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Teniu a les mans un resum de les principals activitats desenvolupades 
pel Consorci Forestal de Catalunya en aquest darrer any que, com bé 
sabeu, giren totes entorn dels objectius de la nostra entitat: promoure 
la gestió forestal sostenible dels nostres boscos sense oblidar el vessant 
productiu (sector primari) i social (sector serveis i font de llocs de treball) 
del sector forestal a Catalunya.

En moments com els actuals, és quan cal pensar i presentar iniciatives 
que, més enllà del dia a dia, ens ajudin a forjar un sector que tingui 
recorregut amb la seva pròpia força motriu: els beneficis econòmics, so-
cials i ambientals que els nostres boscos produeixen.

Per això, durant aquest darrer any hem treballat, entre altres línies, en:
– la proposta de bonificació fiscal i la proposta de simplificació de la 

planificació com a millores que han d’incentivar la planificació i la 
inversió en treballs forestals, 

– la creació d’una empresa mixta propietaris forestals-indústria per 
aglutinar el sector productiu i l’industrial amb l’objectiu de valorar, en 
la seva justa mesura, el suro català i oferir al mercat un suro ja bullit 
apte per tapaments, 

– el desenvolupament de la normativa de regulació dels productes 
forestals no fusters per revertir els beneficis de la comercialització 
d’aquests productes al bosc com a generador dels mateixos i afavorir 
la gestió i conservació d’aquests espais,

– la proposta de revisió de la normativa urbanística per tal de facilitar 
la recuperació i millora del patrimoni arquitectònic en l’àmbit rural,

– millorar el finançament de les mesures forestals en el marc del nou 
Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020.

Tota aquesta activitat l’hem desenvolupat alhora que hem seguit apos-
tant per la formació, amb l’organització del que ha estat la XXX edició 
de les Jornades Tècniques Silvícoles, i per la transferència i innovació 
mitjançant projectes que milloren l’eficiència i els resultats de la gestió 
forestal. En són alguns exemples:
– la prova pilot de captura massiva per al control del corc del suro,
– el projecte per a la implementació d’una plantació d’arbres de pi pi-

nyer i pi blanc empeltats amb pi pinyer.

Espero que gaudiu de la lectura d’aquesta memòria i que, juntament 
amb el vostre suport i col·laboració, puguem seguir treballant en la pro-
moció de la gestió forestal sostenible com a eina per a la conservació i 
millora dels nostres boscos.

CARTA DE LA JUNTA DE GOVERN



El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) 
és l’associació de propietaris forestals-
silvicultors de Catalunya i com a tal vet-
lla pels interessos del sector forestal. Per 
assolir els nostres objectius, durant el 
2013, des del Consorci hem treballat en:

– Proposta de bonificació fiscal aprova-
da per l’Assemblea General de COSE, 
en col·laboració amb la Conselleria 
d’Agricultura i presentada per a la 
seva incorporació en el procés de mo-
dificació de la Ley Básica de Montes.

– Suport a la comercialització conjunta 
de productes forestals amb la creació 
de l’empresa Quality Suber SL. 

– Nova col·laboració amb el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat per 
millorar el tractament del sòl no urba-
nitzable en la normativa urbanística i 
per la signatura d’un conveni que re-
culli els acords en la gestió de boscos 
de ribera.

– Impuls a la regulació de la recollida de 
bolets i millora de la regulació del con-
junt dels productes forestals no fusters.

– Simplificació dels instruments d’orde-
nació forestal (Pla Tècnic de Gestió i 
Millora Forestal i Pla Simple de Gestió 
Forestal).

– Iniciatives i projectes de caràcter in-
novador per avançar en temes de fu-
tur com: la lluita contra el corc del 
suro (Coraebus undatus), l’aprofita-
ment de la castanya i la millora de la 
producció de pinya de pi pinyer.

– La defensa de la tasca dels silvicultors 
i el suport a les associacions i a l’asso-
ciacionisme a tots nivells (local, esta-
tal i internacional).

4 funcionament 
intern
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D’aquesta manera, des de l’entitat hem 
seguit treballant per donar resposta a 
les necessitats i les inquietuds dels as-
sociats, els quals durant el 2013 s’han 
mantingut a la xifra propera als 1.500 
membres.

Per al bon funcionament i assoliment 
dels objectius plantejats, el Consorci Fo-
restal de Catalunya s’estructura en: una 
Assemblea General, on tots els socis hi 
són representats; una Junta de Govern 
formada per 27 membres de les diferents 
zones forestals de Catalunya i responsa-
ble del funcionament de l’associació; i 
una Comissió Permanent, per facilitar el 
seguiment dels temes i decisions.

Assemblea General Ordinària
Dissabte 8 de juny de 2013. Boadella d’Empordà

El dia 8 de juny es va celebrar a l’Ajunta-
ment de Boadella d’Empordà, municipi 
de l’Alt Empordà greument afectat pels 
incendis de l’estiu del 2012, l’Assemblea 
General del Consorci Forestal de Catalu-
nya. La trobada, que va reunir més d’un 

centenar de persones, entre propietaris 
forestals, silvicultors i representants del 
sector forestal, va servir per reivindi-
car el paper del bosc en la dinamitza-
ció econòmica dels territoris i remarcar 
la importància d’una gestió sostenible 
dels recursos forestals, la seva mobilit-
zació i el seu aprofitament.

Durant l’Assemblea, el president del 
Consorci, Rossend Castelló, va presentar 
la proposta d’introducció d’un incentiu 
fiscal a nivell d’IRPF i d’Impost de Socie-
tats per establir una deducció del 30% 
sobre la quota de l’import de les inver-
sions en treballs de millora dels boscos 
de finques amb Pla Tècnic vigent. Se-
guidament també va exposar amb de-
tall el funcionament de la recent creada 
empresa Quality Suber, S.L. constituïda 
per Serveis Forestals (cooperativa vincu-
lada al CFC), l’Associació de propietaris 
forestals del Montnegre-Corredor i el 
Grup Corcho del País, SA i que té com a 
objectiu principal l’aprofitament i valo-
rització del suro català.

En aquesta ocasió, el Consorci va lliurar 
la insígnia de soci Honorífic a Mariano 
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(A mà esquerra) Lliurament de l’insígnia de soci honorífic a Mariano Rojo.
(A mà dreta) D’esquerra a dreta: Joan Rovira, secretari general, Rossend Castelló, president, Ramon 
Bosch, vicepresident, i Josep M. Tusell, responsable tècnic del CFC, durant l’acte de l’Assemblea
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Rojo Sanz, tècnic especialista en sanitat 
forestal del DAAM, per la seva trajec-
tòria i significació en tot el vinculat a 
la millora de la sanitat forestal i el seu 
recolzament al sector productor. Josep 
M. Vives, responsable del Servei de Sa-
nitat Vegetal de Catalunya del 1979 al 
2007 i soci del CFC, va ser la persona 
encarregada de presidir aquest sentit 
homenatge i resumir la seva trajectòria 
professional, destacant-ne la seva voca-
ció i el seu caràcter perseverant.

L’assemblea, que va estar presidida per 
Josep M. Pelegrí, conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, va finalitzar amb la lectu-
ra de la Declaració de Boadella a través 
de la qual es va cridar l’atenció a una 
sèrie d’accions que, des del Consorci, es 
consideren prioritàries.

Declaració de l’Alt Empordà

Som davant una situació ben comple-
xa sobre la que tothom, des de plantejaments 
ben diferents, coincideix en la necessitat de 
canvis en profunditat. Canvis en el sentit 
ampli de la paraula: canvi d’actituds, de va-
lors i també a nivell de sectors productius, 
que provocaran una transformació. També 
en el camp forestal.

Avancem cap a un escenari nou, 
on valors a l’alça com la sostenibilitat i els 
avenços i millores tecnològiques en indús-
tries com la forestal o sectors com el de la 
bioenergia, guanyen valor i obren un ventall 
d’oportunitats. Les possibilitats del nos-
tre sector es fan evidents només tenint en 
compte que estem parlant de més del 50% 
del nostre territori. Un territori que, com 
una gran fàbrica, ens forneix d’energia, ma-
tèries primeres i un gran nombre de serveis 
fonamentals per una societat que té en la 
bio-economia, una de les seves prioritats. El 
nostre sector, segurament està en les seves 
hores més baixes, però a la vegada, la gestió 
responsable dels recursos forestals, la seva 
mobilització i el seu aprofitament, és un dels 
grans reptes que tenim com a societat. 

Reptes i prioritats que varem pre-
sentar el darrer 15 de maig a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació del Parlament de 
Catalunya, en un debat per a l’activació de 
la gestió forestal i el mercat laboral.

Insistim, en primer lloc, en una reivin-
dicació històrica i ara més vigent que mai: la 
necessitat de recuperar l’economia en l’àmbit 
forestal. Si tallant un arbre no hi guanyem un 
cèntim, per moltes facilitats administratives i 
plans de política forestal que fem, el bosc no 
se’n sortirà.  En temps de bonança econòmica 
hem estat incapaços de reactivar la cadena de 
valor bosc – indústria i en el futur, inclús amb 
els escenaris més optimistes, sols una activitat 
econòmica rendible podrà salvar els nostres 

Intervenció de Josep M. Pelegrí, conseller del 
DAAM, durant l’acte de cloenda  Autor: Roser Mundet 



boscos. Els silvicultors treballarem les nos-
tres finques per preservar el patrimoni, per 
tradició i per il·lusió; però també amb l’ob-
jectiu legítim d’obtenir un rendiment, enca-
ra que aquest sigui a molt llarg termini. Per 
aquest motiu demanem treballar de la mà de 
l’administració en un seguit de mesures que 
tindran un retorn a curt, mig i llarg termini.

Per no tancar-nos oportunitats en un 
horitzó no molt llunyà, és fonamental treba-
llar en aspectes normatius, d’estandarditza-
ció i normalització de productes i en campa-
nyes de comunicació i promoció orientades 
a incrementar la demanda de productes 
fusters i no fusters dels nostres boscos. Això 
s’ha d’acompanyar amb un suport a la in-
dústria orientada a la creació de productes 
de major qualitat a Catalunya.

A mig termini, cal recolzar un procés 
d’estructuració i concentració del sector pro-
ductor que ja ha començat a caminar a través 
d’associacions, cooperatives i de projectes 
conjunts entre silvicultors i indústria. El 
compromís del Departament d’Agricultura 
per a la simplificació d’instruments adminis-
tratius i l’impuls a instal·lacions de cogene-
ració a partir de biomassa forestal, són temes 
pendents i que no s’haurien de demorar.

Finalment, els silvicultors catalans 
cridem l’atenció a una sèrie d’accions que 
destaquem per la seva urgència, en aquests 
moments tan desfavorables, i en les que 
s’hauria de posar el màxim èmfasis:

– La revisió i millora de les mesures fores-
tals dins el nou PDR (2014 – 2020). En un 
escenari on la Generalitat continuarà amb 
uns pressupostos migrats i molt condicio-
nats per les prioritats en aspectes socials i 
de benestar, aprofitar al màxim els recur-
sos de la UE pel cofinançament de les in-
versions en gestió forestal és capital.

– L’impuls al mercat tèrmic alimentat amb 
bioenergia forestal. El creixement d’aquest 

sector és ja una realitat que s’ha posat de 
manifest tant a la darrera fira de la biomas-
sa de Vic com amb la proliferació d’instal-
lacions públiques i privades. Tot i així, les 
restriccions al finançament, el suport a les 
empreses de subministrament energètic i 
contrastar la pressió i inèrcia de lobbys com 
el del gas, són aspectes a treballar.

– La introducció d’un incentiu fiscal a nivell 
d’IRPF i d’Impost de Societats per esta-
blir una deducció del 30% sobre la quota 
de l’import de les inversions en treballs de 
millora contemplats en un instrument de 
gestió forestal sostenible. Aquesta és una 
mesura que lliga amb els avenços intro-
duïts a nivell normatiu per impulsar un 
creixement més sostenible, i que portaria 
a doblar l’activitat i l’ocupació. Això, sen-
se costar ni un euro al conjunt d’adminis-
tracions. És legítim per altra banda, que es 
compensi per aquesta via als propietaris 
que ofereixen importants serveis ambien-
tals amb els seus boscos.

Finalment, un recordatori i un prec 
per un territori, com l’Alt Empordà i d’al-
tres, que han patit els efectes devastadors del 
foc. Demanem un Pla de Recuperació de les 
Zones Afectades que tingui com a objectiu 
principal recuperar uns boscos que tardaran 
molts anys a refer-se i evitar que es repeteixi 
una catàstrofe com la de l’any passat. Conei-
xem el foc i també sabem com fer-li front. 
Des de les administracions competents, cal 
impulsar la inversió per la recuperació del 
potencial forestal d’una comarca referent per 
la producció de suro. Alhora, cal facilitar les 
rompudes per recuperar un paisatge on els 
camps, zones de pastura i deveses, ens ajuda-
ran a evitar desastres futurs i a preservar un 
dels signes d’identitat d’aquesta comarca.

Boadella d’Empordà, 8 de juny de 2013
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8 formació i 
divulgació

Seguint amb l’objectiu del Consorci 
d’oferir formació especialitzada, així com 
de col·laborar en iniciatives d’innovació 
i transferència de coneixement, al llarg 
del 2013 hem continuat amb l’organit-
zació de les Jornades Tècniques Silvícoles 
Emili Garolera (JTSEG), celebrant aquest 
any la seva trentena edició, i alhora hem 
participat i col·laborat en altres jornades, 
trobades del sector i xerrades per a la di-
fusió del coneixement en relació a dife-
rents àmbits del sector forestal.

Organització de jornades

XXX Jornades Tècniques Silvícoles 
Emili Garolera

Entre els dies 12 d’abril i 31 de maig 
van tenir lloc les 8 jornades correspo-
nents a la XXX edició de les JTS EG que 
tenen com a objectiu donar una forma-
ció pràctica a diferents punts del terri-
tori català, sobre la gestió dels boscos 
i la silvicultura de diferents espècies 
forestals. La darrera de les jornades va 
servir per commemorar els 30 anys d’in-
tercanvi d’experiències i de transferèn-
cia de coneixement amb un reconeixe-
ment especial als seus impulsors.

La mitjana de participació per jornada 
va ser de 38 persones, amb una assistèn-
cia total acumulada de poc més de 300 
persones en el conjunt de les vuit jorna-
des. El perfil dels beneficiaris majorità-
riament estava format per propietaris, 

gestors i tècnics forestals, ja sigui d’em-
preses privades o de l’administració, tot 
i que també hi van participar alguns 
estudiants universitaris d’enginyeria fo-
restal i estudiants d’escoles de formació 
forestal i ambientalistes.

Temàtiques de les XXX JTSEG:
– Itineraris tècnics en plantacions de 

noguera per a la producció de fusta 
de qualitat.

– Rouredes de roure martinenc. L’opor-
tunitat de començar de zero després 
d’un incendi forestal.

– La populicultura a Lleida. Gestió per 
producció de fusta de qualitat i con-
reus energètics. Visita  plantes de va-
lorització energètica.

– Aprofitament i valorització dels pro-
ductes forestals: experiències en fin-
ques privades.

– Gestió forestal per a valoritzar zones 
de pastura en el context mediterra-
ni. L’exemple d’una finca forestal al 
massís dels Ports.

– Integració del règim i tipus d’incendis 
en la gestió de les suredes a l’Alt Em-
pordà: quin model de gestió seguir?

– Tallades per faixes en pi roig i en pi 
negre.

– Gestió forestal al Montseny i l’impuls 
a l’intercanvi d’experiències: 30 anys 
de Jornades Tècniques Silvícoles.

Per facilitar i ampliar la difusió de les jor-
nades, des de fa deu anys, el contingut 
tècnic de les mateixes es recull i s’edita en 
el llibre de les Jornades Tècniques Silví-
coles Emili Garolera, amb la col·laboració 
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dels experts que participen en les po-
nències de cada sessió. Des de l’anterior 
edició, el llibre s’edita en format digital 
(targeta USB) i es pot descarregar direc-
tament des de la pàgina web del Consor-
ci Forestal de Catalunya. En ocasió de la 
XXX edició, en el document d’aquest any 
s’hi han recollit tots els llibres publicats 
en les darreres onze edicions.

Assistents a la jornada sobre tallades per faixes en 
pi roig i en pi negre  Autor: Josep M. Tusell

Assistents a la jornada 
sobre populicultura a 
Lleida

Visita a les suredes 
afectades per l’incendi 
de l’Empordà  
Autor: Roser Mundet
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> Col·laboració amb altres 
centres, entitats i/o associacions

Jornada de formació sobre la 
gestió i explotació del pollancre 
als alumnes de l’Escola Familiar 
Agrària Quintanes. Maçanet de la 
Selva, 17 de gener.

Jornada de formació sobre la gestió i 
explotació de coníferes i del pollancre 
als alumnes de l’Escola Agrària 
d’Olius. Santa Coloma de Farners i 
Maçanet de la Selva, 17 de gener.

Visita d’alumnes de l’escola forestal 
de la Universitat d’Ümea (Suècia). 
Santa Coloma de Farners i Maçanet de 
la Selva, 16 d’abril.

Jornada amb els estudiants del 
Màster Forestal Europeu. Santa 
Coloma de Farners, 27 de maig.

Participació al CORKLAB organitzat 
per l’escola de disseny ELISAVA i 
RETECORK. Llofriu, 28 de maig.

Jornada de formació en la lleva de 
suro per a tècnics de la Diputació 
de Barcelona. Sant Feliu de Buixalleu, 
18 de juny.

> Presentació de continguts 
i participació en jornades, 
seminaris i altres trobades

Jornada ‘Els recursos forestals com a 
font d’energia per les nostres indús-
tries i habitatges’. Olot, 20 de febrer.
Organitzada per l’IES-SEP La Garrotxa. 
Josep M. Tusell, responsable tècnic del 
CFC, hi va presentar la xerrada ‘gestió 
forestal i biomassa’.

II Jornades Internacionals ‘Tocant 
Fusta’. Girona, 21 de febrer.
En el marc d’aquestes jornades organit-
zades per la Universitat de Girona, Jo-
sep M. Tusell va presentar una ponència 
sobre la producció de fusta a Catalunya 
i la seva valorització.

Jornada ‘El control del corc del suro’.  
Santa Coloma de Farners, 5 de març.
Organitzada pel DAAM. Josep M. Tusell 
va presentar els resultats de la prova 
pilot que es va fer a Catalunya durant 
l’estiu de 2012 per a la captura massiva 
d’aquest coleòpter.

Taula rodona ‘La biomassa, una 
oportunitat per descobrir’. Tremp,  
20 d’abril. 
Organitzada per la Federació del PSC de 
les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran 

Jornada de formació als alumnes de l’Escola Agrària d’Olius i de Quintanes
Autor: Isabel Rovira



11

i la Unitat d’Aran. Joan Rovira, secretari 
general del CFC, va participar a la tau-
la rodona parlant de la potencialitat i 
transcendència de la biomassa pels bos-
cos catalans.

Jornada ‘Aplicacions tèrmiques 
de la biomassa a la indústria’. 
Barcelona, 27 de juny.
Josep M. Tusell va participar a la taula 
rodona d’aquesta jornada organitzada 
per l’Institut Català de l’Energia, en el 
marc de la setmana de l’energia 2013, 
juntament amb altres entitats i empre-
ses del sector.

Participació a l’Assemblea General 
de l’Associació de Propietaris de 
Santa Pau (Garrotxa). Santa Pau, 29 
de juny. 
Josep M. Tusell va presentar el CFC a la 
recent creada associació de propietaris.

Curs de pelador de suro. Santa 
Coloma de Farners, 10-12 de juliol.
Curs organitzat pel mateix CFC amb la 
col·laboració de la Cooperativa Serveis 
Forestals.

Trobada del Grup Nacional 
del castanyer de l’Institut pel 
Desenvolupament Forestal de 
França. Santa Coloma de Farners, 26 
de setembre.
Tècnics i experts de l’Institut pel Desenvo-
lupament Forestal de França van debatre 
sobre el sector del castanyer i van visitar 
la serradora Madegesa, acompanyats 
per tècnics i propietaris del Consorci.

I Jornada d’Arboricultura Forestal: 
Frondoses nobles en plantació. 
Caldes de Montbui, 6 de novembre.

Jornada organitzada per l’IRTA, amb la 
col·laboració del CFC, el CTFC i Forestal 
Catalana.

Jornada de Fiscalitat Ambiental 
i Instruments de Recolzament 
a l’Economia Verda. Col·legi 
d’Economistes de Barcelona, 28 de 
novembre.

Jornada organitzada pel Col·legi, amb 
la participació del CFC i d’experts i re-
presentants de diferents sectors.

Paisatge + alimentació + creativitat 
+ identitat. Mont Sant Benet, 13 de 
desembre.

Jornada organitzada per l’Observatori 
del Paisatge en la que Joan Rovira 
va presentar la iniciativa de Quality 
Suber com exemple de gestió del 
territori surer lligat amb la tradició i la 
indústria vitivinícola.

Curs de pelador de suro  
Autor: Josep M. Tusell



12  serveis 
als socis

D’entre els serveis que ofereix el Con-
sorci Forestal de Catalunya, en desta-
quem l’assessorament tècnic individua-
litzat als socis, i també el suport jurídic 
i fiscal especialitzat en l’àmbit forestal. 
Són serveis gratuïts al soci:

– Orientació en aspectes tècnics vincu-
lats a la gestió de l’explotació.

– Resolució de consultes en tot el rela-
tiu a la fiscalitat de l’activitat forestal.

– Assessorament sobre tot el relatiu a 
assegurances: per incendis forestals, 
responsabilitat civil vinculada a la 
finca i responsabilitat civil vinculada 
a l’activitat forestal.

– Informació, assessorament, al·legacions 
i recursos en el tràmit administratiu.

– Informació i suport sobre preus i 
mercats.

– Altres vinculats a les moltes temàti-
ques relacionades amb l’activitat fo-
restal: biodiversitat, aigua, accés al 
medi natural, etc.

Amb la col·laboració de Serveis Fores-
tals, la primera cooperativa forestal 
de Catalunya, des del Consorci tam-
bé oferim un servei professional i una 
eina per a la gestió i comercialització 
conjunta a la mida de les necessitats de 
cada soci.
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Dels serveis que presta la Cooperativa 
Serveis Forestals, aquest any destaquem:

Gestió Integral de finques
• Més de 7.000 ha adherides a un con-

tracte que facilita i clarifica la relació 
entre la cooperativa i el soci.

Classificació, valorització i comercialit-
zació de producte
• Comercialitzades 14.700 tones de 

fusta entre frondoses i coníferes, 
6.000 més que l’any anterior.

• Incorporació com a soci fundador de 
l’empresa Quality Suber, S.L., juntament 
amb Corcho del Pais SA i l’Associació de 
Propietaris Forestals del Montnegre-
Corredor, amb l’objectiu d’impulsar 
l’aprofitament i el consum del suro ca-
talà. A través de Quality Suber, durant 
la primera campanya, s’han comercia-
litzat 1.200 tones de suro.

Enginyeria
• Assessorament i serveis tècnics. Infor-

mes tècnics d’afitaments, informes de 
danys, Plans Tècnics de Gestió Cinegè-
tica, cubicacions i classificació de fus-
ta, i valoracions de finques rústiques.

• Suport a socis per l’expropiació i afec-
tacions vinculades a infraestructures: 
Projecte de nova construcció i ade-
quació de la LÍNIA ELÈCTRICA ALTA  
TENSIÓ 110 kV  “SE ADRALL – SE MAS 
FIGUERES”.

• Tramitació expedients d’ajuts: ajuts a 
la contractació d’assegurances fores-
tals pels danys d’incendis, a actuaci-
ons dins els Espais Naturals Protegits, 
ajuts a ADFs i ajuts a la gestió forestal 
sostenible per a finques de titularitat 
privada.

Execució d’obres i gestió d’explotacions
• Direcció i execució de treballs. Actu-

alment es col·labora amb 22 empre-
ses de serveis forestals.

• Augment del nombre de campanyes 
forestals. Durant el 2013 se n’han 
portat a terme 37, entre aprofita-
ments i treballs de millora.

Planificació
• 36 IOF: 20 PTGMF aprovats, que re-

presenten una superfície de 3.591 
ha, i 16 PSGF, l’equivalent a 221 ha. 
En total s’han planificat gairebé 
1.000 ha més que el 2012.

• 28 sol·licituds acceptades d’ampliaci-
ons de vigència de plans que caduca-
ven el 2013.

Producció i venta de planta
• Recol·lecció i comercialització de lla-

vor de pi insigni de Catalunya.
• Producció de planta pròpia de pi in-

signi i pi marítim.
• Venda de planter forestal de diverses 

espècies a preus especials per a socis 
del CFC amb col·laboració amb Fo-
restal Catalana.

• Registre de la Cooperativa al Regis-
tre Oficial d’Empreses Proveïdores de 
Material Vegetal.

SERVEIS DESTACATS
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La comunicació i contacte amb el/la soci/sòcia és la nostra prioritat, per això, per tal 
que disposi d’informació al dia sobre tot el rellevant per a la seva activitat, utilitzem 
diferents canals. Alhora, també recolzem les fires i activitats importants pel sector.
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Llibre digital de les XXX JTS Emili Garolera
El llibre, editat només en format digital, recull els diferents ar-
ticles elaborats pels experts que participen a les ponències de 
cadascuna de les vuit jornades de camp realitzades aquest any 
2013. Els coordinadors de la publicació són Josep M. Tusell, res-
ponsable tècnic del CFC, i Pau Vericat, enginyer de forests del 
CTFC. El llibre es pot descarregar directament a la pàgina web 
del Consorci Forestal de Catalunya.

Revista Catalunya Forestal  Publicació 
trimestral especialitzada en aspectes d’actualitat i 
tècnics vinculats al sector forestal que es distribueix 
per correu ordinari i de forma gratuïta als associ-
ats, centres de formació, administracions i entitats 
relacionades amb el sector. La revista també es pot 
consultar en format pdf al web del Consorci.

Inforest@l Butlletí 
digital amb el resum 
de les novetats i el 
més rellevant, cada 
setmana.

www.forestal.cat  Portal on es pot seguir el dia a 
dia del Consorci amb notícies relacionades amb la prò-
pia activitat de l’associació, amb jornades tècniques, 
convocatòries d’ajuts, així com d’altres temes rellevants 
que interessen a silvicultors i propietaris forestals. 
També facilitem la participació de l’associat i del sector 
a través de les xarxes socials

comunicació i 
publicacions



Fulls informatius
A través dels diferents canals (correu ordi-
nari, web i l’inforest@l) al 2013 s’han enviat 
17 monogràfics dirigits als socis on es sinte-
titza i facilita les novetats que requereixen 
d’una atenció especial per part dels socis:
1 Ajuts a les explotacions forestals situa-

des als Parcs Naturals gestionats per la 
Diputació de Barcelona.

2 Ajuts als ajuntaments de les comarques 
gironines per a la gestió forestal soste-
nible i tractaments silvícoles de millora.

3 Ajuts a les agrupacions de defensa fo-
restal (ADF) i a les associacions d’ADF de 
les comarques gironines.

4 Bases reguladores i convocatòria per a 
la concessió de subvencions en règim 
de concurrència competitiva per a la 
prevenció local d’incendis forestals.

5 Bases reguladores i convocatòria de sub-
vencions per l’any 2013 del Consorci de 
l’Espai Natural de les Guilleries Savassona.

6 Modificació dels terminis de certifica-
ció parcial dels ajuts per a boscos de 

titularitat privada.
7 Novetats en matèria fiscal i laboral.
8 Primer conveni col·lectiu del treballa-

dor forestal.
9 Campanya de lleva del suro 2013: trac-

tament preventiu contra l’escaldat de 
l’alzina surera.

10 Seguiment de la prova pilot de tram-
peig per al control del corc del suro.

11 Ajuts per al foment de la contractació 
d’assegurances forestals pels danys 
d’incendis.

12 Ajuts a les Agrupacions de Defensa Fo-
restal per a l’any 2013.

13 Declaració d’orientació energètica dels 
aprofitaments forestals.

14 Permisos especials per al transport de 
troncs.

15 Ajuts a la gestió forestal sostenible per 
a boscos de titularitat privada.

16 Novetat en matèria fiscal i repàs de les 
exempcions, reduccions i bonificacions 
existents.

17 Nova regulació dels instruments d’orde-
nació forestal: PTGMF i PSGF.

Presència a la 2a Fira de Biomassa 
Forestal de Catalunya
La Fira es va celebrar entre els dies 21 i 23 de 
febrer al recinte firal del Sucre de Vic amb un 
total de 104 expositors, consolidant-se com a 
referent a Catalunya. El CFC, juntament amb la 
cooperativa Serveis Forestals, va participar amb 
un estand que, a banda de donar a conèixer l’as-
sociació i els serveis de la cooperativa, i en especial la gestió integral de finques, va 
fer èmfasi en la importància de la biomassa com una oportunitat per donar sortida 
als productes forestals i millorar els boscos. Els visitants que es van apropar a l’estand 
també van tenir l’oportunitat de veure un reportatge fotogràfic de les activitats dutes 
a terme per les dues entitats.
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Presència a la Fira de Sant Isidre de 
Solsona  
Un any més, en col·laboració amb la cooperativa 
Serveis Forestals, el Consorci va ser present, com 
a expositor, a la Fira de Sant Isidre de Solsona 
que es va celebrar els dies 10, 11 i 12 de maig.

Presència als mitjans de comunicació
La presència del Consorci als mitjans de comunicació s’ha caracteritzat per tractar 
temes força diversos, ja que a diferència d’anys anteriors no hi ha hagut cap esdeve-
niment que fos especialment mediàtic com va passar amb els incendis del 2012 o els 
efectes de les nevades del 2010. Les dues notícies que més han centrat l’atenció dels 
mitjans han estat la celebració de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera i la 
celebració de l’Assemblea General del CFC, destacant la proposta del Consorci d’apli-
car incentius o deduccions fiscals del 30% de l’IRPF o l’impost de societats a aquells 
propietaris que apostin per la gestió sostenible dels boscos. 

Fruit de les 10 notes de premsa generades des del Consorci, altres de les temàtiques 
tractades, a més de les anteriors, han estat: la demanda del Consorci referent a la 
normativa d’accés motoritzat al medi natural, la demanda d’un major control sobre 
la recol·lecció furtiva de pinyó i la constitució de l’empresa Quality Suber.

Segons estimació econòmica, que 
aquest any ha estat inferior que anys 
anteriors, el mitjà de comunicació on 
el Consorci ha tingut més presència ha 
estat la premsa a través de mitjans digi-
tals. L’edició impresa es troba en segon 
lloc, seguida de la ràdio i la televisió.

Pel que fa a presència a la Xarxa, els 
mitjans digitals que més ressò han fet 
de l’activitat del Consorci han estat: 
El Punt Avui, Nació Digital i Diari de 
Girona. També hem estat presents a: 
Regió 7, Ecodiari, Europapress.es, Eu-
ropapress.cat, Emporda.info i l’Agèn-
cia Catalana de Notícies.

Presència als MMCC convencionals.
Comparativa 2009-2013

Presència a la premsa, ràdio i TV en els darrers 
5 anys segons estimació econòmica



Rossend Castelló participa a la 
Comissió d’Empresa i Ocupació 
del Parlament per explicar les 
possibilitats de creació d’ocupació 
del sector forestal

A la Comissió d’Empresa i Ocupació del 
Parlament del dia 15 de maig, el presi-
dent va presentar les propostes del CFC 
per impulsar la creació de llocs de tre-
ball al sector forestal. Entre altres, va 
defensar la bonificació del 30% de les 
inversions en gestió forestal sostenible, 
el suport a l’estructuració del sector, les 
possibilitats que ofereix la nova políti-
ca de desenvolupament rural i l’impuls 
al mercat de la biomassa forestal, com 
a mesures a curt termini per doblar el 
nombre de llocs de treball al sector.

Reunió amb el Conseller Santi Vila 
per obrir un nou vincle de treball 
i col·laboració entre silvicultors i 
el Departament responsable de 
Territori i Sostenibilitat

Rossend Castelló i Joan Rovira, presi-
dent i secretari general respectivament, 
es van reunir el dia 11 de juliol amb el 
conseller del Departament de Territori 
i Sostenibilitat, el sr. Santi Vila, i amb el 
secretari de Medi Ambient i Sostenibi-
litat, el sr. Josep Enric Llebot. Des del 
Consorci, es va senyalar la necessitat 
d’una col·laboració més estreta entre la 
conselleria i un sector que representa 

el 60% del territori de Catalunya i que 
és proactiu i està plenament incorporat 
a les polítiques de sostenibilitat.

Com a temes importants cal destacar:
• L’acord sobre la necessitat de coordi-

nar actuacions i criteris entre l’admi-
nistració forestal i l’ACA en tema de 
gestió dels boscos de ribera.

• L’entesa sobre la necessitat d’una ma-
jor coordinació entre administracions 
i suport al sector de la bioenergia.

• El compromís per integrar al Consor-
ci en els treballs pel nou projecte de 
Llei de la Biodiversitat.

La reunió, la primera del Consorci amb la 
Conselleria de Territori, es va desenvolu-
par en un clima d’entesa i compromís de 
col·laboració i va servir per constatar el 
coneixement i sensibilitat del conseller 
Santi Vila vers els temes que ens preocu-
pen com a propietaris forestals.

Primera trobada entre la indústria 
del pinyó, el DAAM i els productors 
representats pel Consorci, per 
posar ordre a la recol·lecció de 
pinya a Catalunya

Tot i que a la pràctica la recollida de la 
pinya ja està regulada a Catalunya, la re-
alitat és que la marginalitat en la que es 
mou el primer esglaó de la cadena porta 
a que, any rere any, la collita quedi en 
mans d’un col·lectiu que actua al marge 

17activitat en l’àrea 
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de la normativa i acaba perjudicant tant 
a productors com a indústria. Fruit de la 
reunió, es va assolir un primer compro-
mís per actuar en els següents punts:

• Intensificació de la campanya de vi-
gilància i control per evitar la recolli-
da il·legal abans de l’u de novembre.

• Modificació dels tràmits administra-
tius per facilitar tant els decomisos, 
com la seva devolució o subhasta.

• Coordinació de les tasques de vigi-
lància durant la campanya per millo-
rar-ne l’eficàcia amb la col·laboració 
de productors i indústria.

• Creació de la Taula de la pinya i del 
pinyó pel seguiment d’aquests i al-
tres punts d’interès pel sector.

Simplificació dels Instruments 
d’Ordenació Forestal (PTGMF-PSGF)

Mitjançant la participació dels repre-
sentants del CFC al Centre de la Propi-
etat Forestal, s’ha treballat en la sim-
plificació dels Instruments d’Ordenació 
Forestal – Pla Tècnic de Gestió i Millora 
Forestal i Pla Simple de Gestió Forestal. 
Aquesta demanda del CFC responia a 
la necessitat de disposar d’uns plans de 
gestió de fàcil execució i aplicació a les 

explotacions forestals. Finalment, el 18 
d’octubre de 2013 va sortir publicada 
al DOGC l’Ordre AAM/246/2013, per la 
qual es regulen els instruments d’orde-
nació forestal que implica una simplifi-
cació d’entre el 30 i 40% respecte les di-
rectrius anteriors de redacció d’aquests 
instruments de planificació.

Incorporació del Consorci en la 
Ponència del No Urbanitzable, 
creada pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat, per a 
revisar una normativa urbanística 

El 24 d’octubre i a partir d’una reunió 
amb el Director General d’Urbanisme, 
Agustí Serra, s’inicia un nou camí per re-
ivindicar un canvi de plantejament pel 
que fa al tractament d’una part impor-
tant del nostre territori que es caracterit-
za pel despoblament i l’abandonament 
de l’activitat agrària i forestal. El Consor-
ci proposa canvis que facilitin recuperar 
la presència humana i la dinamització de 
massissos abandonats.
Des del Consorci demanem una política 
de foment a la recuperació i millora del 
patrimoni arquitectònic en l’àmbit rural 
amb les masies com a part fonamental del 
mateix per tal de fixar-hi població, perma-
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nent o no. Una proposta que ha de tenir 
en compte la necessitat d’un enfocament 
adaptat a les particularitats dels diferents 
massissos i comarques, a l’hora que faci 
possible un desenvolupament sostenible 
evitant abusos d’altres èpoques.
Actualment, Jordi Salvanyà participa, 
en representació del Consorci, en la Po-
nència del No Urbanitzable creada per 
a la revisió i millora de la normativa ur-
banística que afecta al mateix.

COSE presenta la proposta de 
millora de la fiscalitat forestal al 
Congrés dels Diputats

El 19 de novembre, la Confederació 
d’Organitzacions de Silvicultors d’Espa-
nya (COSE) va comparèixer a la Comis-
sió d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, al Congrés de Diputats, per 
presentar tres eixos estratègics per a la 
millora de la situació dels boscos:
1 Assegurar la cofinanciació necessària 

per a les mesures forestals de la PAC 
2014-2020.

2 Fiscalitat incentivadora de la Gestió 
Forestal Sostenible: destaca la inici-
ativa del CFC de millora de la fisca-
litat, que consisteix en una bonifica-
ció del 30% en la quota del IRPF o 
Impost de Societats de les inversions 
en Gestió Forestal Sostenible.

3 Recolzament al desenvolupament 
del destí energètic de la biomassa: 
s’insisteix en què les actuacions urba-
nístiques futures promogudes per les 
Institucions públiques respectin la le-
gislació vigent en matèria energètica.

El Consorci demana millorar la 
participació del sector forestal al 
nou Programa de Desenvolupament 
Rural (PDR 2014-2020)

La política de desenvolupament rural 
i els plans (PDR’s) que la desenvolupen 
són el principal pilar pel finançament 
d’inversions vinculades al bosc i a la seva 
gestió. Des del Consorci reivindiquem 
un tractament més ampli i complert de 
la realitat, la problemàtica i les possibi-
litats de finançament vinculades a l’ac-
tivitat forestal en la proposta de PDR 
2014 – 2020 per Catalunya. En aquesta 
línia volem recordar:
• La mateixa UE estableix que cal desti-

nar un 30% del PDR a mesures medi 
ambientals i, en la mateixa línia, recla-
ma seguir les recomanacions del Mi-
nisteri d’Agricultura que demana a les 
CCAA’s que un 15% dels respectius pro-
grames es dediqui a mesures forestals.

• Actualment la participació del sector 
forestal al PDR de Catalunya és infe-
rior al 10%. Una xifra que contrasta 
clarament amb la importància terri-
torial del sector i limita clarament la 
seva possibilitat de contribuir al des-
envolupament de les zones rurals.

• L’interés i el potencial del sector fo-
restal en contribuir als objectius de 
l’Estratègia EUROPA 2020. Especial-
ment per la seva contribució a priori-
tats com: la creació de llocs de treball, 
la contribució al canvi climàtic i al 
desenvolupament de les renovables i 
l’aprofitament sostenible dels recur-
sos naturals.



Creació de l’empresa Quality Suber, SL

El CFC ha promogut la creació de l’em-
presa Quality Suber SL en la qual hi par-
ticipen la Cooperativa Serveis Forestals, 
l’Associació de Propietaris Forestals del 
Montnegre i el Corredor i el grup Corcho 
del País, SL. L’empresa, que per primera 
vegada incorpora el sector productiu en 
el procés de preparació del suro, té com 
a principal objectiu fomentar la comerci-
alització conjunta de productes forestals 
surers i valoritzar el suro català per oferir 
un suro de qualitat ja bullit als diferents 
elaboradors i productors de taps. L’em-
presa s’ha estrenat amb la compra de 
suro en verd de la campanya 2013 i de 
suro de rusquer de la campanya anterior. 

Prova pilot de captura massiva 
per al control del corc del suro 
(Coraebus undatus)

L’experiència de captura massiva per al 
control del corc del suro ja es va iniciar 

a la primavera de 2012, en la qual hi 
va participar el DAAM, mitjançant la 
Direcció General de Medi Natural i Bi-
odiversitat (DGMNiB), i els propietaris 
forestals que de manera voluntària s’hi 
van sumar. Per a la temporada 2013 es 
va repetir l’experiència tot seguint el 
mateix procediment i, en total, es van 
sol·licitar i instal·lar 1.123 trampes.

Amb l’objectiu de tenir dades concre-
tes del funcionament d’aquesta prova 
pilot, el Consorci Forestal de Catalunya, 
amb el suport econòmic de la Diputa-
ció de Girona i la Diputació de Barce-
lona, va fer el seguiment exhaustiu de 
415 de les trampes instal·lades, facili-
tant les dades a la DGMNiB per tal de 
valorar els resultats aconseguits i poder 
estudiar la conveniència de continuar i 
millorar, si s’escau, aquesta experiència 
en els propers anys.

Aquest és un estudi important pel sector 
surer ja que la plaga del corc del suro és 

20 projectes i 
altres iniciatives
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la que més afecta a la qualitat del suro, 
i la seva presència devalua substancial-
ment el valor del producte i, per tant, 
genera importants pèrdues econòmi-
ques pels propietaris forestals. Reduir 
la població del corc és un dels objectius 
més importants del sector surer.

Execució del Projecte innovador 
per a la instal·lació, monitorització i 
maneig de plantacions de pi pinyer 
i pi blanc empeltades amb pi 
pinyer per a la producció de pinyó

Per tal de promoure els avantatges pro-
ductius i ambientals del pi pinyer (Pinus 
pinea), s’estan duent a terme en els úl-
tims anys experiències d’empelt de pues 
de pi pinyer adult sobre arbres joves de 
pi pinyer, per tal d’accelerar la fructifica-
ció i la producció de pinya, i de pi blanc 
(Pinus halepensis), per tal de produir 
pinyó en àrees massa seques o guixen-
ques per al pi pinyer. La tècnica d’em-
pelt de pi pinyer està encara en fase de 

perfeccionament, i es veu afectada per 
un gran nombre de factors difícils d’aï-
llar i que dificulten la possibilitat de fer 
recomanacions sobre les condicions i va-
riables a tenir en compte.

A través del projecte innovador por-
tat a terme pel Consorci, i amb la col-
laboració del CTFC, s’ha desenvolupat 
una metodologia per a l‘empelt de pa-
trons de pi blanc i pi pinyer, i s’ha ava-
luat l’èxit dels empelts en condicions de 
viver i en condicions de camp, en fun-
ció dels factors següents: l’experiència 
de l’empeltador, el patró (pi blanc i pi 
pinyer), l’arbre del qual s’extreuen les 
pues, la data d’empelt, el maneig post-
empelt (bosses protectores) i les dimen-
sions del patró.

També s’han establert els criteris meto-
dològics d’implementació d’una plan-
tació amb arbres empeltats. I com a 
resultat s’ha realitzat una plantació de 
pi pinyer i pi blanc amb objectiu expe-
rimental i demostratiu.



Els resultats de l’estudi fan palesa la 
gran variabilitat de factors que condi-
cionen l’èxit d’empelt, i la necessitat de 
continuar aprofundint en ells, mitjan-
çant assajos en condicions el més con-
trolades possible, que permetin incre-
mentar i estabilitzar l’èxit d’empelt.

Captació de fons de la UE per 
treballar en sanitat forestal

Acord amb l’administració forestal, 
la indústria del suro, el Centre Tecno-
lògic Forestal de Catalunya (CTFC) i la 
Diputació de Barcelona, per impulsar 
un projecte LIFE que permeti millorar 
tant el control del corc del suro, com la 
gestió de les suredes per incrementar 
la qualitat del producte. La redacció i 
plantejament del projecte ha comptat 
amb el suport del Departament d’Agri-
cultura.

Col·laboració amb l’Institut de 
Recerca Forestal de Finlàndia 
(METLA) per millorar la 
mecanització dels aprofitaments de 
biomassa (projecte INFRES)

Inici setembre 2012 - finalització se-
tembre 2015. La Cooperativa Serveis 
Forestals, amb la col·laboració del CFC, 
participa en el projecte Europeu que 
es desenvolupa entorn la “Tecnologia 
i logística innovadora i efectiva per a 
la mobilització de biomassa forestal a 
la UE”. El projecte, liderat per METLA, 
compta amb 23 socis més, entre petites 
empreses i centres de recerca de dife-
rents països.

22



23

Memòria 2013

Consorci Forestal de Catalunya
Tel.: 972 84 27 08
www.forestal.cat



24  

SANTA COLOMA DE FARNERS
La Casa del Bosc
C. Jacint Verdaguer, 3
Tel.: 972 84 27 08 / Fax: 972 84 30 94
    
SOLSONA
Centre d’Empreses Innovadores del Solsonès 
(Edifici CTFC)
Pujada seminari s/n    
Tel./Fax: 973 48 13 29

www.forestal.cat

SANTA COLOMA DE FARNERS
La Casa del Bosc
C. Jacint Verdaguer, 3
Tel.: 972 84 27 08 / Fax: 972 84 30 94
    
SOLSONA
Centre d’Empreses Innovadores del Solsonès 
(Edifici CTFC)
Pujada seminari s/n    
Tel./Fax: 973 48 13 29

www.forestal.cat


