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La situació actual de crisi ha portat que quedin en segon terme polítiques importants i 

de futur per la recuperació econòmica del país. Entre elles la forestal. Això agreuja 

l’activitat d’un gran  nombre de petites i mitjanes empreses i professionals que veiem 

en l’enfonsament dels mercats tradicionals i en la caiguda de la inversió pública, un risc 

que pot comprometre seriosament la capacitat de recuperació del sector. 

El nou Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012 – 2020 transposa a Catalunya l’objectiu 

d’incrementar la quota de renovables fins al 20% del consum d’energia i situa a la 

biomassa d’origen forestal i agrícola com a la segona font amb importància, després de 

l’eòlica, per assolir aquesta fita. Alhora, el document identifica el Pla General de 

Política Forestal com el marc de treball i instrument fonamental per l’assoliment 

d’aquest objectiu. 

Per tot això i d’acord amb els objectius i compromisos reiterats en nombroses ocasions 

per diferents Governs, demanem altre cop que es posi sobre la taula una proposta de 

treball que reculli les línies mestres que han de guiar la recuperació d’un sector i una 

activitat que és fonamental tant per la seva capacitat de creació de riquesa i llocs de 

treball, com per la conservació i millora del nostre patrimoni natural. L’objectiu primer 

d’aquest treball ha de ser el disposar d’un Pla de Política Forestal que prioritzi tant 

l’impuls a la gestió i a la  mobilització de fusta, com el creixement i consolidació de 

nous mercats com el de la bioenergia. En aquest punt, celebrem la coincidència amb 

la Direcció General de Medi Natural i reiterem la nostra col·laboració i compromís per 

avançar en aquest camí. 

El manteniment de la inversió pública en gestió forestal sostenible és un segon 

aspecte sobre el que volem cridar l’atenció. El bosc a Catalunya ha estat sempre la 

part més feble de la Política de Desenvolupament Rural amb un volum d’inversió 

inferior al 10%. Si agafem com a referència el conjunt de la PAC, aquesta xifra cau a 

l’1%.  Aquesta situació impossibilita el desenvolupament d’una veritable política 

forestal i és clarament contradictòria amb l’objectiu d’impulsar la diversificació de 

l’economia rural i el manteniment de compromisos derivats de l’aplicació de 

nombroses polítiques que, com la de biodiversitat o canvi climàtic i energia, tenen en 

la gestió sostenible dels espais forestals, un dels seus pilars fonamentals. 

La importància en termes d’impacte econòmic i sobre l’ocupació dels recursos que es 

destinen al sector, és poc coneguda i sovint menystinguda. El ajuts a la gestió forestal 



 

 

 

 

 

sostenible no es poden considerar una subvenció a una activitat deficitària, sinó un 

cofinançament a les inversions que fa la propietat, en una activitat que té uns períodes 

de retorn que en la majoria de casos superen una generació. Els diners invertits per 

l’Administració, apart dels beneficis ambientals, tenen un impacte en la creació de 

llocs de treball molt superior al d’altres inversions doncs el 80% dels recursos es 

destinen a mà d’obra. Partint de les dades del mateix Centre de la Propietat Forestal, 

es conclou que: 

• Cada milió d’euros que la Generalitat inverteix en ajuts a la gestió forestal 

sostenible, es transformen en un mínim de 2 milions d’euros d’inversió real 

generats a partir del cofinançament per part dels silvicultors i del 

cofinançament europeu, per l’IVA, l’IRPF i la contribució a la Seguretat Social. 

• Aquesta inversió, es tradueix en el manteniment o creació de 72 llocs de treball 

directes.  

En conjunt, unes dades que tenint en compte la disminució de l’impacte ocasionat per 

incendis, plagues i malalties, l’efecte multiplicador al llarg de la cadena de la fusta i 

també, l’estalvi en prestacions d’atur, fan veure la rendibilitat en termes econòmics i 

socials de la inversió pública en la gestió i millora del bosc. 

Finalment, volem encoratjar al DAAM, en tant que Departament competent, a 

continuar l’esforç per desenvolupar i posar al dia un marc legal i administratiu que 

faciliti la gestió i la posada en valor dels recursos forestals. La simplificació de la 

planificació, la regulació dels conreus energètics forestals i la regulació de productes 

forestals no fusters com són pinyes i bolets, en són exemples clars. 


