i mitjana-
ment o fàcilment inflamable).

El més important en cas de foc, és conèixer si 
aquesta fusta que crema té encara la capaci-
tat de complir la funció estructural. El que es 
coneix com estabilitat al foc. La fusta crema, 
però crema a poc a poc, cosa que permet 
disposar d’un temp necessari valuós per eva-
cuar. De manera orientativa, es pot dir que la 
fusta es consumeix a raó d’1 cm per cada cara 
exposada i per cada 15 min d’incendi (Esteban 
i Arriaga, 2001).

Condicionants per a l’ús de fusta 
estructural

Disponibilitat de matèria primera

La disponibilitat de productes de fusta més 
elaborats, com bigues massisses, bigues lami-
nades, encavallades, taulers i fixacions que 
permetin unir les peces de fusta, és un factor 
limitant. Cal, a més, que aquests productes 
es puguin subministrar amb total garantia 
i disposar a un preu competitiu, de manera 
fàcil i segur.

El mercat de fusta estructural de grans dià-
metres és, proporcionalment més limitat i 
petit en demanda de volum, respecte a fusta 
estructural més industrialitzada. La demanda 
principal i més gran en volum se centra en 
diàmetres mitjans (CD 40 cm / 45 cm). Es con-
sumeixen fustes de dimensions superiors però 
la quantitat demanada és petita.

CLASSE DE RISC TIPUS DE PROTECCIÓ

1 Sota coberta, completament protegit de la intempèrie i no 
exposat a la humitat.

No necessària.
Recomanable una protecció superficial.

2 Sota coberta i completament protegir de la intempèrie, però 
pot existir de forma ocasiona una humitat ambiental elevada.

Es necessària una protecció superficial.
Recomanable una protecció mitja.

3 Descobert però no en contacte amb el terra. És necessària una protecció mitja.
Recomanable una protecció profunda.

4 En contacte amb el terra o amb aigua dolça, i exposada a una 
humidificació permanent.

És necessària una protecció profunda.

5 Permanentment en contacte amb aigua salada. És necessària una protecció profunda.

Taula 3– Classes de risc segons la norma UNE EN 335. AENOR, 2013

Fotografia 2– Bigues de fusta massissa. Fotografia 3– Jàssera de 9 m de longitud.
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És recomanable mantenir petites parcel·les o 
alguns peus de classes diàmetres superiors, 
però la gestió forestal prioritària i el trac-
tament de les masses s’haurien de centrar 
en aconseguir principalment masses amb 
torns finals on els diàmetres aconseguits es 
corresponen als diàmetres més sol·licitats al 
mercat.

Formació, Enginyeria de la fusta i 
Mercat

A dia d’avui, a casa nostra i a nivell econòmic, 
la construcció amb fusta no és competitiva 
respecte la construcció més assentada i con-
vencional com ho és el formigó i el maó. El 
formigó és un producte barat i està fortament 
arrelat al mercat de la construcció.

L’arquitectura té interioritzada la utilització 
de la fusta, però cal més formació i informació 
en la utilització i maneig de fusta per aplicació 
estructural, des del nivell d’enginyeria i arqui-
tectura, a la formació de professionals que 
sàpiguen treballar-la i escoles de formació 
professional per ensenyar-ne.

Així, ens trobem que al haver-hi manca d’hà-
bit en fer càlculs d’estructura i dimensio-
nament de fusta massissa, els arquitectes o 
aparelladors tendeixen a sobredimensionar 
l’estructura massissa per evitar riscos, fet que 
suposa un sobrecost per l’obra que no seria 
necessari. 

Un avantatge que té la fusta respecte al for-
migó és que cada vegada més la tendència 
és a utilitzar més la fusta per la seva qualitat 
de producte renovable, sostenible, de baix 
impacte ambiental, amb balanç positiu pel 
que fa a l’emmagatzematge de CO2, i si pot 
ser, de km0.

La fusta laminada és més cara que la massissa 
però té l’avantatge que permet fer qualsevol 
llargada i diàmetre. Alhora, permet donar sor-
tida a un tipus de producte que difícilment es 
podria fer amb fusta massissa, i a més existei-
xen taules de càlcul d’estructura consensuades 
i reconegudes que faciliten als arquitectes el 
dimensionament i la posada en obra. 

Tanmateix, tota la fusta laminada és impor-
tada dels països del nord d’Europa. La instal-

lació per fer fusta laminada suposa uns costos 
excessivament elevats que fa que sigui més 
rendible la importació del producte ja acabat 
que no pas la pròpia elaboració i fabricació. I 
aquest fet, condiciona a què espècies com el 
pi insigni, el marítim o la resta de coníferes 
no les podem portar a fer laminat, bàsicament 
per falta d’indústria propera.

La societat, entenent-la com a consumidors 
finals, tenim poc interioritzada la utilització 
de la fusta per ús estructural, ja que, com 
s’ha comentat amb anterioritat, aquí ens hem 
decantat tradicionalment per la utilització de 
pedra, formigó i maó.

Cal donar a conèixer les bones propietats 
mecàniques que té la fusta, i sobretot la segu-
retat que, amb els càlculs correctes de dimen-
sionament, suposa la construcció amb fusta. 
És un bon aïllant, segur i en cas de foc, no 
col·lapsa amb la mateixa rapidesa que l’acer 
i el formigó.

Un fort inconvenient però, és que la fusta la 
comprem pels ulls. La visualització d’esquer-
des o altres defectes sense importància i que 
no afecten a les propietats de la fusta, fa que 
no la comprin per por. La informació i difusió 
esdevé altre cop, necessària.

Fotografia 4– Bigues de fusta laminada.
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Aspectes a tenir en compte per a 
la producció fusta per aplicació 
estructural

Elecció espècie i silvicultura

Com s’ha comentat amb anterioritat, existeix 
una àmplia gamma d’espècies amb propietats 
mecàniques suficients per poder ser utilitza-
des com a fusta estructural. Però, en alguns 
casos la dificultat de maneig, la qualitat de 
la fusta de la qual es disposa, la demanda, o 
la disponibilitat de les espècies més òptimes, 
fa que l’elecció es restringeixi a un petit grup 
d’espècies. A Catalunya, en el cas de plantaci-
ons, les principals espècies serien el douglas, el 
cedre, el pinastre i el pi insigne.

Pel que fa als pins, la pinassa i el pi rajolet 
són espècies òptimes per estructura però 
tenen un greu inconvenient. Tenen proble-
mes de fongs, i obliga a un tipus de secatge, 
emmagatzematge i tractament que encareix 
molt la fusta. D’altra banda, és preferible el 
pi marítim al pi insigni pel que fa a estructu-
ra perquè necessita un dimensionament més 
petit. El pi pinyer i el pi bord tenen bona 
fusta però moltes vegades amaguen nusos 
morts que no es veuen a simple vista. La 
indústria, per no arriscar-se, directament no 
en compra.

La bona disponibilitat de douglas i cedre, tant 
nacional com de la resta d’Europa, així com la 
baixa demanda de fusta estructural, fa que la 
indústria no s’hagi de preocupar per utilitzar 
altres espècies. 

Per resistència, totes les espècies són viables 
per fer-ne estructura, i si és per fer-ne fusta 
laminada, encara és més vàlida. L’únic que 
varia, en fusta massissa, és el dimensionat. 

Els aspectes silvícoles més importants a tenir 
en compte quan l’objectiu és aconseguir el 
màxim de fusta de qualitat per a usos estruc-
turals se centren en un maneig curós de la 
plantació, des de l’adequació de la qualitat 
d’estació i l’espècie triada, la realització de les 
aclarides i les podes i l’elecció del diàmetre 
objectiu i torn. Per a les condicions catalanes, 
aquests temes s’han tractat a diverses publica-
cions (De Ribot i De Ribot, 2005; Correal et al., 
2010; Vericat et al. 2014).

Finalment, les dimensions i la morfologia dels 
rolls obtinguts determinen el seu possible ús 
com a fusta estructural (Mundet i Capó, 2008).

Particularitats de la fusta que cal 
tenir en compte per destinar-la a ús 
estructural

Nusos

L’origen dels nusos són les branques. La influ-
ència del nus com a defecte és variable en 
funció de com s’hagi desenvolupat aquesta 
branca en el tronc i quin tractament s’hi hagi 
aplicat.

Els nusos es poden classificar pel seu estat, 
mida i forma. Pel que fa a l’estat es classifi-
quen com a nusos sans, negres, saltadissos i 
podrits. Pel que fa a la mida, es consideren 
molt petits si són inferiors als 2 cm, petits 
entre 2 cm i 4 cm, mitjans entre 4 cm i 6 cm, 
grans de 6 a 7 cm i molt grans aquells que 
superin els 7 cm. Si la classificació la fem per 
la forma, podem tenir nusos en forma d’es-
piga, nusos rodons i nusos ovals (Vignote i 
Martínez, 2006). En qualsevol cas, els nusos 
tenen una importància fonamental en la qua-
litat de la fusta, fins a tal punt que és un dels 
factors determinants en la classificació visual i 
l’assignació de classes resistents.

Físicament la presència de nusos és causa de 
deformacions de les peces serrades i alhora 
dificulta el propi maneig de la fusta tant en les 
operacions de serrat, d’unió, de llimat i d’en-
vernissat. Mecànicament, la presència de nusos 
disminueix de forma notable la resistència de 
la fusta, sobretot en els esforços de tracció i fle-
xió. Estèticament, la presència de nusos trenca 
la uniformitat dels dibuixos i colors de la fusta.

Cal doncs, per destinar la fusta a ús estructu-
ral, planificar les podes amb anticipació per 
evitar nusos massa grossos i nombrosos, jun-
tament tant amb una bona elecció de proce-
dència de la planta com amb la densitat amb 
la qual creix i es desenvolupa la massa.

Fusta juvenil

Cal saber que la fusta juvenil té inconvenients 
per destinar-la a fusta estructural perquè té 
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unes característiques de comportament mecà-
nic i físic diferents de la resta de fusta.

Les diferències de comportament mecànic 
entre la fusta juvenil i la resta són molt relle-
vants amb les coníferes, principalment en el pi 
marítim i el pi insigni. 

Aquestes diferències de comportament supo-
sen bàsicament una menor resistència i torsi-
ons en el serrat i secat de la fusta.

La fusta juvenil va estretament relacionada 
amb l’activitat fisiològica de les branques de 
forma que l’arbre produeix fusta juvenil a una 
determinada alçada, en tant que tinguin acti-
vitat les branques situades per sota d’aquesta 
alçada. És a dir, que la part del tronc per sota 
d’aquestes branques, forma fusta adulta.

Així doncs, quan abans es podin o perdin l’ac-
tivitat les branques dels arbres, abans comen-
çaran a formar fusta adulta. Igualment, també 
és lògic pensar que, a mesura que s’allargui 
el torn d’una espècie, el percentatge de fusta 
juvenil disminueix.

Cor de la fusta

Tècnicament el cor de la fusta és el procés de 
formació del duramen degut al procés d’en-
velliment i maduració de la fusta. Aquesta 
part interna de la fusta, canvia de color, perd 
el contingut d’humitat, perd les propietats de 
permeabilitat i incrementa el contingut en 
resines, tanins i altres substàncies.

Aquest procés és molt variable en funció de 
l’espècie, així per coníferes comença entre els 
14 i 20 anys i en el faig es pot allargar fins als 80 
anys. També s’ha de tenir en compte que hi ha 
certa proporcionalitat entre l’espai que ocupa 
l’albeca, superfície conductora de saba, amb la 
superfície foliar de l’arbre. Si la superfície foliar 
és alta també ho és l’albeca i viceversa.

La fusta sorgida amb un alt percentatge de 
cor (>60%), en general, és més resistent als 
esforços estàtics i menys resistent als esforços 
dinàmics.

Aquesta és la part de la fusta realment valo-
rada per la indústria transformadora perquè 
té poca variabilitat en deformacions, torsions, 
mermes o absorcions d’humitat i és més resis-
tent davant els atacs d’organismes.

Irregularitat creixement dels anells

És un defecte originat per les variacions en 
l’amplada dels anells, de les capes successives 
anuals de creixement.

Tenen un efecte poc rellevant, a no ser que 
aquesta irregularitat sigui molt acusada, 
donant origen a una ruptura dels anells.

És interessant conèixer que les aclarides ten-
deixen a augmentar els anells de creixement 
perquè es regula la competència amb els altres 
peus, i els que han quedat en peu disposen de 
més recursos hídrics, de nutrients i lumínics per 
desenvolupar-se. Per contra, les podes reduei-
xen l’índex de massa foliar i per tant, es redueix 
alhora la capacitat de fotosíntesi, l’activitat 
fisiològica i el creixement dels peus.

Excentricitat dels anells de creixement

Defecte que es produeix quan l’amplada dels 
anells de creixement són de forma i disposició 
asimètrica dins la mateixa capa.

L’origen és degut normalment quan l’arbre 
està sotmès a un esforç predominant a una 
certa direcció.

Quan la fusta té un destí estructural, aquest 
defecte condiciona la productivitat i rendiment 
de la fusta i també les propietats mecàniques 
d’aquesta, on aquest tipus de fusta desenvolu-
pa més resistència a una força, ja sigui flexió o 
compressió, i paral·lelament és menys resistent 
a l’oposada i, per tant, acaba sent més fràgil.

Disposició de les fibres

A nivell estructural, la disposició de les fibres és un 
factor condicionant quan aquestes són revirades.

Aquesta anomalia es caracteritza perquè la fibra 
s’orienta de forma inclinada respecte l‘eix de 
l’arbre, desenvolupant-se de forma helicoïdal.

La fibra revirada és un defecte fonamental-
ment genètic, encara que el medi on creix 
també pot ser un factor condicional.

La fusta amb fibra revirada té una manca de 
resistència mecànica, i presenta alhora defectes 
de torsió, sobretot quan aquesta fusta ja s’ha 
assecat.
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Defectes de la forma del tronc

Curvatura del tronc

La mesura de la curvatura del tronc es realitza 
pel coeficient de la fletxa del tronc i la longi-
tud del mateix. Així, si la fusta té un <2% de 
curvatura, es considera essencialment fusta 
recta. Entre el 2% i 4% es considera curvatu-
ra mitjana i per sobre del 4% la curvatura és 
gran (Vignote i Martínez, 2006).

La curvatura de la fusta es considera un defec-
te i suposa una pèrdua de productivitat per 
la mecanització del tractament de la fusta i 
alhora una pèrdua de rendiment en la matè-
ria prima.

Per donar solucions a evitar la curvatura del 
tronc, seria interessant primer escollir una bona 
selecció de procedència, dissenyar masses sufi-
cientment denses com perquè els arbres s’obli-
guin entre ells a créixer i desenvolupar-se rectes.

Conicitat

L’efecte més important que suposa la conicitat 
dels arbres és la pèrdua de rendiment de la 
fusta en els processos de serrat i desenrotlle.

La conicitat s’accentua en les zones on encara 
hi hagi branques vives, per tant l’execució 
de les podes ajuda a regular la conicitat dels 
peus.

Igualment, una densitat elevada redueix 
també la tendència de la conicitat de la massa.

Bifurcacions

L’arbre creix en alçada a partir de la guia 
apical i, en ocasions i degut a diferents fac-
tors, ja siguin ambientals, biòtic o hereditaris, 
aquesta guia per la dominància i una o més 
branques laterals adquireixen la funció apical, 
desenvolupant així dos o més guies.

Això genera una pèrdua brusca del tronc i per 
tant, de possibles peces rectes i homogènies 
per destinar-les a estructura. Suposa també la 
formació d’un doble cor i també d’una fusta 
de reacció, amb curvatura, en aquest punt, 
com a conseqüència que les branques laterals 
passen a ser dominants.

Com que la bifurcació té un gran comporta-
ment hereditari, cal seleccionar planter amb 
una bona procedència i qualitat genètica 
sense tendència a desenvolupar aquest defec-
te. Un cop desenvolupada la bifurcació a 
l’arbre, l’única solució possible és la poda 
mantenint una sola guia apical o bé, en cas 
que s’hagin de programar aclarides, eliminar 
els peus que presentin aquests defectes.
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