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 l fet que la gestió del bosc tal i com la defensem i la plantegem avui en dia té un triple 
objectiu econòmic, ambiental i social, és quelcom plenament assumit a nivell d’Unió 
Europea. 

Per altre costat, el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) també és d’on surten la major part 
dels diners que l’administració forestal catalana destina a ajuts al bosc. És per això que, en motiu de 
l’aprovació per part de Govern de la proposta de Programa i de la seva presentació per a l’aprovació 
final de la UE, en l’article de fons d’aquesta revista trobareu una explicació detallada de l’impacte 
que preveiem a nivell de sector forestal. D’entrada i en primer lloc cal dir que, tot i que  en conjunt 
tot el capítol forestal suposa una millora respecte el previst inicialment en el programa que ara 
finalitza (2007 – 2013), la inversió pública i els ajuts en Gestió Forestal Sostenible es redueixen a 
canvi d’una major inversió en infraestructures per a la prevenció d’incendis i d’una millora del suport 
a la indústria. Inversions que, en alguns casos (franges de protecció d’urbanitzacions i edificacions 
per exemple), pensem que no s’haurien de pagar amb els diners del desenvolupament rural. Per 
aquesta raó, considerem que el nou document queda lluny de recollir el pressupost mínim necessari 
per atendre les necessitats del sector i tampoc es focalitza amb les prioritats pactades i contingudes 
en el nou Pla de Desenvolupament Rural.

Una vegada més, es fa evident la necessitat de recordar que la inversió al bosc s’ha d’entendre 
com una prioritat de país doncs té un impacte directe en la gestió del 60% del territori i té també 
nombroses implicacions: de tipus ambiental, en la prevenció de catàstrofes, en la creació de llocs 
de treball en zones rurals i, directa o indirectament, en moltes altres activitats vinculades al 
territori. Aquí, dissortadament, topem i entrem en competència amb les organitzacions agràries 
doncs tradicionalment han vist els diners del PDR com a propis i, després de l’administració, són qui 
tallen el bacallà en aquest tema. És per tot això que des d’aquí demanem altre cop al Departament 
d’Agricultura que tingui en compte les prioritats defensades des del Consorci Forestal a l’hora de 
prioritzar i invertir els recursos disponibles. 

Com a punt important i positiu de la nova proposta senyalar l’aposta pel recolzament a les 
Organitzacions de Productors Forestals com a eina per a la dinamització del sector silvícola. L’objectiu 
és aglutinar la propietat forestal en cooperatives de propietaris i/o empreses potents que facilitin tant 
la gestió, com l’aprofitament i la comercialització dels productes.  A l’igual que ja ha passat en el 
camp de l’agricultura i la ramaderia, els silvicultors – propietaris forestals hem de fer un pas endavant 
per estructurar un sector actualment excessivament atomitzat i poc professionalitzat. 

Finalment i en relació a la polèmica sorgida aquest estiu en relació a la gestió de l’abetosa de Riu 
de Cerdanya, des del Consorci hem parlat tant amb les organitzacions ambientalistes com amb la 
mateixa administració forestal per demanar serietat en un debat farcit de mitges veritats i de molta 
demagògia. Com passa sovint en moltes finques de titularitat privada, el bosc de les Bagues de Riu 
és un exemple de gestió modèlica i això és precisament el que cal defensar amb les intervencions 
corresponents. Una gestió que, a casa nostra, es fonamenta en una planificació aprovada per 
l’administració i que contempla les directrius i criteris de sostenibilitat generalment acceptats. A 
partir d’aquí i en qualsevol país seriós, és evident que qualsevol proposta o mesura de conservació que 
es vulgui implementar a nivell de territori ha de passar pel coneixement, l’acord i la compensació, si 
s’escau, a la propietat. Quelcom que, tot i semblar evident, sovint també hem de recordar i defensar.

Rosendo Castelló

President del 
Consorci Forestal 
de Catalunya

Recordeu que l’1 de novembre s’inicia la 
temporada per a la recol·lecció de pinyes, 
allargant-se fins el 15 de maig. Per poder 
recol·lectar i vendre la pinya a les indústries és 
imprescindible disposar de l’autorització escrita 
del propietari dels terrenys.

Durant el període comprès entre el 16 d’octubre  i el 14 de 
març  les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys 
forestals i a la franja de 500 metres que els envolta, no 
necessiten d’una autorització administrativa. Només cal 
comunicar-ho prèviament a l’Ajuntament del municipi 
corresponent.

 Tauler d’avisos
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mb aquest article es vol ajudar a entendre millor 
la importància de la política de desenvolupament 
rural pel sector forestal i quines són les prioritats 

del nou Programa de Desenvolupament Rural (PDR) català 
(2014 – 2020) pel que fa a tot el relacionat amb el bosc a 
casa nostra. Per complementar aquesta informació i facilitar 
un anàlisi crític, s’incorporen les aportacions i propostes 
fetes des del Consorci i una comparativa entre les previsions 
econòmiques de la proposta de PDR i del Pla General de 
Política Forestal 2014-2024, document recentment aprovat 
i que fixa estratègia, línies de treball i prioritats pels propers 
deu anys (ja tractat a la revista Catalunya Forestal 120).

El sector forestal en la política de Desenvolupament Rural
Tot i que els boscos i la silvicultura són competència dels 
Estats i gairebé no apareixen als tractats de funcionament 
de la Unió Europea (1957), des de fa un bon grapat d’anys 
(1989) la UE actua de forma més o menys coordinada per 
adoptar incentius i mesures que incideixen directament 
en el sector forestal. D’aquesta manera, el 1998 el Consell 
europeu va adoptar la primera estratègia forestal per la UE 
partint de dos principis bàsics: primer, la gestió sostenible 
dels boscos i segon, el fet que aquesta gestió ha de garantir 
un equilibri entre les funcions econòmiques, ambientals i 
socials. El que sovint anomenem la multifuncionalitat del 
bosc.

Sota aquesta premissa i després de línies molt concretes 
dirigides, primer al finançament d’estructures forestals i 
després a finançar l’aforestació de terres agràries (període 
1992 – 1999), el sector forestal s’incorpora tímidament 
al primer Reglament de desenvolupament rural (2000 – 
2006). El Reglament, conegut també com el “segon pilar” 
de la Política Agrària Comunitària (PAC), tenia com a primer 
objectiu acompanyar i complementar els pagaments directes 
i les mesures de mercat de la PAC. Quelcom que, considerant 
la poca importància en termes econòmics del sector 
forestal davant el conjunt del sector agrari, va condicionar 
i condiciona encara el repartiment d’un fons que, en termes 
generals, dedica menys del 10% del pressupost a mesures 
forestals.

Amb la darrera reforma de la PAC (2014) i després d’un 
segon període de programació (l’actual) on les mesures 
dirigides al sector forestal ja tenen un pes important dins 
el Desenvolupament Rural, el nou Reglament (R 1305/2013) 
fa un pas més en aquesta direcció i incorpora plenament el 
bosc i l’activitat forestal en tots i cadascun dels capítols. 
Una millora important que va de la mà de la voluntat de 
lligar i coordinar aquests recursos amb els provinents 

d’altres fons (FEDER, Fons Social 
Europeu i altres), per contribuir i 
fer realitat els objectius del que 
ara s’anomena l’Estratègia Europa 
2020. L’estratègia per un creixement 
intel·ligent, sostenible i integrador 
de la UE.

D’acord amb l’Estratègia Europa 
2020 i tal i com cita textualment 
l’article 4 del Reglament de 
Desenvolupament Rural (R 
1305/2013), els PDR de cada Estat 
i/o Regió  han de perseguir com a 
grans objectius:
- Fomentar la competitivitat de l’agricultura.
- Garantir la gestió sostenible dels recursos naturals i l’acció 
pel clima.
- Aconseguir un desenvolupament territorial equilibrat de 
les economies i comunitats rurals incloent la creació i con-
servació d’ocupació.

Aquests objectius es desgranen i s’articulen al voltant de sis 
grans prioritats que, a la vegada, van lligades als objectius 
de l’estratègia 2020.

Prioritats de la UE en Matèria de Desenvolupament 
Rural
1. Fomentar la transferència de coneixements i les 

innovacions en el sector agrícola, en el sector silvícola i 
en les zones rurals.

2. Millorar la viabilitat de les explotacions i la 
competitivitat de tots els tipus d’agricultura en totes les 
regions i promocionar innovacions tecnològiques en les 
explotacions i la gestió sostenible dels boscos.

3. Fomentar l’organització de la cadena alimentària, 
inclosa la transformació i comercialització d’aliments, 
benestar animal i la gestió del risc en el sector agrícola.

4. Restaurar, preservar i millorar els ecosistemes 
relacionats amb l’agricultura i la silvicultura, en particular 
en les zones Natura 2000, zones amb limitacions naturals 
o altres limitacions específiques i sistemes agraris de gran 
valor natural, així com l’estat dels paisatges europeus.

5. Promoure l’eficiència dels recursos i encaminar-se 
a una economia hipocarbònica capaç d’adaptar-se als 
canvis climàtics en el sector agrícola, el dels aliments i 
el silvícola.

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

i el Bosc

El nou Programa
de Desenvolupament Rural

A

Joan Rovira Ciuró

Secretari General 
del CFC
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El plantejament a nivell català
Pel que fa a Catalunya, el procés d’elaboració del nou PDR 
ha anat acompanyat d’un procés de participació ampli, 
que des del Consorci hem seguit de forma atenta i molt 
activa des del mes  de febrer passat fins al darrer 2 de 
juliol, moment en que la proposta de Programa Català es 
presenta a la Unió Europea per a la seva aprovació.

La tasca de lobby en aquest tema ha estat fonamental 
doncs, com ja apuntava, el capítol forestal queda lluny de 
ser una prioritat per a les organitzacions agràries (OPAs). 
Ans al contrari, l’assignació de recursos al finançament 
de mesures forestals es percep per part dels sindicats 
del camp com una competència. El pressupost és finit i 
és l’administració de torn, un cop escoltats els diferents 
sectors, la que acaba decidint on s’assignen uns fons que 
aniran lleugerament a la baixa. Un pressupost a set anys 
vista que, en el nostre cas, està format per diners que venen 
de la UE (FEADER), de l’Estat Espanyol (AGE) i de la mateixa 
administració catalana (GC). 

Dissortadament, la davallada de recursos ocasionada 
per la dràstica retallada de l’aportació de l’Administració 
General de l’Estat (AGE -75%), la disminució del pressupost 
total del programa (-14%) i el baix pes econòmic del 
sector, no han ajudat gens a l’hora d’intentar convèncer 
l’administració de la necessitat d’un increment de la 
inversió pública en el capítol forestal (veure gràfic 1).

   PDR 2014 - 2020 (810,40 M€)

   PDR 2007 – 2013 (942,20 M€)

Gràfic 1. Finançament del PDR, comparativa 2007 - 2020

Concretament i des de bon començament, des del Consorci i 
amb el recolzament de la Confederació estatal (COSE), vam 
reclamar tant a Madrid com al Departament d’Agricultura, 
una millora del tractament de les inversions en matèria 
forestal que es traduís en una participació a nivell 
pressupostari en el nou programa d’un mínim del 15%. Una 
xifra que, aplicada al pressupost final de la proposta de PDR 
i en termes absoluts (17,4 M€/any)1, encara queda per sota 
del previst al Pla General de Política Forestal (2014 – 2024) 
aprovat recentment pel mateix Govern per a les mateixes 
actuacions i conceptes (33,98 M€). 

En aquest punt vull recordar que, per contra dels ajuts del 
primer pilar (pagaments directes), els ajuts al bosc suposen el 
cofinançament d’un ampli ventall d’activitats que impliquen 
una despesa pel propietari. En termes generals, per cada 
euro que posa l’administració el propietari n’hi posa un altre, 
directa o indirectament. Un efecte multiplicador al que cal 
sumar-hi l’impacte fiscal favorable per l’administració que 
suposa el fet que el 80% del cost de la inversió és mà d’obra 
i que, d’aquest, més del 30% li retorna en forma d’IRPF i 
quotes a la seguretat social.

Pel que fa a mesures concretes i relacionades amb 
l’activitat forestal, de la proposta catalana podem 
diferenciar sis grans grups d’actuacions:

1. Cooperació per a la  innovació i mesures vinculades 
a la innovació, formació, transferència de tecnologia i 
l’assessorament (articles 14 i 35 del Reglament)

2. Suport a la planificació i gestió forestal (article 14 del 
Reglament)

3. Construcció d’infraestructures (vials) forestals
4. Prevenció d’incendis i recuperació del potencial forestal 
5. Inversions per la transformació i comercialització de 

productes forestals
6. Creació d’agrupacions de productors
Pel que fa al pressupost de cada grup de mesures, la taula 

1 recull el pressupost de les mesures dedicades únicament 
al sector forestal. Són les mesures descrites del punt 2 al 6.

Del resum de la proposta i com a primera conclusió és clar 
que, tot i que el capítol forestal augmenta lleugerament el 
pressupost en comparació amb el darrer programa (2007 – 
13), no s’ha assolit de bon troç l’objectiu del 15%, o el que 
és el mateix, els 121 M€ dedicats a mesures forestals. 

La pressió conjunta duta a terme pel conjunt d’entitats 
del sector (Consorci Forestal, ARESCAT, ELFOCAT, BOSCAT, 
PROFOR i col·legis professionals) va comptar amb el 
recolzament de la Direcció General de boscos i va donar 
resultats positius, però encara queden punts importants que 
han quedat fora de la proposta. Com a millores importants 
aconseguides se’n destaquen les següents:

1 Import resultant d’aplicar el 15% dels 810,40 M€ suposant que es reparteix de 
forma equitativa durant els 7 anys de durada del Programa



article de fons
catalunyaforestal
Setembre de 2014

7

- Incorporació de la mesura per donar suport a la 
creació d’agrupacions i organitzacions de productors. En 
parlo més endavant.

- Multiplicar pràcticament per 1,5 el pressupost dirigit 
al suport a la gestió forestal sostenible. Una millora 
important en termes absoluts, però caldrà veure si suficient 
a la vista de la davallada respecte el període 2007 – 2014, 
un període en el que la inversió mitja en el capítol 2 (gestió 
forestal en forests públiques i privades) ha estat de 6,2 M€.

- Incrementar un 25% el pressupost previst pel 
recolzament a la indústria.

- Compromís de la DG de boscos d’aplicar de forma 
gradual la reducció prevista dels ajuts a la gestió forestal. 
Quelcom que, si com molts creiem, les previsions de la DG 
sobre la capacitat de la indústria i el mercat de la biomassa 
d’impulsar la gestió és excessivament optimista, hauria de 
permetre una reprogramació del pressupost per equilibrar 
desequilibris com el que sembla evident entre el capítol 
d’incendis i el de gestió. 

Com a punts febles de la proposta de PDR, al marge de la 
part econòmica i des de la perspectiva forestal, citar:

- No incorpora l’oportunitat que ofereix el nou 
Reglament de donar suport als serveis silvoambientals i 
climàtics i de conservació dels boscos (article 34). Una 
mesura pensada per propietaris forestals que vulguin 
adoptar compromisos voluntaris en temes ambientals. 
Quelcom que, per exemple, podria ser una oportunitat per 
donar recolzament a iniciatives com la millora i gestió de 
boscos singulars.

- Deixa fora del Programa la possibilitat de 
cofinançament de reforestacions. Una decisió sorprenent, 
doncs es tracta d’una partida fonamental tant per la 
producció de fusta de qualitat com pel recolzament a una 
part important de la indústria forestal.

- No tracta en cap moment la necessitat d’incorporar 
als silvicultors al Comitè de Seguiment del Programa 
de Desenvolupament Rural. Un Comitè important doncs 
és el responsable de valorar periòdicament l’evolució del 
Programa i si s’escau, esmenar possibles problemes o 
mancances. 

Proposta de nou PDR 2014 – 2020  i el nou Pla General 
de Política Forestal (PGPF)
Per valorar l’equilibri en el repartiment de l’esforç del nou 
Programa entre les diferents mesures forestals, el punt de 
partida o la referència més objectiva és la comparació amb 
el PGPF 2014 – 2024. Precisament, l’objectiu principal del 
Pla General és donar una estratègia i estabilitat a llarg 
termini partint de la concertació i el consens amb el sector. 

Al no coincidir l’abast de les mesures del PDR amb les del 
PGPF, s’ha elaborat la taula 2 agrupant les accions del Pla 
General amb les operacions previstes a la Proposta de PDR 
enviada a Brussel·les el darrer mes de Juliol.

La primera conclusió al fil de la taula, és la diferència 
entre el pressupost d’inversió previst en el PGPF per les 
mesures contemplades en el PDR (33,4 M€) i el pressupost 
compromès pel programa (12,1 M€). Aquesta diferència 
posa de relleu tant les dificultats pressupostaries per les 
que passen les diferents administracions, i entre elles i 
de forma molt accentuada la forestal, com la necessitat 
d’avançar en incentius a la gestió que han d’anar més enllà 
del suport tradicional a través d’uns pressupostos cada cop 
més migrats. En els propers punts entrem més en el detall 
de cada grup d’actuacions.

  Cooperació per a la innovació i mesures vinculades 
a la innovació, formació, transferència de tecnologia i 
l’assessorament
La línia de cooperació és una línia transversal a tots els 
sectors vinculats al PDR i dóna continuïtat a la mesura 124 
del PDR actual que contempla els ajuts al sector agrari, 
alimentari i forestal destinats al plantejament i la redacció 
de projectes de R+D+I i a la realització de projectes pilot. 
A nivell pressupostari, la línia experimenta un canvi 
important doncs amb 17 M€ pressupostats, dobla amb 
escreix el pressupost actual (6,4 M€ pressupostats entre 
2008 i 2013).

Per contra de la línia actual, que es centra en temes 
molt concrets (canvi climàtic, energies renovables, gestió 
de l’aigua i la biodiversitat), el nou Programa busca donar 
recolzament a iniciatives que surtin de la cooperació entre 

Taula 1.  Proposta de PDR 2014 – 2020. Resum de mesures forestals

Article Operació
Pressupost (en M€)

Període 2014-2020 Anual % PDR Total
17.1.c Camins forestals 11,5 1,6 1,42%
21.1.c Prevenció d’incendis i restauració del potencial forestal 48,0 6,9 5,92%
21.1.d Actuacions silvícoles per a la millora i regeneració de cicles ecosistèmics 14,5 2,1 1,79%
21.1.e Redacció i revisió de Instruments d’Ordenació Forestal (PTGMF, PSGF i PO) 3,5 0,5 0,43%
21.1.e Inversions per a la transformació i comercializació dels recursos forestals 5,0 0,7 0,62%
27 Creació d’agrupacions i organitzacions de productors 2,5 0,4
TOTAL 85,0 12,1 10,49%
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centres tecnològics, universitats i empreses del sector 
agrari i forestal. Es busca impulsar idees que vagin “de 
baix a dalt” i s’impulsin a través del que s’anomena 
GRUPS OPERATIUS, grups que han de comptar amb la 
participació de tots els agents de la cadena i que tenen 
com a objectiu comú resoldre problemes concrets i 
d’interés pels diferents sectors. Tot plegat, s’haurà de 
lligar també als objectius de les Associacions Europees 
d’Innovació (European Innovation Partnerships – EIPs – 
en anglès) tal i com preveu l’article 55 del Reglament. 

En un sector tradicional i format per micro empreses i 
PIMEs, l’increment del suport a tot el relatiu a projectes 
d’innovació com a iniciatives de formació i assessorament 
a productors (aquí també hi entra el sector forestal) és una 
millora important que cal destacar com a molt positiva. 

Des del Consorci us anirem informant puntualment de 
les iniciatives i oportunitats que vagin sortint en aquest 
capítol.

 Planificació, gestió i construcció de vials forestals
El segon element que crida l’atenció de la comparativa 
del pressupost dedicat exclusivament a temes forestals és 
el fet que, en relació al Pla General, els únics capítols pels 
que la Proposta de PDR supera la previsió del Pla és el de 
camins (+13%).

Una partida que, tot i ser necessària per la millora 
de la logística i capacitat d’accés al bosc, s’ha dotat 
d’un pressupost sorprenentment generós. Sembla clar 
que, amb això, el Departament vol donar resposta a la 
demanda creixent de fusta per part d’una indústria molt 
preocupada per l’evolució a l’alta del preu de la fusta. 
Quelcom que, tot i que pot ser discutible, va en línia amb 
l’objectiu de l’administració d’augmentar la mobilització 
de fusta en boscos públics i en zones amb poca o nul·la 
gestió. 

Per altre costat i pel que fa al pressupost dedicat a 

treballs forestals, el PDR parteix del convenciment que 
la recuperació del consum per part de la indústria i el 
creixement de nous mercats, com el de la biomassa, 
arrossegaran i estendran la gestió arreu del territori. Un 
plantejament que, atenent a la realitat dels nostres boscos 
i com ja he apuntat, veig irreal sense comptar amb una 
inversió més generosa que l’actual o amb altres estímuls, 
per exemple, de tipus fiscal. Un exemple d’aquest tipus 
d’estímuls és la proposta de bonificació del 30% de les 
inversions en gestió sostenible que actualment volem 
incorporar a la reforma del sistema fiscal impulsada pel 
Govern de Rajoy. 

Pel que fa a la planificació i a nivell pressupostari, la 
situació és semblant a l’anterior, encara que ni de bon 
tros tan greu. Per altre costat, la simplificació dels plans 
de gestió, que suposa una reducció mitja del 30% del cost 
de redacció de Plans tècnics i Plans simples, i els nous 
instruments d’ordenació conjunta, són passos endavant 
positius i importants que facilitaran el creixement de la 
superfície planificada.

 Prevenció d’incendis i suport a la indústria
Amb prop d’un 60% del pressupost de les mesures que 
hem definit com a forestals, el capítol de prevenció 
d’incendis és el que s’emporta la major part del pastís i 
agrupa les següents operacions:

- Construcció i manteniment de vies forestals 
estratègiques.

- Idem per punts de reserva d’aigua per extinció 
d’incendis i àrees de baixa càrrega de combustible.

- Treballs silvícoles necessaris per a la restauració 
després del foc.

- Tractaments fitosanitaris de recuperació de zones 
afectades per plagues i malalties.

- Franges de protecció d’urbanitzacions i nuclis de 
població. Amb la modificació de la Llei de boscos, ara pot 

Taula 2. Comparativa entre la Proposta de PDR i el PGPF 2014 - 2024

PDR 2014 - 2020 Variació PGPF 2014 - 2024

Article Import anual
Mesura

Import anual

(M€/any) (M€/any)

17.1.c 1,64 13% Eix 3.- Dinamització sector productiu. Arrenjament i construcció de vies forestals 1,45

21.1.c 6,86 -42% Eix 2.- Gestió preventiva riscos naturals: construcció infraestructures de prevenció, 
gestió del combustible, franges d›urbanitzacions, ADFs i silvicultura preventiva

11,79

21.1.d 2,07 -85% Eix 3.- Dinamització sector productiu. Gestió forestal sostenible, reforestacions, 
treballs en suredes, plantacions de tòfones i pinyons

13,90

21.1.e 0,50 -86% Eix 1.- Mantenir la gestió planificada de les forests integrant la perspectiva del 
canvi climàtic

3,54

21.1.e 0,71 -78% Eix 3.- Dinamització sector productiu. Foment, diversificació i mecanització de la 
indústria de la fusta i el suro, tecnificació i mecanització altres aprofitaments no 
fusters

3,30

27 0,36 Article 27 PDR no contemplat en el PGPF - Organitzacions de productors

TOTAL 12,1 33,98
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quedar obligada qualsevol edificació a menys 
de 500 metres de zones arbrades.

- Reducció de la franja de combustible en el 
perímetre immediatament contigu a la franja 
d’una urbanització, edificació i/o instal·lació.

- L’adquisició d’equips de prevenció 
d’incendis, de vigilància i comunicació.

Tot i que efectivament, la lluita contra els 
grans incendis forestals i la protecció dels 
boscos ha de ser una prioritat, també és clar 
que a casa nostra l’arrel del problema està 
en l’abandonament de la gestió. No oblidem 
que fins i tot els mateixos cossos d’extinció 
demanen posar més recursos a la gestió del 
bosc!

Pel que fa al manteniment de franges 
d’urbanitzacions i edificacions, donada la 
dificultat de garantir un pressupost mínim 
raonable per tot el vinculat a la gestió activa 
del bosc, sota la meva opinió cal buscar 
alternatives perquè els ja de per si pocs 
recursos que es dediquen al bosc, no vagin a 
atendre necessitats i responsabilitats que no 
pertoquen a l’administració forestal.  Sembla 
el més lògic i equitatiu que, al igual que 
passa amb la resta d’infraestructures, a l’hora 
d’urbanitzar un terreny siguin els titulars de 
les edificacions els que es facin càrrec dels 
costos d’aquestes franges.

Tema a part és la necessitat de disposar 
d’un mecanisme tipus fons, assegurança o 
altre, que serveixi per fer front a situacions 
d’excepcionalitat davant de danys catastròfics. 
Casuístiques que, com en urbanisme i 
altres camps, caldria donar resposta amb 
pressupostos extraordinaris per evitar que, 
com passa sovint, “despullem un Sant per 
vestir-ne un altre”. 

 Creació d’agrupacions de productors
Com a darrer punt i molt important, comentar 
la incorporació d’un punt sobre el que hem 
insistit molt, el suport a les organitzacions de 
productors. Del que es tracta és, com ja passa 
des de fa molts anys a l’agricultura, prendre 
consciència de la importància d’estructurar 
i agrupar l’oferta per aconseguir economies 
d’escala, millorar la capacitat d’accés al 
mercat, l’eficiència, la capacitat de servei i 
atenció als productors, la capacitat de donar 
resposta a la indústria, entre altres.

Donada la novetat de la proposta, actualment 
la DGMN ha iniciat reunions amb el Consorci 
i amb les diferents associacions de productors 
públics i privats, per veure quina és la millor 
forma per tirar endavant aquesta iniciativa.

Finalment i com a darrera reflexió, apuntar 
que el nou PDR suposarà un canvi important, 
tant en termes quantitatius, doncs l’augment 
del pressupost total en temes forestals pot 
quedar condicionat pel repartiment entre les 
diferents prioritats, com en termes qualitatius. 

Com a professionals i silvicultors hem 
d’aprofitar eines com les línies de finançament 
a la innovació i les organitzacions de 
productors. La Cooperativa impulsada pel 
Consorci (Serveis Forestals) i Quality Suber 
SL, són dos molt bons exemples d’iniciatives 
d’aquest tipus.

Pel que fa a la línia d’ajuts a treballs (gestió 
forestal sostenible), caldrà esperar a l’Ordre 
que desplega el nou Programa per veure temes 
importants i que cal millorar com són: tipus, 
intensitats i imports base dels ajuts, criteris 
de valoració i atorgament d’ajuts, etc. Altre 
cop, aquest és un punt que seguirem de prop 
i sobre el que us mantindrem informats.

GARANTÍA DE TRAZABILIDAD
Y ORIGEN SOSTENIBLE

Biomasa certificada PEFC
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Un grup de 53 persones que participaven a la trobada sobre 
el sector surer VIVEXPO 2014 que es va desenvolupar a 
Vivès (Pirineus Orientals, França) van visitar, el dia 11 de 
juny, les instal·lacions de Quality Suber i mitjançant les 
explicacions de Josep Pla i de Josep M. Tusell van poder 
conèixer com es treballa el suro i quins són els objectius i 
quin ha estat el funcionament, durant aquest primer any, 
d’aquesta nova empresa formada per propietaris forestals 
(Cooperativa Serveis Forestals i l’Associació de Propietaris 
del Montnegre-Corredor) i la indústria (Corcho del País).

El 10 de juny, un grup d’estudiants de diferents nacionalitats 
(Algèria, Tunísia, Espanya, Egipte, Marroc, Finlàndia i 
Estònia entre altres) van visitar, de la mà del Consorci, 

els boscos de pi radiata i la seva silvicultura i també les 
instal·lacions de Palets Martorell.

Joan Rovira, secretari general del CFC, va participar el 4 
de juliol al seminari tècnic ‘Matins d’Innovació: Recerca 
en l’àmbit forestal de Catalunya’ exposant les necessitats 
de recerca i transferència al sector productor privat. El 
seminari, promogut pel DAAM, va tenir lloc a l’Escola de 
Capacitació Agrària Forestal Casa Xifra i va comptar amb 
la participació dels principals organismes que realitzen 
recerca en l’àmbit forestal, i també d’entitats del sector 
que, com el Consorci Forestal de Catalunya, van fer 
aportacions al respecte.

Davant l’anunci d’informació pública del Projecte d’Acord del 
Govern pel qual es declaren les zones especials de conservació 
de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa 
Natura 2000, i se n’aprova l’instrument de gestió, el Consorci 
va presentar el dia 7 de juliol al·legacions al redactat d’aquest 

Instrument de gestió. A la pàgina web del CFC (www.forestal.
cat) hi podreu trobar el document presentat a la Direcció 
General de Polítiques Ambientals del DTS i consultar també 
el llistat d’hàbitats (amb el codi corresponent) als que fan 
referència les al·legacions presentades.

Vivexpo 

Visita d’estudiants del Màster forestal mediterrani de la UdL

El seminari ‘Matins d’Innovació’ obre un debat sobre les necessitats de 
recerca i d’experimentació en l’àmbit forestal

El Consorci presenta al·legacions en relació a l’Instrument de gestió de les 
ZEC declarades a la regió mediterrània catalana

El grup de Vivexpo a les instal·lacions de Quality Suber.

Dr. Xavier Campillo Besses                      
Geògraf col·legiat núm. 861                    
Soci núm. 365 de l’Associació Catalana de 
Pèrits Judicials i Forenses                         

tel. 650 372 399      
periciacaminera@gmail.com  
www.periciacaminera.com
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Amb l’objectiu d’impulsar l’agrupació de propietaris 
forestals que tinguin com a finalitat mobilitzar i posar en 
valor els recursos forestals, el dia 11 de juliol es va celebrar 
a Cercs (Berguedà) la primera trobada d’agrupacions de 
productors forestals, impulsada per la Direcció General de 
Medi Natural i Biodiversitat.

La jornada, en la que hi va participar la Cooperativa 
Serveis Forestals presentant l’entitat i les activitats 
realitzades, va servir per tenir més clares les fórmules per 
afavorir l’agrupació de la propietat forestal, amb un major 
coneixement de cada organització, de les seves necessitats, 
del seu potencial, de la capacitat de fer coses conjuntes de 

més envergadura.
Al final de la jornada es va celebrar una taula rodona 

per parlar sobre el recolzament del funcionament 
d’agrupacions de productors forestals, el recolzament a la 
constitució de noves agrupacions i la col·laboració entre 
associacions de productors.

En la seva intervenció, Joan Rovira, gerent de la 
Cooperativa Serveis Forestals, va exposar els diferents 
eixos de treball de la Cooperativa, la seva experiència 
en la valorització i comercialització de producte i també 
l’experiència de la nova empresa Quality Suber SL per a 
l’impuls del mercat del suro català. 

La Confederació d’Organitzacions de Silvicultors 
d’Espanya (COSE), juntament amb ASEMFO, ASPAPEL i 
CONFEMADERA, van presentar al Govern un programa 
d’impuls al sector forestal, en una reunió amb la 
ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, 
Isabel Garcia Tejerina, celebrada el passat 29 de 

juliol. COSE va presentar la proposta de bonificació 
fiscal de les inversions en Gestió Forestal Sostenible, 
promoguda des del Consorci Forestal de Catalunya, fet 
que representa un gran pas endavant doncs la proposta 
compta amb el recolzament de totes les patronals del 
sector.

L’actuació al bosc de Riu de Cerdanya ha 
posat de relleu les diferents sensibilitats i 
criteris de gestió forestal que hi ha al país. 
Per una banda tenim la declaració del propi 
Conseller d’Agricultura i Medi Natural, Josep 
M Pelegrí, al Parlament de Catalunya, basada 
en informacions del CREAF i el CTFC. L’avetosa 
de Riu ha estat gestionada de forma planificada 
des de fa més de cent anys, i gràcies al tipus 
de gestió realitzat tenim un magnífic bosc que 
ha merescut ser catalogat com a bosc singular. 
L’actuació planificada enguany està inclosa 
en aquest pla de gestió, i per tant no ha de 
fer témer una destrucció, ans al contrari una 
continuació de les bones pràctiques, fruit de les 
quals és la realitat actual.

Per altre banda tenim la reacció de col·lectius 
conservacionistes del país, recollits en la 
declaració “Defensa del patrimoni natural de 
Catalunya”. L’opinió d’aquest col·lectiu és que 
els boscos singulars no s’han de tocar.  Si mirem 
la realitat forestal al nostre país, resulta que 
només un 0,3% de la superfície dels  boscos 
mereix el nom de bosc singular. Donada la llarga 
història d’acció humana al bosc del nostre país, 

podem dir que tots aquests boscos han estat 
creats per la gestió activa, i no pas pel fet de no 
haver estat intervinguts. El bosc és dinàmic, i 
la política de convertir aquests boscos singulars 
en relíquies tindria com a resultat probable la 
seva disminució o pèrdua. 

Segurament al nostre país és molt més útil 
una acció conservacionista activa, que fomenti 
una gestió forestal multifuncional i propera a la 
natura, de manera que aquest 0,3% de superfície 
de boscos singulars pugui ser incrementada com 
a fruit d’unes planificacions dissenyades per a 
la millora dels boscos, en la línea del que s’ha 
fet al bosc de Riu de Cerdanya als darrers cent 
anys. Sens dubte la millora dels boscos requereix 
inversions a llarg termini i, donada la baixa 
rendibilitat present del bosc, els ajuts públics 
són necessaris i bàsics. Cal dir també que hi ha 
una figura que està prenent força al país, els 
acords de custòdia, veritables contractes entre 
la propietat del bosc i organitzacions públiques 
i privades, subscrits per subvencionar i ajudar 
a la gestió multifuncional del bosc, de manera 
que es generi una millora de la seva estructura 
forestal i funció mediambiental i social. 

La Cooperativa Serveis Forestals participa a la primera trobada d’agrupacions 
de productors forestals

COSE presenta la proposta de bonificació fiscal davant la ministra 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

La gestió forestal multifuncional i propera a la natura

Josep M. Collellmir

Soci del CFC 
i President de 
l’Associació de 
Propietaris Forestals  
de Santa Pau
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Servei de trituració in situ d’estella de
biomassa

Treballs forestals i agrícoles
Manteniment i construcció de pistes
forestals i infraestructures
Transports

EXCAVACIONS ROSELL S.L.
C/ Castell, 66 - 17401 ARBÚCIES (Girona) Tel. 972 860 536
www.excavacionsrosell.com

El passat mes de maig la Comissió Europea va 
aprovar el finançament del projecte Life+ SUBER 
‘Gestió integral de les suredes per a l’adaptació 
al canvi climàtic’, coordinat pel Consorci 
Forestal de Catalunya (CFC), que s’ha posat 
en marxa aquest estiu i tindrà una durada de 
quatre anys. L’objectiu principal del projecte és 
contribuir a l’adaptació i a una major resiliència 
dels boscos de Quercus suber europeus davant 
del canvi climàtic, afavorint la seva conservació i 
el manteniment de la cadena de valor associada. 

A banda del CFC, el projecte compta amb 4 socis 
executors més: Amorim Florestal S.A., Centre de 
la Propietat Forestal, Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya i Forestal Catalana S.A. I compta 
també amb el co-finançament de l’empresa 
Amorim Florestal Mediterranea SL i la Diputació 
de Barcelona.

Mitjançant l’ús de noves tècniques silvícoles i 
de restauració forestal, Life+ SUBER persegueix 
els següents objectius específics:

1. Millorar la vitalitat de suredes i reduir els 
efectes de la menor disponibilitat hídrica, alhora 
que s’incrementa la producció de suro. 

2. Millorar l’estructura dels boscos de Quercus 
suber de manera que es redueixi la propagació i 
intensitat dels incendis forestals. 

3. Millorar la funcionalitat i resiliència davant 
el canvi climàtic de les suredes degradades. 

4. Reduir els danys causats per Coraebus 
undatus mitjançant el trampeig massiu i 
reducció de la susceptibilitat de les sureres a ser 
atacats. 

5. Desenvolupar eines de gestió i transferir-
les a l’administració forestal, per integrar 
l’adaptació al canvi climàtic en la política 
forestal i la normativa del subsector surer català. 

6. Transferir les tècniques implementades i 
eines desenvolupades als principals actors locals 
(propietaris forestals, gestors, administració 
i indústria del suro) i altres actors del sector 
surer europeu (Portugal, França i Itàlia) per 
millorar la gestió i conservació a llarg termini 
de l’hàbitat de la sureda a Catalunya i sud 
d’Europa.

Per aconseguir aquests objectiu es preveu 
realitzar un total de 28 accions, agrupades en 5 
blocs diferents (accions preparatòries, accions 
d’implementació, accions de seguiment, de 
comunicació i difusió i de gestió del projecte), 
que giraran en torn a l’establiment de rodals 
demostratius en els quals s’aplicaran les noves 
tècniques de gestió integral a escala pilot, amb 
4 objectius preferents: 

- Millora de la vitalitat de suredes i la 
producció de suro: 16 rodals, 64 ha.

- Prevenció de grans incendis forestals a 
escala paisatge: 8 rodals, 32 ha. 

- Restauració de la sureda degradada: 4 
rodals, 12 ha. 

- Control de la plaga Coraebus undatus a 
escala real: 15 rodals, 120 ha. 

En aquesta primera fase de desenvolupament 
del projecte s’ha realitzat la primera reunió de 
coordinació entre el socis (que va tenir lloc el 
passat 30 de setembre) per tal de formalitzar 
l’acord de socis, crear el Comitè d’experts que 
avaluarà el correcte desenvolupament de les 
accions programades i assessorarà en aspectes 
concrets, i per definir, entre d’altres, el pla de 
treball i el repartiment de tasques pels pròxims 
6 mesos. 

projecte LIFE+ SUBER
Es posa en marxa el 

liderat pel Consorci Forestal de Catalunya



legal
catalunyaforestal
Setembre de 2014

13

* S’ha considerat adient escriure sobre aquest 
assumpte ja que una recent modificació 
legislativa d’aquest passat gener de 2014 ha 
comportat un canvi a la norma que beneficia a 
nombroses finques forestals de Catalunya.

Les rompudes
Dins el llenguatge forestal tenim algunes 
paraules tècniques que les hem escoltat 
nombroses vegades, però que mai hem acabat 
de saber ben bé el què signifiquen; una d’elles 
són les denominades “rompudes”; altrament 
anomenades “canvi d’ús del sòl”, segons el 
llenguatge jurídic. 

En paraules rases i curtes, quan un propietari 
realitza una rompuda, el què està fent és obrir 
camps (agrícoles o prats) en uns terrenys 
que tenen la consideració de zona forestal. 
I per tant, efectua una tallada arreu en una 
superfície determinada amb la finalitat que 
aquesta esdevingui conreable (i per tant, en 
alguns casos arrenca soques, anivella desnivells, 
fa marges, etc) o apte per activitats ramaderes 
(tècnicament aquest últim s’anomena 
“implantació de pastures”); en definitiva es 
tracta d’un canvi d’ús del sòl.

No obstant això, fer una rompuda requereix 
d’autorització administrativa. És a dir, un 
propietari no pot decidir-ho per si sol (encara 
que sigui l’amo de la finca) sense obtenir 
prèviament el corresponent permís de la 
Generalitat. Així doncs, haurà de seguir uns 
passos determinats si no vol ser sancionat 
econòmicament pels Agents Rurals. 

I quins són aquests tràmits?
En primer lloc, caldrà emplenar un formulari 
on s’identificaran les dades del propietari i 

la parcel·la que es vol rompre. En aquesta 
sol·licitud s’adjuntarà un plànol assenyalant la 
zona concreta, i s’acompanyarà una fotocòpia 
del DNI. Per a rompudes molt grans (superiors a 
10 hectàrees) o d’elevat desnivell (més del 12% 
en superfícies superiors a 2 hectàrees) caldrà 
elaborar un projecte a part on s’especifiquin les 
raons, els objectius i la forma com s’executarà 
la referida rompuda.

Aquesta sol·licitud caldrà presentar-la 
davant el Centre de la Propietat Forestal, en cas 
que la finca tingui Pla de Gestió (Instrument 
d’Ordenació Forestal), o a la Direcció General 
de Medi Natural de la Generalitat quan aquesta 
no en disposi. A partir d’aquí, l’Administració 
Pública tindrà tres mesos per a decidir si atorga 
el permís o el denega. En aquest últim supòsit, 
podrà ser mitjançant resolució o per silenci 
administratiu negatiu. 

D’altra banda, cal tenir present que 
independentment d’aquesta sol·licitud cal 
també demanar llicència per moviments de 
terra a l’Ajuntament. Aquest permís municipal 
és complementari amb el de rompudes, ja que 
consisteix en l’autorització a fer remenaments 
de terra amb maquinària a la zona on es vol 
rompre.

Hi ha lletra petita?
Sí. Tot i l’aparent simplicitat, cal advertir que 
existeixen altres condicionants tècnics que 
ha anat desenvolupant l’Administració i que 
restringeixen les autoritzacions de rompudes. 
A títol d’exemple, el Centre de la Propietat 
Forestal, d’acord amb les instruccions aprovades 
pel propi Consell Rector a l’any 1998, i encara 
vigents, recomana complir amb els següents 
requisits per a finques amb IOF:

Quan canviem un bosc per fer-lo camp
Les rompudes. 

Àlex Serrahima

Advocat i membre 
de la Junta de 
Govern del CFC
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a) No està permès travessar cap mena de curs fluvial, ni 
tapar deus d’aigua.

b) L’àrea a rompre no pot superar el 7-8% de la superfície 
total forestal de la finca. Tot i això, en cas d’una finca 
cremada, la rompuda podrà arribar fins a un 14%.

c) Temes de pendents: rompudes per a pastures no pot 
sobrepassar el 20%; i per a conreu agrícola es recomana un 
pendent inferior al 3%, tot i que es permet fins un desnivell 
del 10%.

d) Els talussos: cal contenir-los bé amb la finalitat d’evitar 
l’esllavissament. 

e) Cal fer-hi desaigües amb la màquina per a permetre un 
drenatge correcte de l’aigua.

D’altra banda, no tot és restrictiu ja que hi ha altres factors que 
sí faciliten obtenir l’esmentada autorització administrativa. 
Així, si la superfície que es vol rompre eren antigues feixes o 
camps de conreu abandonades, l’Administració no s’hi sol fer 
forta ja que els criteris històrics són també determinants per 
a atorgar permisos d’aquesta tipologia (i perquè generalment 
aquestes feixes compleixen els criteris tècnics, també). O en 
cas d’haver-hi murs de pedra seca, també se sol demanar 
respectar-los. Finalment, si estem redactant o revisant el Pla 
de Gestió, cal preveure la planificació i delimitació on es 
voldrà fer un canvi d’ús del sòl, ja que d’aquesta manera 
serà una actuació ja planificada i tot esdevindrà més senzill.

Per què avui parlem de rompudes? La recent modificació 
legal introduïda. 
Sens perjudici de l’interès que desperta aquest tema, és 
important parlar en aquest article de les rompudes perquè 
la recent Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic ha introduït un 
canvi molt substancial que beneficia en positiu a nombrosos 
propietaris forestals de Catalunya: és la permissió d’autoritzar 
rompudes en zones cremades. 

Concretament, el nou text de l’article 23.1 de la Llei 
6/1988 preveu que “excepcionalment, es poden autoritzar 
rompudes de terrenys forestals incendiats per a ús agrari, 
tenint en compte la funcionalitat d’aquestes rompudes per a 
la prevenció d’incendis forestals o altres d’interès forestal”. Per 
tant, estem davant d’una bona notícia ja que a partir d’ara 
sembla s’ha trencat una dinàmica prohibitiva que era fruit 
d’un cúmul de desajustos jurídics que ara no cal desenvolupar.

No obstant això...
Tot i el canvi legal, també és cert que ha aflorat una altra 
problemàtica que actualment fa denegar nombroses 
sol·licituds de rompudes, o les converteix en veritables 
viacrucis burocràtics. Són les limitacions que preveuen 
diversos planejaments urbanístics de determinats 
Ajuntaments, encara que els criteris tècnics de la Generalitat 
o del Centre de la Propietat Forestal siguin favorables.

És a dir, mentre que la Generalitat ha anat veient que les 

rompudes són uns eficaços tallafocs contra els incendis, 
permeten ampliar la productivitat de camps i feixes, i fixen a 
les persones a la ruralia perquè generen feina i diversifiquen 
la gestió de les finques, alguns Ajuntaments tenen normes 
del planejament urbanístic (POUM o NNSS) que limiten o 
fins i tot prohibeixen les rompudes als espais forestals, sense 
cap mena de mirament. 

En conseqüència, atès que la Llei Forestal de Catalunya 
preveu la necessitat “d’informe previ de les entitats locals 
amb competències urbanístiques sobre l’àrea d’actuació” 
(article 23.2 Llei 6/1988), els tècnics del Centre de la Propietat 
Forestal i els de la Generalitat es veuen obligats a denegar 
rompudes perquè els Ajuntaments els hi prohibeixen. I contra 
això, normativament poc s’hi pot fer ja que tot passa per la 
voluntat política de l’alcalde o regidor de buscar una solució 
(modificar el POUM o les Normes Subsidiàries, o aprovar 
un Pla Especial que faci un pedaç al POUM, per exemple). 
En definitiva, són aquelles incongruències jurídiques que 
desmoralitzen al perjudicat perquè no responen a criteris 
homogenis, sinó generalment arbitraris i localistes. 

A títol de conclusió
Sens perjudici del què s’ha dit, quan un propietari vulgui 
recuperar camps abandonats de la seva finca (i que tinguin 
la consideració de zona forestal) és necessari que sol·liciti la 
corresponent autorització, ja que la multa sol ser molesta i 
s’obliga a la restitució de la superfície plantant-hi arbres. 
Alhora, una rompuda no deixa de ser una actuació molt 
excepcional que no es fa tots els dies. D’altra banda, si el 
propietari no es veu en cor de tramitar tota la paperassa pot 
encarregar-ho al Consorci que, a través de la Cooperativa 
de Serveis Forestals, té els mitjans necessaris per fer des 
de la tallada d’arbres fins la pròpia execució de la rompuda.  

Únicament, sí cal lamentar la dependència a la voluntat 
política de l’Ajuntament de torn en aquells casos en què el 
POUM limiti les rompudes. Aquí, i com a segona cara de la 
mateixa moneda, cal demanar que l’Administració Local, i 
la Generalitat, arreglin aquesta actual discordança ja que 
genera situacions incomprensibles i, en el fons, de difícil 
justificació tècnica. 

Fonts: 
- La normativa corresponent.
- ESTRADA I ARIMON, RICARD coordinador (1998): 

Les rompudes de terrenys forestals. Maig de 1998. 
pàgines 55 i ss. - Document interadministratiu aprovat 
pel Consell d’Administració del Centre de la Propietat 
Forestal i d’aplicació en les rompudes. 

- Especial agraïment per la col·laboració del Sr. Juan 
Porras i Jurado, advocat i Cap de Serveis del CPF.
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Es necessari instal·lar un dipòsit d’inèrcia?
La decisió d’instal·lar un dipòsit d’inèrcia depèn 
del tipus de caldera i instal·lació. Tot i que 
sempre hi ha excepcions degut a particularitats 
concretes de disseny i/o control d’alguns 
models de caldera.

Com a norma general, les calderes amb 
càmera de combustió metàl·lica amb poca 
quantitat de combustible, ben dimensionades, 
i on la pròpia caldera gestiona els consumidors 
(calefacció i/o ACS) no necessiten dipòsit 
d’inèrcia. La caldera sap quan ha de funcionar 
i pot “forçar” els consumidors, si fos necessari, 
per evacuar la calor residual. 

Si aquesta mateixa caldera no té control 
sobre els consums, per evitar problemes de 
sobreescalfament, es recomana disposar d’un 
dipòsit d’inèrcia, així els consums depenen de la 
inèrcia i la caldera només s’ocupa de mantenir 
la inèrcia a temperatura. 

Per una bona combustió d’estella, es 
recomana l’ús de càmeres de combustió de 
maó o ciment refractari. Aquestes càmeres 
assoleixen temperatures de combustió molt 
elevades i uniformes, amb una major eficiència 
i menor quantitat de cendra i partícules. 
Precisament, l’enorme inèrcia tèrmica i “massa” 
tèrmica d’aquestes càmeres de combustió o 
amb quantitats importants de combustible 
podrien causar sobreescalfaments de la caldera 
davant una sobtada falta de demanda. 

La forma més senzilla i lògica de solucionar un 
possible sobreescalfament és derivar aquesta 
calor cap al dipòsit d’inèrcia, amb l’objectiu 
de mantenir la temperatura de la caldera 
controlada. D’aquesta manera l’energia es 

guarda a l’espera del següent cicle de demanda. 
Un altre motiu que fa necessària la inèrcia 

és la gestió de la combustió, així com el 
temps d’encesa i apagada de la caldera. Si hi 
ha demanda, el dipòsit d’inèrcia pot suplir-la 
immediatament sense problemes, mentre la 
caldera s’encén, optimitzant la seguretat i el 
rendiment del procés.
Quines característiques ha de tenir?
En biomassa, a diferència de l’energia solar, per 
poc que sigui l’aïllament del dipòsit, la pèrdua 
d’energia és irrellevant davant l’optimització 
del funcionament de la caldera, que té un 
règim més estable i menor nombre de parades 
i arrancades. 

Un factor que se sol passar per alt és el disseny 
del dipòsit d’inèrcia. La clau és que es produeixi 
la màxima estratificació, és a dir, que l’aigua 
dels diferents nivells, amb diferent temperatura, 
no es barregi entre ella. Encara que l’energia 
disponible sigui la mateixa, no podem obtenir 
ACS si tenim tot el dipòsit a 50ºC per falta de 
salt tèrmic, en canvi, sí que podem obtenir-lo 
si tenim la meitat inferior 
del dipòsit a 10ºC i la 
superior a 90ºC. Els bons 
dipòsits d’inèrcia disposen 
al seu interior de sistemes 
per evitar que la impulsió 
d’aigua al seu interior 
trenqui l’estratificació.

 L’estratificació és 
millor quan més alt i 
estret és el disseny del 
dipòsit, ja que facilita 
la separació de capes 

d’un dipòsit d’inèrcia
Com realitzar una correcta elecció

Quan s’instal·la una caldera de biomassa sempre apareixen dubtes sobre els 
dipòsits d’inèrcia: Són sempre necessaris? Quin volum es necessita? Quines 
característiques ha de tenir? En aquest article s’intentaran aclarir-los tots.

en una instal·lació de biomassa?

Josep Vergés
David Poveda

Grup Nova Energia
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amb diferent temperatura. Per això, els 
dipòsits d’inèrcia s’han d’instal·lar sempre 
verticalment. L’interior dels dipòsits ha 
de disposar d’elements (discs horitzontals 
interns o deflectors a les boques de connexió) 
que facilitin l’estratificació, a més, també 
és important reduir al mínim els caudals i 
velocitats de l’aigua a les preses dels dipòsits.

Un altre punt clau, quan és necessari 
més d’un dipòsit, és la interconnexió entre 
dipòsits que s’ha de fer sempre en paral·lel i 
amb retorn invertit. És a dir, interconnectar 
amb un tub-col·lector la part de dalt i amb un 
altre la de baix. A més, d’entrar per un costat 
i sortir per l’altre així treballen equilibrats i no 
es desaprofiten. 

Gràfic 1. Diferències entre una estratificació deficient i 
una correcta per millorar el rendiment de la instal·lació.

Quina grandària ha de tenir?
Aquest és un punt freqüent de discussió ja 
que normalment es preveuen volums molt 
grans que sorprenen als no experimentats 
en instal·lacions tèrmiques de biomassa. 
El primer error és considerar-lo com un 
dipòsit de producció d’ACS. Amb ACS 
partim de 10ºC i sortim a 60ºC, per tant, 
tenim un salt tèrmic de 50ºC. En canvi en 
els dipòsits d’inèrcia, acostumem a tenir 
un rang de treball de 60 a 80ºC i com a 
pic 90º. És a dir, 20ºC de salt tèrmic i 30ºC 
com a pic. Per què un mínim tan elevat? La 
temperatura habitual de retorn dels circuits 
de radiadors, fancoils, intercambiadors de 
ACS és +/- 60ºC, per tant, la part baixa de 
la inèrcia no baixa de 60ºC, si la caldera 
impulsa a 70-80ºC, veiem clarament que 
no tenim gaire salt tèrmic disponible. 
La conseqüència evident és que per 
emmagatzemar la mateixa quantitat 

d’energia necessitem volums més grans. 
No podem utilitzar temperatures de treball 
de la inèrcia inferiors a 60ºC. 

Un altre punt clau, és l’energia a 
emmagatzemar a la inèrcia. Aquesta 
pot variar bastant en funció del tipus de 
caldera, càmera de combustió, combustible, 
tipus i règims de consums, sistema de 
control de la caldera i de la instal·lació. Tot 
i que existeix normativa d’altres països al 
respecte, la millor referència és el consell 
del fabricant que ens dirà les mesures més 
recomanables de litres de inèrcia per kW. 
La grandària habitual sol ser un rang de 
20-30 litres per kW net de potència de la 
caldera. 
En què ens basem per escollir 20 o 30 
litres? Depèn. Si per exemple sabem que el 
consum serà molt estable amb variacions 
molt lentes podem escollir 20 litres. Si, 
en canvi, es preveuen variacions fortes de 
consum tendirem als 30 litres. 

Algunes calderes, pel seu disseny o forma 
de funcionament, poden necessitar volums 
de fins a 100 litres per kW o menys de 
20 litres. Tanmateix, calderes amb grans 
quantitats de refractari a temperatura molt 
alta requeriran de forma imprescindible 
volums d’inèrcia superiors, mentre que 
calderes sense refractari i cremadors petits 
necessitaran volums menors.

Instal·lar un dipòsit massa gran, a part de 
tardar més en donar servei a l’encendre’s, 
no suposarà cap problema. Posar-ne un 
massa petit pot ser un gran problema, per 
sobreescalfaments freqüents. Però, tot 
i que no salti el termòstat de seguretat, 
la caldera es veu obligada a arrancar i 
parar més sovint i amb pitjors condicions, 
produint un augment del consum estacional 
i brutícia al intercanviador i cremador. 

Fotografia 1. Dipòsits d’inèrcia a la instal·lació de 
biomassa de la piscina municipal de Sant Josep de Sa 
Talaia (Eivissa). 

Rendiment energètic 
deficient

Estratificació de la 
temperatura eficient
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Com es gestiona la inèrcia?
La forma més tradicional és disposar d’un sensor a la 
part baixa del dipòsit d’inèrcia que para la caldera quan 
arriba a la temperatura correcta. Col·locar un altre 
sensor a la part alta del dipòsit d’inèrcia dóna una senyal 
d’encesa a la caldera quan la inèrcia superior es refreda. 

Actualment les calderes de qualitat estan afegint 
un sistema de gestió de la inèrcia més sofisticat que 
consisteix en disposar d’un major nombre de sondes 
(entre 4 i 10 segons el fabricant i 
model) repartides a diferents altures 
del dipòsit, el que permet fer una 
estimació més precisa de l’estat de 
càrrega de la inèrcia. 

Amb aquest sistema multisonda es 
regula la potència de la caldera per a 
mantenir estable el nivell de càrrega 
en la inèrcia. Això és molt més precís 
i s’anticipa a la resposta molt millor 
que el control basat en la temperatura 
de sortida de la caldera, millorant 
l’eficiència estacional de la caldera.

En definitiva, veiem que el bon 
dimensionat dels dipòsits és clau pel 
perfecte funcionament d’aquest tipus 
d’instal·lacions. Es tracta d’una petita 
inversió que donarà com a resultat un 
sistema més fiable, eficient i que a curt 
termini suposarà estalvis fins i tot en el 
manteniment dels equips. Els sistemes 
multisonda són la nova generació de 
gestió de dipòsits d’inèrcia i són els 
que ofereixen millors resultats.

Fotografies 2 i 3. Dipòsits d’inèrcia a la 
instal·lació de biomassa de la seu corporativa de 
DKV (Saragossa). 
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UBICACIÓ
Terme municipal: Santa Coloma de Farners.
Comarca: La Selva.
Propietat / promotor: Palets J. Martorell, S.A.
Any d’inici de funcionament de la instal·lació: 2012.

INSTAL·LACIÓ I EQUIPS
Tipus de conversió tèrmica: Combustió convencional.
Tipus d’energia generada: Tèrmica.
Caldera:  Caldera Polytechnik de 2.500 kW.
Sistema de sortida de fums: Xemeneia amb cicló.
Capacitat de la sitja: 200 m3.
Sistema de descàrrega: Descàrrega amb pis mòbil (des-
càrrega des de la part superior de la sitja).
Sistema d’alimentació: Sistema ‘Pusher’.
Descripció dels usos: Generació de calor (90 ºC) per asse-
car els 6.000 palets de fusta diaris i les 4 tones/hora de serradu-
res que produeix la serradora. L’empresa disposa de 5 asseca-
dors per assecar els palets i un per assecar les serradures.

BIOMASSA UTILITZADA
Tipus: Estella forestal. 
Granulometria: G50 - G100
Humitat: Accepta un rang d’humitats molt ampli que pot 
arribar fins a valors del 50%. Tot i així habitualment s’utilitza 
estella més seca per garantir un rendiment més elevat.
Distància de subministrament: dins la comarca.
Consum anual:  3.000 tones
Producció de cendres: 1,5 %
Destí de les cendres: abocador

ASPECTES ECONÒMICS
Cost inversió de la caldera: 450.000 €
Ajuts públics: sense ajuts

OBSERVACIONS:
L’estella utilitzada per a la caldera procedeix de troncs de 
fusta de baixa qualitat que l’empresa compra, emmagatzema 
en un pati de la mateixa serradora i, un cop seca, tritura a 
través d’una empresa que ofereix aquest servei.

Dades de contacte
Palets J. Martorell, SA
Telf.: 972 84 03 62
www.jmartorell.com/palets

Instal·lació d’una caldera d’estella 
per a una indústria de palets de fusta

Palets J. Martorell
Instal·lació d’una caldera d’estella Polytechnik de 2,5 
MW per a generar la calor necessària per al procés 
d’assecatge dels palets de fusta i de les serradures 
produïdes per la serradora.

Aquesta informació ha estat 
elaborada amb el suport de:
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SITUACIÓ INICIAL 
La plantació d’avet Douglas a la que fem 
referència està situada a la finca l’Albó. Tal com 
ja es va descriure a l’article de gestió forestal 
de la revista Catalunya Forestal 118, l’Albó és 
una finca forestal d’unes 575 ha situada als 
termes municipals de Santa Coloma de Farners 
i Sant Hilari Sacalm (La Selva) que compta amb 
un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal. El 
relleu és en general abrupte i la precipitació 
anual abundant (al voltant de 900 mm) i ben 
repartida al llarg de l’any. Hi ha gran varietat 
d’espècies forestals, amb  masses de frondoses 
extenses (principalment sureres, alzines i 
castanyers) barrejades amb plantacions de 
coníferes (amb multitud d’espècies, com avet 
Douglas, pi insigne, pi marítim, pi larici de 
diverses procedències, ...). A part d’aquestes 
espècies principals hi ha d’altres espècies que 
ocupen espais molt més reduïts, com ara les 
espècies de ribera. La finca presenta bona 
densitat de pistes (208 metres/ha).

L’avet Douglas s’ha plantat a la finca 
des de fa algunes dècades. A l’igual que va 
passar amb altres finques de les Guilleries, 
a mitjans del segle XX es va produir un fort 
èxode de població cap a les ciutats que va 
deixar abandonades moltes masies. Aquestes 
masies tenien cultius al seu voltant, on després 
de l’abandonament es va provar d’introduir 
diverses espècies forestals, principalment avets 
Douglas, cedres i puntualment alguna altra 
conífera. Amb el temps s’ha vist que l’avet 
Douglas és, de les espècies assajades, la més 
interessant tant pel seu creixement com per 
les seves característiques, pel que darrerament 
s’ha plantat amb freqüència en aquells llocs 
adients per l’espècie. Inclús s’ha emprat 
preferiblement per substituir castanyedes 
afectades pel xancre.  

La zona on es va fer l’aclarida (voltants de 
l’ermita del Padró) ocupa una superfície de 0,77 
ha. La zona és molt planera i el rang d’altitud 
va dels 895 als 905 metres sobre el nivell del 
mar i amb orientació preferent Est. 

OBJECTIUS
L’objectiu final d’aquesta unitat és la producció 
de fusta de gran diàmetre, recta i sense nusos. 
L’aclarida recent buscava tres objectius 
principals:

a) regular la competència entre els avets i 
adaptar la densitat a aquella amb la que el 
creixement sigui màxim sense comprometre 
l’estabilitat de la massa.

b) sanejar la massa eliminant avets morts i 
malalts.

c) treure rendiment econòmic de la venda de 
la fusta d’avet Douglas. 

Per aconseguir aquests objectius es va fer 
una aclarida prudent, eliminant principalment 
peus morts, malalts, mal conformats, dominats 
i codominants fins al diàmetre 45, tot i que 
també s’ha tallat algun peu de més diàmetre 
(50, 55 i 60 cm) per compensar les despeses.  

EXECUCIÓ DELS TREBALLS
La massa presentava una densitat de peus 
excessiva per l’edat (50 anys) i pel diàmetre 
que tenia, i des del punt de vista silvícola 
l’aclarida s’havia d’haver fet uns anys abans 
per tal d’aprofitar al màxim el creixement 
potencial de la massa, tot i que des del punt de 
vista econòmic el temps transcorregut des de 
la darrera aclarida ha permès als arbres créixer 
molt en diàmetre i treure fusta de grans 
dimensions ben valorada en el mercat forestal. 

Al mes d’abril es va fer el marcatge dels 
avets a tallar per part del propietari de la finca 
i un tècnic de la Cooperativa Serveis Forestals. 
Donada la reduïda superfície d’actuació, es 
van marcar tots els arbres a tallar. El criteri del 
marcatge va ser, en primer lloc, eliminar els 
avets morts i malalts i en segon lloc es van triar 
els millors peus i es va treure la competència 
dels veïns més propers a fi i efecte d’obrir espai 
al voltant dels avets de futur i que aquests es 
puguin desenvolupar al màxim potencial. 

Al mes de juny es va executar l’aclarida 
segons els paràmetres que s’indiquen a la 
taula 1. 

Diego Almenar

Enginyer de Forests. 
Cooperativa Serveis 
Forestals

en una plantació
Aclarida 

d’avet Douglas
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UBICACIÓ
Terme municipal: Santa Coloma de Farners.
Comarca: La Selva.
Propietat / promotor: Palets J. Martorell, S.A.
Any d’inici de funcionament de la instal·lació: 2012.

INSTAL·LACIÓ I EQUIPS
Tipus de conversió tèrmica: Combustió convencional.
Tipus d’energia generada: Tèrmica.
Caldera:  Caldera Polytechnik de 2.500 kW.
Sistema de sortida de fums: Xemeneia amb cicló.
Capacitat de la sitja: 200 m3.
Sistema de descàrrega: Descàrrega amb pis mòbil (des-
càrrega des de la part superior de la sitja).
Sistema d’alimentació: Sistema ‘Pusher’.
Descripció dels usos: Generació de calor (90 ºC) per asse-
car els 6.000 palets de fusta diaris i les 4 tones/hora de serradu-
res que produeix la serradora. L’empresa disposa de 5 asseca-
dors per assecar els palets i un per assecar les serradures.

BIOMASSA UTILITZADA
Tipus: Estella forestal. 
Granulometria: G50 - G100
Humitat: Accepta un rang d’humitats molt ampli que pot 
arribar fins a valors del 50%. Tot i així habitualment s’utilitza 
estella més seca per garantir un rendiment més elevat.
Distància de subministrament: dins la comarca.
Consum anual:  3.000 tones
Producció de cendres: 1,5 %
Destí de les cendres: abocador

ASPECTES ECONÒMICS
Cost inversió de la caldera: 450.000 €
Ajuts públics: sense ajuts

OBSERVACIONS:
L’estella utilitzada per a la caldera procedeix de troncs de 
fusta de baixa qualitat que l’empresa compra, emmagatzema 
en un pati de la mateixa serradora i, un cop seca, tritura a 
través d’una empresa que ofereix aquest servei.

Dades de contacte
Palets J. Martorell, SA
Telf.: 972 84 03 62
www.jmartorell.com/palets

Instal·lació d’una caldera d’estella 
per a una indústria de palets de fusta

Palets J. Martorell
Instal·lació d’una caldera d’estella Polytechnik de 2,5 
MW per a generar la calor necessària per al procés 
d’assecatge dels palets de fusta i de les serradures 
produïdes per la serradora.

Aquesta informació ha estat 
elaborada amb el suport de:
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A la gràfica 1 s’observa la distribució pròpia de les masses 
regulars, amb el pic de màxima quantitat de peus desplaçat 
cap a la dreta. Hi havia alguns peus de diàmetre baix (20, 
25 i 30 cm), gran quantitat de diàmetre mig (35, 40, 45 
i 50) i uns pocs de diàmetre superior (55 i 60 cm). Amb 
l’aclarida es van eliminar tots els peus de diàmetre 20 i 
25 i la majoria de peus de diàmetre 30 i 35. Es va incidir 
fortament en els diàmetres 40 i 45 i  es van respectar quasi 
tots els avets de diàmetre 50, 55 i 60. Es va tallar el 40 % 
dels arbres presents i després de l’aclarida es va mesurar el 
diàmetre de tots els avets en peu.

En quant a l’execució de l’aclarida, es podria haver 
tallat més peus de diàmetre gran (55 i 60 cm), però atès 
que són peus situats al límit de la zona d’actuació i de la 
finca, es va preferir respectar-los. A més a més, per tal 
de comptabilitzar l’ús social amb l’aprofitament silvícola, 
i donat que molt a prop es situa l’ermita del Padró, es 
van respectar aquells arbres que tenien marques de rutes 
senderistes sobre el tronc, que a més solen ser arbres de 
gran diàmetre.  Així mateix es va respectar algun Douglas 
afectat per l’acció dels senglars per tal d’evitar que aquests 
animals, davant l’eliminació dels arbres on els agrada 
gratar-se, afectin a arbres de futur.

Els treballs van ser executats per una colla de 3 
treballadors especialitzats i amb contrastada experiència 
en feines forestals: un per abatre els Douglas, un altre per 
desbrancar i ajudar amb el desembosc i un altre encarregat 
del tractor per desemboscar la fusta. La fusta es treia al 
costat dels camins de fàcil accés pel camió amb grapa. 
Atès que l’aclarida es va executar avançada la primavera, 
va sorgir el dubte de si la caiguda i arrossegament dels 
Douglas afectaria l’escorça dels que queden en peu, 
circumstància que obligaria a deixar els treballs per més 
endavant. Bé sigui per l’habilitat dels treballadors o bé per 
la poca susceptibilitat a la pela del Douglas comparada, 
per exemple, amb el cedre, o per les dues coses, el cert és 
que no va haver problemes d’arbres pelats.  

Fotografia 1. Aclarida d’avet Douglas al començament de les feines. Els 
peus a tallar estan marcats amb punts vermells. A la dreta s’observa un 
avet respectat amb una marca blanca senyalant una ruta senderista.

VALORACIÓ ECONÒMICA
En total es van tallar unes 158,54 tones de fusta en les 0,77 
ha de la zona d’actuació, el que suposa unes 206 t/ha. La 
fusta es va destinar a serra amb dues classificacions: fusta 
de serra major de 30 cm i fusta de serra entre 18 i 30 cm, en 
tots dos casos tallada a 2,5 metres de llarg. 

Classe 
diametral

Avets abans de 
l’aclarida (nº peus)

Avets tallats 
(nº peus)

Avets després de 
l’aclarida (nº peus)

Densitat abans 
aclarida (peus/ha)

Densitat d’avets 
tallats (peus/ha)

Densitat després 
aclarida (peus/ha)

20 6 6 0 8 8 0
25 21 21 0 27 27 0
30 25 18 7 32 23 9
35 43 26 17 56 34 22
40 53 21 32 69 27 42
45 61 21 40 79 27 52
50 66 5 61 86 6 80
55 27 6 21 35 8 27
60 10 2 8 13 3 10

Total 312 126 186 405 163 242
Diàmetre mig 

(cm) 42,1 36,3 46,1 42,1 36,3 46,1

Taula 1. Dades silvícoles de l’aclarida d’avet Douglas

Gràfica 1. Distribució diametral de l'avet Douglas abans i 
després de l'aclarida
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S’observa que la fusta de serra gruixuda està més valorada 
econòmicament que la prima i a més s’ha tret més quantitat, 
pel que el gruix del guany econòmic pel propietari prové 
de la fusta major de 30 cm de diàmetre. En qualsevol cas, 
cal recordar que es tracta d’una aclarida de millora en una 
superfície escassa (0,77 ha), pel que s’ha de valorar molt 
positivament. També s’ha de tenir en compte que no va ser 
necessari fer estassada i que l’arranjament de camins va 
ser fàcil, factors que també contribueixen decisivament al 
balanç tan positiu de l’aclarida. Es pot concloure que en el 
cas de l’avet Douglas convé molt fer les aclarides, ja que no 
només són molt beneficioses des del punt de vista silvícola, 
sinó que habitualment hi ha un benefici econòmic, tant per 
la fusta que es treu de l’aclarida (especialment si és major 
de 18 cm i té bones característiques tecnològiques), com per 
l’increment de la quantitat de fusta que queda en peu. 

SITUACIÓ FINAL 
L’aclarida ha deixat la densitat al voltant dels 250 peus/ha 
i s’ha incrementat el diàmetre mig de la massa en 4 cm. El 
diàmetre mig de la massa era de 42 cm abans de la intervenció 
mentre que després el diàmetre de la massa que ha quedat en 
peu és de 46 cm, degut a que s’ha tallat majoritàriament peus 
de diàmetre inferior al mig (36 cm de diàmetre mig dels peus 
tallats front als 42 cm de diàmetre mig de la massa). 

En definitiva s’ha deixat la massa preparada perquè pugui 
créixer encara uns anys i fer la tallada final a començaments 
del proper Pla de Gestió, quan la majoria dels arbres hagin 
arribat als 50 cm de diàmetre com a mínim. 

En quant a l’àrea basimètrica, les dades són:

La pràctica silvícola recomana no tallar més de la meitat de 
peus ni baixar més d’un terç de l’area basimètrica. Doncs bé, 
en aquesta aclarida s’ha tallat el 40 % dels peus i s’ha tret 
el 31 % de l’àrea basimètrica, pel que en quant a nombre 
de peus tallats estaríem lluny del límit i en l’àrea basimètrica 
lleugerament per sota.

Fotografia 2. Aspecte de la massa d’avet Douglas un cop feta l’aclarida. 

COMPARACIÓ AMB LES DADES DEL PLA DE GESTIÓ
Atès que disposem de dues metodologies diferents de 
quantificació de l’aclarida, per una banda la que es fa servir 
en l’elaboració dels Plans de Gestió, a base de mostrejos, i per 
altra la medició de tots els peus tallats i en peu, potser fóra 
interessant aprofitar la circumstància per avaluar si les dades 
que consten en el Pla de Gestió es desvien molt de la realitat 
o no. El primer que crida l’atenció és la diferència en quant a 
la densitat de l’arbrat. Al Pla de Gestió apareix una densitat 
més alta (561 peus/ha) que la densitat real (405 peus/ha) 
degut a que s’ha sobreestimat la densitat de les classes baixes 
(25-30-35 cm), mentre la resta de classes diamètriques ja 
s’ajusten si fa no fa a la realitat. Aquesta discrepància es pot 
atribuir a que en la metodologia de mostreig (es va fer una 
parcel·la d’inventari de 10 metres de radi) la simple presència 
d’un peu més o menys d’una classe diametral pot fer variar 
enormement les dades de densitat final d’aquesta classe 
diametral. En aquest sentit, en el Pla de Gestió no apareix cap 
peu de diàmetre 20 ni 60 ja que són tan escassos que no se'n 
va trobar cap en la parcel·la d’inventari.

La densitat final, però, s’ha ajustat molt al que marcava el 
Pla de Gestió (250-300 peus/ha), però s’ha tret un volum de 
fusta una mica menor (242 m3/ha en el Pla de Gestió enfront 
els 206 m3/ha en la realitat) degut a que s’ha tallat una 
quantitat molt més baixa de peus del que es planificava en 
el Pla de Gestió.  

Tipus fusta Pes 
(tones)

Ingressos
Despeses

Balanç
(€)

Tallada Transport Direcció d’obra
Preu ut 

(€/t) Total (€) Preu 
unit (€/t) Total (€) Preu unit 

(€/t) Total (€) Preu unit 
(€/t) Total (€)

Serra prima 
(18<d<30) 76,0 53,0 4.028,00 17,0 1.292,00 11,0 836,00 4,4 334,40 1.565,60

Serra gruixuda 
(d>30) 82,5 60,0 4.950,00 17,0 1.402,50 10,8 891,00 4,4 363,00 2.293,50

TOTAL 158,5 8.978,00 2.694,50 1.727,00 697,40 3.859,10

Classe 
diametral

AB abans  de 
l’aclarida (m2/ha)

AB després de 
l’aclarida (m2/ha)

AB extreta 
(m2/ha)

20 0,24 0 0,24
25 1,34 0 1,34
30 2,30 0,64 1,66
35 5,37 2,12 3,25
40 8,65 5,22 3,43
45 12,60 8,26 4,34
50 16,83 15,56 1,27
55 8,33 6,48 1,85
60 3,67 2,94 0,73

Total 59,33 41,22 18,11

Taula 3. Dades silvícoles de l’aclarida d’avet Douglas

Taula 2. Valoració econòmica de les actuacions realitzades.



gestió forestal
catalunyaforestal
Setembre de 2014

22

a fusta d’alguns planifolis, entre ells 
el cirerer, ha estat tradicionalment 
preuada per la fabricació de mobles, 

ja sigui en forma de fusta massissa o xapa, 
emprant-la també en ebenisteria i torneria. 
L’augment de la demanda d’aquesta tipologia 
de fusta que s’ha experimentat en els últims 
30 anys a Europa, ha promogut un canvi en la 
gestió productiva d’aquestes espècies; la fusta 
ha passat a ser considerada com un producte 
agrícola i les plantacions forestals a ocupar 
terres en altres temps agràries (Fotografies 1 i 2).

Ara bé, la fusta de cirerer, concretament, passa 
per un  moment de baixa demanda i la davallada 
en el preu i en les possibilitats de venda ha estat 
important en els últims 5 anys. Sovint, però, 
els transformadors atribueixen aquest fet a la 
manca de qualitat del producte, especialment a 
la presència de nusos i defectes com la “vena 
verda” (Fotografia 3), més que a una qüestió 
de moda pròpiament. La “vena verda” és el 
resultat de la presència de fusta de tensió en 
el tronc, i s’acostuma a donar especialment en 
arbres  crescuts en condicions d’estrés mecànic. 

No obstant, s’ha observat que la presència de 
fusta de tensió va molt lligada a l’arbre essent 
per tant la genètica un factor molt important a 
considerar. En les plantacions regulars de cirerer, 
que actualment ocupen antigues terres agrícoles 
o forestals d’alta qualitat, s’aconsegueix 
incrementar la productivitat aplicant una gestió 
acurada dels arbres que a la vegada va dirigida 
a aportar una major qualitat al producte. Per tal 
d’aconseguir-ho s’han d’evitar les estacions en 
zones exposades a vents continus o molt forts i 
les de pendents excessives, i escollir amb cura el 
material a plantar.

Els requeriments ecològics de l’espècie 
Prunus avium, el cirerer naturalment present 
a Catalunya, són fàcilment assolibles en la 
franja nord del país, des del Montnegre fins al 
Pre-pirineu i Pirineu però també en zones més 
meridionals on creix bé en exposicions d’obaga 
o pròximes a cursos d’aigua. La seva presència 
disseminada en els boscos de caducifolis és 
particularment distingible a la primavera per 
una exuberant floració i a la tardor pel color 

El cirerer 
i la producció
de fusta

Neus Aletà
Núria Guardiola
Antoni Vilanova

IRTA – Torre 
Marimon (Caldes 
de Montbui)

L

Fotografia 1. Plantació de cirerers de 18 anys d’edat 
(França)

Fotografia 2. Plantació de cirerers de 7 anys d’edat 
(Espanya)
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rogent de les fulles. El seu hàbitat climàtic se 
situa en rangs de temperatura mitjana anual de 
4-12 ºC amb una mitjana de les mínimes del mes 
més fred fins a -6,4 ºC, i una precipitació anual 
mitjana i estival entre 750 i 1.550 mm i 110 i 375 
mm, respectivament. El cirerer creix bé en sòls 
permeables, lliures d’entollament amb més de 60 
cm de profunditat i pH proper a la neutralitat; 
pot viure en sols calcaris però amb nivells de 
calç activa per sota del 10%. En quant al rang 
altitudinal oscil·la des de zones properes al nivell 
del mar fins als 1.600 m, tot i que en general 
apareix entre els 650-1.400 m, mostrant la seva 
resistència al fred en parada vegetativa. Sempre 
se’l troba en exposicions obertes. 

La disseminació natural del cirerer la fan els 
ocells però les rotllanes boscoses que acostuma 
a formar acostumen a correspondre a un 
mateix material ja que l’espècie s’estén molt 
fàcilment per rebrots d’arrel. Els cirerers són 
auto incompatibles i necessiten que els insectes 
apropin el pol·len d’altres individus genèticament 
diferents a les seves flors per produir llavors. 

Els materials de cirerers per a fusta
Cal tenir molt present a l’hora de fer plantacions 
no emprar materials seleccionats per a produir 
cireres ni tampoc plançons provinents d’arbres 
potencialment pol·linitzats amb varietats 
fruiteres. De no ser així s’observaran en les 
plantacions moltes de les característiques 
no desitjades per a produir fusta: poc vigor, 
ramificació grossa i en verticils, poca dominància 
de la guia i molta llavor.

Durant els darrers 10 anys, s’ha produït un 
increment en el nombre d’estudis destinats a la 
selecció i millora de genotips de cirerer per fusta 
a diverses zones europees, França, Itàlia, Txèquia 
i també a Espanya. S’han localitzat genotips 

de Prunus avium vigorosos i amb conformació 
forestal, amb bona cicatrització de les ferides de 
poda o amb menys susceptibilitat a determinades 
malalties fúngiques. Alguns estudis, a més, 
comencen a tenir en compte les característiques 
tecnològiques de la fusta entre els criteris de 
selecció. 

Ara bé, la major part de les plantacions 
realitzades fins ara al sud d’Europa s’han fet 
encara amb progènies d‘orígens desconeguts, 
en alguns casos fins i tot de cirerer americà 
(una altra espècie, Prunus serotina), donant 
lloc a plantacions molt heterogènies tant en 
creixement com en la conformació dels arbres. 
En alguns casos també s’han emprat seleccions 
franceses, progènies de cirerer d’origen conegut 
o algun dels clons seleccionats per l’INRA per la 
seva resistència a la malaltia fúngica coneguda 
com “Cilindrosporiosi”, com ‘Gardéline’, ’Améline’ 
i ’Monteil’, especialment. 

Clons seleccionats
A Espanya fins molt recentment no s’ha disposat 
de materials de base catalogats que permetessin 
la producció de material forestal de reproducció 
(MFR) amb certes garanties. Com a resultat 
dels treballs de prospecció realitzats en el marc 
de diferents projectes INIA coordinats a nivell 
espanyol es van seleccionar, en zones del nord 
de la Península Ibèrica, 
arbres de P. avium amb 
bon aspecte forestal que 
creixien en condicions 
naturals. Aquesta selecció 
fenotípica d’arbres ‘plus’ 
fou realitzada gràcies a la 
col·laboració de diferents 
organismes: GAVRN de 
Navarra (ara GANASA), 
CIFA de Lourizán-Galicia, 
SERIDA d’Astúries i 
DIEF de Castella i Lleó 
(actualment desaparegut; 
el control dels materials 
recau en el Vivero 
Central de Valladolid); 
amb posterioritat varen 
participar activament en 
els aspectes d’avaluació 
productiva el CTFC i 
l’IRTA de Catalunya.  
Els exemplars més 

Fotografia 3. Vena verda del cirerer (tronc de 7 anys d’edat)

GEST FORESTAL SCCL

GEST FORESTAL SCCL
Carrer del Castell,2

08273 Santa Maria d’Oló

661 966 439

647 731 575

info@gestforestal.cat

www.gestforestal.cat

Ens desplacem a la seva
finca per fer-li un
pressupost.

Posi’s en contacte
amb nosaltres!
661 966 439
647 731 575
info@gestforestal.cat
www.gestforestal.cat

Treballs
forestals

Contacti’ns!

- PTGMF / PSGF
- Inventaris
- Direccions d’obra
- Assessorament
- Delimitació finques
- Tramitació de
  subvencions i
  permisos

- Estassades, 
  aclarides i
  aprofitaments
- Podes i treballs en
  alçada
- Franges de 
  protecció
- Millora de pistes
  forestals
- Senyalització de
  senders

Serveis
d’enginyeria
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remarcables foren propagats in vitro, i en el cas d’algunes de 
les seleccions de Castella-Lleó, van ser també degudament 
inscrits en el Catàleg Nacional de Materials de Base com a 
clons dins la categoria ‘qualificat’.

La utilització de material clonal permet que es perpetuïn 
les característiques dels materials vegetals reproduïts, 
aportant un increment en  la homogeneïtat de la plantació 
i, com a conseqüència, simplificant les tasques de gestió 
silvícola com l’esporga de formació; també pot permetre 
disminuir la densitat de plantació inicial en garantir un 
major nombre d’arbres amb característiques desitjables. 
Ara bé, totes aquestes avantatges només són possibles 
d’aconseguir si el material escollit està ben adaptat a la 
zona on es planta.

Cal remarcar que una de les característiques d’aquesta 
espècie és la manca de materials generalistes, que vagin bé 
a tot arreu, materials molt destacats en una zona poden 
no adaptar-se a una altra.  Aquesta ha estat una de les 
raons per les quals l’any 2009, es van instal·lar, a diferents 
localitats del nord peninsular, els materials seleccionats pels 
diferents organismes públics espanyols per tal d’avaluar la 
importància de la interacció entre el genotip i el seu entorn 
(Figura 1). Els resultats poden veure's en les Figures 2 i 3 
on s’observa que el creixement està molt lligat a l’estació 
i que, com era d’esperar, els caràcters adaptatius, com 
els fenològics (pe. la longitud del període vegetatiu) o la 
resistència a malalties, acostumen a dependre de l’origen 
del material també. 

Figura 1: Localització de la xarxa d'assaigs sobre plànol de les Regions de 
Procedència dels materials de reproducció de P. avium (Alía et al., 2009). 
Caldes de Montbui i Les Lloses,  RP. 9; Quintanar de la Sierra, RP. 15; 
Etxauri, RP. 7 i Vegadeo, RP. 3.

Figura 2. Creixement anual mitjà en alçada (ΔH) dels clons avaluats en 
les diferents ubicacions del nord peninsular per al període 2009-2013. 
CAM: Caldes de Montbui; VEG: Vegadeo; LLO: Les Lloses; QS: Quintanar de 
la Sierra; ETX: Etxauri. Enquadrat en vermell clons actualment existents 
al mercat espanyol; en gris materials francesos. 

Figura 3. Longitud del període vegetatiu a les localitats de Caldes de 
Montbui i Les Lloses (Catalunya) i Vegadeo (Astúries).
CAM: Caldes de Montbui; VEG: Vegadeo; LLO: Les Lloses.
Enquadrat en vermell clons actualment existents al mercat espanyol; en 
gris materials francesos.

Figura 4. Rectitud del primer tram de fust (2,5 m) dels 17 genotips de 
P.avium de l’assaig Caldes de Montbui. 7: fust totalment recte; 4: lleugera 
curvatura; 1: més d’una curvatura o una de molt pronunciada.
Enquadrat en vermell clons actualment existents al mercat espanyol; en 
gris materials francesos.

Figura 5. Nivell de verticils (Who) dels 17 genotips de P. avium de  l’assaig 
de Caldes de Montbui. 1: branques agrupades en verticils; 2: branques poc 
agrupades en verticils; 3: branques ben repartides al llarg del fust.
Enquadrat en vermell clons actualment existents al mercat espanyol; en 
gris materials francesos.
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Figura 6. Zones prospectades de Catalunya on s’han seleccionat arbres 
‘plus’ de cirerer.

Fotografia 4. Hort Llavorer clonal de P. avium de Torre Marimon. Primera 
producció MFR prevista pel 2015
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A l’hora d’escollir els arbres a plantar per produir fusta és 
de gran importància valorar, a més a més de l’adaptació, 
la conformació dels arbres: la rectitud del fust i la 
distribució de les branques. Aquestes característiques 
lligades al genotip i potenciades per una adequada 
esporga de formació s’han avaluat en l’assaig existent a 
Torre Marimon (IRTA, Caldes de Montbui) i els resultats 
es recullen en les Figures 4 i 5. S’observa que la selecció 
fenotípica realitzada en camp, on es va tenir en compte 
la rectitud i les característiques de la ramificació de 
l’arbre original, no sempre ha estat encertada.

Progènies de genitors coneguts
A Catalunya es van iniciar els treballs de prospecció de 
cirerers silvestres l’any 2003 en què l’IRTA, en estreta 
col·laboració amb la UdL, va implantar un banc clonal 
(BC) amb 38 materials recollits en les zones on aquesta 
espècie creix naturalment i està present formant petites 
unitats boscoses (Figura 6). Els objectius d’aquest 
treball eren preservar la diversitat encara existent de 
l’espècie des d’un punt de vista forestal a Catalunya i, a 
banda, localitzar individus destacats que poguessin ser 
progenitors en futurs horts productors de MFR adaptat 
a les diferents condicions de la nostra variada geografia.

Sobre aquests materials s’han pres dades de vigor 
i de fenologia de 2005 a 2013 i s’ha realitzat una 
caracterització amb marcadors (anàlisi realitzat en 
col·laboració amb el laboratori especialitzat en cirerer 
del CITA de Saragossa); s’han determinat els al·lels 
d’incompatibilitat de cada genotip,  per tal d’establir els 
creuaments possibles entre els diferents individus i així 
decidir quins havien de ser els individus que finalment 
integrarien l’hort llavorer de P. avium. 

Els al·lels diferents localitzats dins els materials del BC 
han estat un total de 18, tres d’ells desconeguts fins ara. 
Tant sols tres de les combinacions al·lèliques de les 26 
identificades són habituals en les varietats de fruita, el 
que indica que existeix una variabilitat en les poblacions 
naturals de cirerer que mereix ser preservada. 

La informació ja recopilada ha permès depurar 
adequadament aquests genotips de P. avium de 
manera que per l’any 2015 ja s’obtindran les primeres 
llavors de MFR qualificat de l’hort llavorer clonal que 
busca recollir la variabilitat existent en les poblacions 
catalanes de cirerers (Fotografia 4).  D’altra banda al 
2015 Forestal Catalana, en el marc del Projecte FEDER 
d’instal·lació de Materials de Base de les principals 
espècies d’interès a Catalunya que es desenvolupa amb 
l’IRTA, plantarà un camp de Progenitors de família per 
tal d’obtenir progènies de genitors coneguts escollits 
per la seva brotada tardana el que permetrà estendre 
les plantacions en zones de muntanya on s’allarguen les 
gelades de primavera.
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La maquinària
forestal a Catalunya:

les estelladores

quest rticle continua la sèrie 
sobre maquinària forestal amb els 
articles “Els tractors arrossegadors 

o skidders” i “El tractor autocarregador”, 
resultat del projecte Anàlisi de la maquinària 
forestal de les empreses de treballs forestals a 
Catalunya, on es va elaborar un cens d’alguns 
tipus de màquina utilitzats en els treballs 
d’explotació forestal. En el present article 
es presenta un resum sobre les màquines 
estelladores.

Descripció de l’estelladora
Són les màquines que redueixen la mida de la 
fusta per aprofitar restes vegetals o produir 
estella aprofitable energèticament. Tot i que 
existeixen estelladores estàtiques a nivell 
industrial que produeixen un producte similar, 
les estudiades són les de tipus forestal. Es 
poden classificar de diverses maneres segons 
la seva estructura i capacitat.

Cal diferenciar entre estelladores i 
trituradores (i també segons la classificació 
vigent, les pre-trituradores). Les estelladores 
basen la seva capacitat d’esmicolar en tallar 
amb elements esmolats, mentre que les altres 
dues fan l’acció d’esmicolar amb elements 
no esmolats funcionant a altes o baixes 
velocitats.

El primer fet diferencial entre les 
estelladores és el seu sistema d’accionament. 
Les podem classificar entre les màquines amb 
motor autònom i les màquines connectades 
a la presa de força (PDF) del tractor i que, 
per tant, la seva força depèn de la capacitat 
del tractor. L’accionament per tractor pot 
originar problemes com falta d’adequació 
de la potència per a l’estelladora o desgast 
prematur de l’embragament.

En quant al sistema de tall, els de disc i 
tambor són els més utilitzats en les màquines 
forestals, i cada fabricant es sol especialitzar 
en un dels tipus. Les estelladores amb 
ganiveta cònica o cilíndrica no són d’ús comú 
i no n’existeix cap a Catalunya. El discos 

i tambors solen tenir una massa elevada 
per tal de dotar-los d’inèrcia i facilitar el 
procés d’estellat. Les estelladores de ganiveta 
cònica o cilíndrica treballen a velocitats més 
baixes però també tenen una producció més 
modesta.

Fotografia 1. Ganiveta d’estelladora de con espiral (Font: 
www.e-wood.biz)

Les estelladores de disc consten d’unes 
ganivetes, normalment rectes, subjectades 
en un disc pla i orientades de forma radial. 
Darrera la ganiveta hi ha una obertura per on 
passen els trossos triturats i marca, en certa 
mesura, la mida de l’estella. Normalment les 
màquines solen tenir entre 2 i 10 ganivetes, 
i necessiten una contraganiveta per ajustar 
l’acció de tallar. L’angle d’atac no és recte, 
formant entre 35 i 45 graus.

Les estelladores de tambor, les més 
comunes, disposen les seves ganivetes, que 
se solen contar entre dues o més de 20, 
orientades segons l’eix de gir del tambor. 
Ataquen la fusta en la seva meitat inferior, 
facilitant l’alimentació i el propi procés 
d’estellat, formant un angle d’entre 25 i 35 
graus.

Les trituradores de martells utilitzen 
normalment un sistema de tambor, i consten 
de diverses peces flotants que al girar s’obren 
per la força centrífuga i impacten sobre la 
fusta. Els martells permeten triturar fusta 
més irregular i bruta de terra (inconvenient 
seriós si es tractés de ganivetes), tot i que 

Oriol Lliró
Maquinària Lliró SL
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requereixen de més potència per tallar el mateix diàmetre 
que les de disc i no fan un producte tan uniforme. Algun 
fabricant combina els dos sistemes de tall en el mateix 
tambor per intentar aprofitar els avantatges dels dos 
sistemes.

L’alimentació en màquines de petites dimensions pot ser 
manual, però quan parlem de cert volum totes les estelladores 
han de tenir un sistema d’alimentació de la pròpia màquina 
i un sistema d’abastiment. Normalment consten de corrons 
d’accionament hidràulic que fan entrar la fusta fins al punt 
de tall i, a més, regulen el flux amb sistemes de no estrès 
perquè la màquina no s’encalli per excés de fusta. Algunes 
disposen de cinta transportadora prèvia per reduir temps 
de les operacions d’alimentació. També, quan parlem de 
certs diàmetres de tronc, l’alimentació cap a la màquina es 
produeix amb grua, ja sigui del tractor o remolc.

Fotografia 2. Estelladora de tambor

Totes les estelladores professionals disposen de graelles 
intercanviables que limiten el pas de peces d’estella més 
gran que el desitjat. La llum d’aquestes graelles sol estar 
entre 3x3 cm i 8x8 cm, segons les necessitats de producció 
i qualitat del client final. La mida de l’estella també es pot 
regular amb la velocitat d’entrada de la fusta en l’estelladora.

La capacitat productiva depèn principalment de les 
dimensions de l’estelladora i la potència que desenvolupa, així 
com el tipus de material que s’estella 
(per exemple brancam vs. tronc). Altres 
factors de certa influència són el tipus 
d’estella objectiu (p.ex. tipus P31 vs. 
P100) la humitat de la fusta, l’estat de 
les ganivetes, l’experiència de l’operari 
o l’arranjament de l’espai en la zona de 
treball. Així, el rendiment de l’estellat 
pot variar entre 30 metres cúbics 
aparents (map) per hora neta i més de 
100.

Les estelladores professionals solen 
comptar amb una bomba hidràulica 

pròpia, accionada pel motor autònom o per la PDF del 
tractor, que s’utilitza per accionar la taula d’alimentació de 
l’estelladora, moure la tobera o altres accions petites. Els 
visos sense fi interns i l’impulsor de l’estella se solen accionar 
amb cintes amb la PDF o el motor. 

Fotografia 3 Estelladora de disc

Recentment s’han començat a utilitzar estelladores amb 
descàrrega amb cinta en contraposició amb la descàrrega 
amb tobera. La descàrrega amb tobera requereix força 
energia, on les pales que impulsen l’estella es desgasten amb 
rapidesa, i produeix una estella amb una certa proporció de 
fins. La descàrrega amb cinta millora tots aquests aspectes.

Fotografia 4. Graella d’una estelladora de tambor
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Costos d’utilització
Els costos d’utilització d’una estelladora professional solen 
ser elevats; en relació horària són més elevats que els d’un 
skidder o un autocarregador. Per això la tendència recent 
dels empresaris és comprar estelladores amb més mobilitat, 
muntades en camió, per tal de facilitar l’accés a la feina i 
conseqüentment fer rendible la inversió.
Tot i que hi ha molts factors a l’hora de calcular un cost 
operatiu, es pot fer una estimació amb uns valors estàndard. 
Segons el cost d’adquisició (estimat en un total de 340.000 
€), i les característiques de la màquina i l’ús (vida útil de 
15.000 hores el tractor, 12.000 hores l’estelladora i 8.000 
hores la grua) es poden parametritzar els càlculs per obtenir 
una corba de cost horari en funció de les hores de treball, 
resultant un valor d’entre 110 i 150 €/h.

Gràfic 1. Cost horari d’una estelladora accionada amb 
tractor agrícola

Taula 1. Cost horari i producció aproximada d’una 
estelladora mitjana, per hores de treball anuals i 
considerant un rendiment d’entre 30 i 50 metres cúbics 
aparents (map) per hora

h/any 
tractor

h/any 
estelladora 

i grua
€/h €/map map/any

500 300 150,84 5,03 - 3,02 12.000
600 400 139,08 4,64 - 2,78 16.000
700 500 132,00 4,4 - 2,64 20.000
800 600 127,29 4,24 - 2,55 24.000
900 700 123,96 4,13 - 2,48 28.000

1.000 800 121,47 4,05 - 2,43 32.000
1.100 900 119,56 3,99 - 2,39 36.000
1.200 1.000 118,05 3,94 - 2,36 40.000
1.300 1.100 116,83 3,89 - 2,34 44.000
1.400 1.200 115,82 3,86 - 2,32 48.000
1.500 1.300 114,98 3,83 - 2,3 52.000
1.600 1.400 114,26 3,81 - 2,29 56.000
1.700 1.500 113,65 3,79 - 2,27 60.000
1.800 1.600 113,11 3,77 - 2,26 64.000
1.900 1.700 112,65 3,76 - 2,25 68.000
2.000 1.800 112,24 3,74 - 2,24 72.000

Cens i estat del parc
La maquinària més present d’entre les inventariades en el 
projecte són les estelladores de biomassa, amb 24 unitats 
comptabilitzades. És la màquina que tenen més empreses 
diferents, que s’ha introduït més els últims anys, amb més 
del 70% adquirides des del 2005. Segons els entrevistats, 
en el seu producte, l’estella forestal, és on hi ha dipositades 
més expectatives comercials pels propers anys. Així 
doncs, el seu futur ve condicionat, entre d’altres, per la 
popularització de l’estella forestal com a font d’energia. 

De fet, tenint en compte el consum intern i fins i tot 
l’exportació, es pot dir que el parc actual està lleugerament 
sobredimensionat però preparat per a un creixement 
proper tot i que no a llarg termini, ja que la capacitat 
productiva estimada està al voltant de 210.000 – 250.000 
tones verdes anuals.

De tots els tipus de màquina estudiats, és l’única que les 
empreses que les exploten no es dediquen totes a la tala 
i extracció de fusta. Aproximadament una tercera part de 
les empreses que disposen d’estelladora es dediquen quasi 
exclusivament a la producció d’estella, i compren els troncs 
a altres empreses que sí que es dediquen a l’extracció.

En la producció d’estella forestal, un dels factors 
econòmics més importants són les despeses en el transport. 
Per això, hi ha diferents cadenes de producció en funció de 
la facilitat d’extracció, la facilitat de les estelladores per 
moure’s en el terreny, la transitabilitat dels camions i la 
distància cap al destí final.

És el tipus de màquina amb més diversitat de fabricants i 
models. No hi ha cap marca predominant en el mercat, tot 
i que destaquen per la seva grandària i producció les Jenz 
i Mus-max accionades amb presa de força. Amb motor 
autònom destaca una Williwald que va equipada amb un 
motor de 460 CV i pot triturar troncs d’un diàmetre de fins 
a 75 cm, essent la màquina de més capacitat actualment. 
A Catalunya hi ha, actualment, tres estelladores muntades 
sobre camió, essent la resta remolcades.

Cost horari estelladora accionada amb tractor agrícola
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Agraïments
S’ha rebut suport tècnic a través del projecte INFRES 
- Innovative and effective technology and logistics for 
forest residual biomass supply in the EU (311881).
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Observatori
de preus de productes

forestals de COSE
COSE, la Confederació que representa els 
propietaris forestals privats a nivell estatal, 
està desenvolupant l’ambiciós Projecte 
RedFor “Red Forestal para el Desarrollo 
Rural”, el qual està emmarcat dins la Red 
Rural Nacional i és cofinançat pel Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i 
pels fons europeus del FEADER. L’objectiu és 
promoure diferents iniciatives vinculades al 
sector forestal per impulsar l’economia verda 
i el desenvolupament rural. 

Per aconseguir-ho, per una banda es 
detecten i s’analitzen models de gestió i 
comercialització d’èxit, i d’altra banda es 
busquen comarques amb potencial per 
implantar aquests models, de manera que 
puguem transferir aquestes bones pràctiques 
d’una regió a una altra. 

Aquesta Xarxa (Red Rural Nacional) facilitarà 
l’intercanvi del coneixement adquirit, no 
només de productes fusters, sinó de tot tipus 
de productes amb èxit de producció i sobretot 
de comercialització, proporcionant noves 
alternatives als aprofitaments tradicionals 
que generalment ofereixen una reduïda 
productivitat econòmica. Els documents 
generats i les experiències realitzades es 
poden consultar a la pàgina web del RedFor. 

En aquesta iniciativa, COSE està sent 
recolzada per entitats amb presència real en 
cada un dels territoris, en el cas de Catalunya 
els nostres col·laboradors són el Consorci 
Forestal de Catalunya (CFC) i el Centre 
Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC). 

Donat que el nostre objectiu és fomentar 
noves emprenedories i atreure inversions cap 
al sector forestal, és indispensable començar 
per conèixer una cosa tan bàsica com un 
preu orientatiu de les matèries primeres que 
es generaran. D’aquesta manera, el projecte 
RedFor crea un marc idoni per realitzar 
un Observatori de preus, on realitzem un 
estudi continuat i actualitzat d’aquests, 
de manera que els emprenedors i gestors 
forestals disposin d’una eina d’informació per 
planificar els seus aprofitaments forestals i 
obtenir la màxima rendibilitat. 

El mateix Observatori es complementa amb 
el document “Anàlisi de preus i informació” 
que explica les claus, la metodologia 
utilitzada i la tendència del mercat. 

L’observatori, que s’actualitza regularment, 
necessita d’un gran treball d’investigació i 
seguiment. Els preus s’han obtingut a partir 
de sondejos realitzats per COSE i el CTFC, 
principalment a través de les Associacions 
de Propietaris forestals de cada CCAA, però 
també de llotges especialitzades, entitats 
d’àmbit forestal, mercats, subhastes i 
enquestes pròpies a empreses de serveis 
forestals i consumidores de fusta. La font se 
cita en cada cas sota del quadre de preus 
corresponent. 

Encara que l’eix principal d’aquest treball 
és l’anàlisi del mercat de la fusta, també 
s’inclouen de forma més succinta preus de 
referència de resina, suro, pinyons, bolets i 
tòfones. 

A la tasca d’investigació per aconseguir 
els preus, s’uneix la necessitat d’unificar 
unitats, i és que la fusta es pot expressar 
de diferents formes segons la tradició de 
la zona, l’espècie o la destinació, el que 
fa que sigui molt complex aconseguir una 
equivalència de preus. 

L’Observatori ofereix els preus en m3 
amb escorça a peu de fàbrica i classificats 
en dues categories, la zona geogràfica de 
l’aprofitament i la destinació de la fusta. 

Això ha comportat un treball de 
conversió de preus i unitats segons una 
sèrie d’equivalències, el que dóna peu a 
recordar que els preus reflectits en aquest 
observatori no són vinculants, sinó de 
referència, ja que es mouen sobre un 
mercat lliure. En tot cas són orientatius, ja 
que no s’especifica el volum dels lots (molt 
influent, a major volum major preu de venda 
en peu) i qualitat dels mateixos, encara que 
per les destinacions de serra i xapa se’ls 
pressuposa una qualitat acceptable pel que 
fa a absència de nusos, rectitud, i absència 
de blau.... Els preus són sense IVA i fins a 10 
cm en punta prima. 

Eduardo García 
Márquez

Consultor Tècnic de 
COSE

Podeu consultar 
l’observatori de 
preus a la web de 
Redfor: 
www.selvicultor.
net/redfor
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David Montserrat

Doctor en Geografia

Sobre la humitat
de l'aire

i afirmem que el juliol del 2014 ha 
estat a la major part de Catalunya 
més humit de l’habitual, tots enten-

drem que ha plogut més i fins i tot que ha fet 
menys calor de l’esperada. Però en realitat, 
potser el que volem dir és que la humitat de 
l’atmosfera ha estat més elevada de l’habi-
tual. Encara que la humitat és una variable 
atmosfèrica bàsica, sovint queda en un segon 
terme quan descrivim el clima d’un indret o la 
meteorologia d’un dia. Potser això sigui degut 
al fet que la percepció de la humitat és menys 
directa que la de la temperatura, el vent o la 
precipitació. O potser perquè és difícil pro-
nosticar-la i mesurar-la amb la mateixa pre-
cisió que altres variables atmosfèriques.

La humitat atmosfèrica no és res més que 
el contingut de vapor d’aigua de l’aire. El més 
habitual és expressar-la en forma d’humitat 
relativa, és a dir, en percentatge de vapor que 
hi ha a l’aire respecte el total necessari per a 
condensar-se en forma líquida. Actualment la 
mesurem majoritàriament usant aparells digi-
tals que porten integrats en un xip el sensor de 

temperatura i el d’humitat, sent aquest darrer 
típicament dels anomenats capacitatius. 

Aquests aparells també inclouen la part 
electrònica d’enviament d’una senyal fàcil-
ment emmagatzemada pel software dels PC. 
Però tradicionalment existeixen altres mane-
res de mesurar la humitat. Nosaltres mateixos 
podem construir un psicròmetre basat en la 
diferència de temperatures entre l’anomenat 
termòmetre sec (temperatura de l’aire) i el ter-
mòmetre humit, presentant-se aquest segon 
amb la base recoberta, per exemple, d’un re-
tall de roba en contacte amb un recipient amb 
aigua destil·lada que l’humitegi constantment. 
Una taula que podem descarregar d’internet 
i que relaciona els valors dels dos termòme-
tres ens dirà la humitat relativa. Menys precís 
però més popular és l’higròmetre de cabell que 
aprofita la capacitat d’aquest per a allargar-se 
quan guanya humitat i contraure’s quan en 
perd. Podeu provar de fer-ne un de casolà 
seguint indicacions que també podeu trobar 
per internet (trobareu escanejades les pàgi-
nes d’un llibre que ofereix una de les poques 
explicacions prou completes per a poder-les 
reproduir a l’adreça http://vcastelo.blogspot.
com.es/2007/07/mi-curiosidad-por-la-cien-
cia.html). Per cert, el famós frare higròmetre 
es basa en aquest principi i justament enguany 
fa 120 anys que es va inventar aquí, a casa 
nostra, i encara s’exporta arreu del món! I en-
cara podríem citar altres maneres de detectar 
canvis d’humitat, per exemple, aquelles figures 
decoratives recobertes amb clorur de cobalt 
que canvien del blau al rosat quan augmen-
ta la humitat relativa. Fixeu-vos que alguns 
d’aquests estris poden estar dins de les cases 
i no tindran problema en detectar variacions 
relacionades amb les de l’exterior. Això cal te-
nir-ho present pel cas que no vulguem que es 
registrin aquestes fluctuacions. Per exemple, 
en una sala de concerts un piano pot desafi-
nar-se pel simple fet que la fusta s’expandeix 
o es contrau pels canvis d’humitat de l’aire. En 

S

La visibilitat horitzontal pot usar-se com a indicador de la humitat atmosfèrica, sobre-
tot quan visualitzem repetidament un mateix paisatge i hi reconeixem llocs allunyats.
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la majoria de casos, una humitat relativa cap al 
50% és òptima per al confort i s’eviten tant els 
problemes de les humitats elevades (condensa-
cions, floridures...) com de les baixes (resseca-
ments, sobrecàrregues elèctriques...).

Més enllà de la mesura exacta, algunes sim-
ples observacions de l’entorn ens donen pistes de 
l’evolució de la humitat atmosfèrica. Vegem-ne 
alguns exemples. Humitats altes impliquen visi-
bilitats baixes i, sobretot a l’estiu, incrementen 
la sensació de calor degut al fet que la suor de la 
pell s’evapora menys i, per tant, disminueix el seu 
efecte refrigerant. Aquesta és la famosa xafogor, 
tan característica sobretot de la segona meitat 
de l’estiu quan l’evaporació del mar és màxima. 
Només quan les temperatures comencen a ser 
baixes aquest efecte tèrmic desapareix, i més en 
el cas que apareguin rosades i boires. A l’altre 
extrem, els dies secs presenten bones visibilitats 
i un major confort tèrmic, però també tenen els 
seus inconvenients. A nivell forestal, humitats 
relatives molt baixes eleven el perill d’incen-
di ja que augmenten tant les ignicions com la 
possibilitat que aquestes prosperin propagant 
un incendi. De fet, des del punt de vista de la 
predicció del perill d’incendi, una humitat rela-
tiva inferior a l’esperada a primera hora del matí 
és motiu d’atenció. A les comarques litorals, si 
encara no bufa un vent terrer, pot advertir-nos 
de la seva imminent arribada. Semblantment a 
les comarques interiors, on també pot estar in-
dicant un escenari d’onada de calor. Per cert, a 
Catalunya, les humitats absolutes més baixes no 
les donen onades de calor sinó algunes entrades 
de vent del nord que tenen la particularitat de 
ser ja en origen relativament càlides. Aquesta no 
és una combinació molt freqüent però quan es 
dóna provoca un efecte föhn força generalitzat, 
fenomen típic de totes les regions on episòdica-
ment arriben vents terrers descendents que han 
travessat grans serralades.

Dèiem abans que humitats relatives baixes 
incrementen el nombre d’ignicions. És curiós 
observar com en algunes ocasions els episodis 
d’humitats relatives baixes provoquen incendis 
no només al bosc sinó també, per exemple, en 
instal·lacions industrials. Aquest fet probable-
ment no es pugui explicar només per la dismi-
nució de la humitat relativa en l’interior dels 
edificis, sinó perquè aquesta disminució de la 

humitat implica un increment de les càrregues 
elèctriques. Molts haureu observat com els dies 
secs ens enrampem més fàcilment. Resulta que 
quan la humitat de l’aire és baixa disminueix la 
seva conductivitat elèctrica. Això significa que 
els objectes, també les persones, van acumu-
lant càrregues elèctriques que s’acaben allibe-
rant quan contactem amb un altre objecte de 
polaritat oposada o simplement millor conduc-
tor que nosaltres. Semblantment, els aparells 
electrònics, com la maquinària d’una indústria 
per seguir amb l’exemple, pot patir les conse-
qüències de la disminució de la conductivitat 
elèctrica de l’aire fins a l’extrem que saltin gus-
pires quan aquestes càrregues aconsegueixen 
alliberar-se. Aquesta circumstància cal tenir-la 
molt present en aquelles indústries, com la de la 
fusta i biomassa, que emmagatzemen material 
combustible.

Per últim, existeix una preocupació creixent 
per aquests desequilibris elèctrics en els ambi-
ents artificials. Per exemple, en els anomenats 
edificis malalts se cita la presència excessiva 
d’ions positius com un dels motius de la seva in-
salubritat. Encara que la contaminació iònica no 
depèn només de la humitat relativa, tinguem-ho 
present alhora de climatitzar espais interiors. 
Semblantment, a l’aire 
lliure, durant els citats 
episodis de föhn, s’obser-
va un increment dels ions 
positius que sembla origi-
nar-se per la combinació 
del fregament del vent 
amb el terra, la forta ra-
diació solar i l’esmentada 
mala conductivitat terra-
aire amb baixes humitats. 
I les estadístiques acaben 
mostrant que aquests epi-
sodis suposen un augment 
significatiu del nombre 
de suïcidis, assassinats i 
accidents en les regions 
del món on es presenten 
amb més severitat. Per tot 
plegat, la humitat atmos-
fèrica esdevé una qüestió 
d’interès més enllà de la 
meteorologia.

Ap. Correus 11 - 17401 Arbúcies
Coord. UTM: 31T 457000E 4628900N

masvilar@masvilar.cat
www.masvilar.cat

--------------
Tere Crous - Tel. 699 499 911



Operaciones Aéreas en 
Incendios Forestales
Autors: J. Caamaño et al.
Edita: Fundación de ecología del 
fuego y gestión de incendios fo-
restales Pau Costa Alcubierre 
Any: 2014
ISBN: 978-84-616-9384-9
DL: T 652-2014

Aquesta publicació, basada en 
els coneixements i l’experiència 
acumulada pels autors al llarg 
dels anys, desenvolupa de mane-
ra detallada conceptes i tècniques sobre els treballs dels 
mitjans aeris en l’extinció d’incendis forestals. A banda de 
descriure de manera detallada les aeronaus més utilitzades 
en les operacions d’extinció d’incendis forestals en l’àrea 
mediterrània, també s’hi inclou una proposta en el disseny 
d’estratègies i tàctiques comuns entre els mitjans aeris i 
terrestres que treballen en un incendi. Per últim, també fa 
un recull dels principis bàsics sobre els que ha de susten-
tar-se la coordinació de les operacions aèries, amb l’objec-
tiu de millora la seguretat i l’eficiència. 
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Web projecte INFRES
www.infres.eu
INFRES (”Tecno-
logia i logística 
innovadores i efi-
caces per al sub-
ministrament de 
biomassa forestal 
a la UE”) és un 
projecte de col-
laboració coordi-
nat per l’Institut 
de Recerca Fo-
restal de Finlàn-
dia (METLA) i co-
finançat pel 7è Programa Marc de la UE. L’INFRES cerca 
incrementar els rendiments i eficiència en el subministra-
ment de biocombustibles forestals per a calor, electricitat 
i bioferineries, per la qual cosa es desenvoluparan noves 
màquines i es buscaran solucions de transport i sistemes 
de TIC per a la gestió de tota la cadena de subministra-
ment.

El consorci del projecte compta amb 23 socis, entre ells 
9 destacats centres de recerca en bioenergia forestal jun-
tament amb 14 petites i mitjanes empreses de la cadena 
de producció, d’entre les quals hi ha la Cooperativa Serveis 
Forestals. 

Reptes en la cartografia 
del paisatge: dinàmiques 
territorials i valors intangibles
Autors: J. Nogués et al.
Edita: Observatori del Pai-
satge de Catalunya
Any: 2013
ISBN: 978-84-616-2668-7
DL: GI-1118-2013

Els mapes són instruments 
imprescindibles per a l’or-
denació i gestió del territo-
ri i per a la implementació 
de les noves polítiques de 
paisatge. Aquest llibre, fruit del seminari ‘Reptes en la 
Cartografia del Paisatge. Dinàmiques Territorials i Valors 
Intangibles’ organitzat per l’Observatori del Paisatge de 
Catalunya l’any 2011, es planteja la necessitat de disposar 
de nous conceptes i noves tècniques de representació que 
permetin obtenir mapes que incorporin valors intangibles 
del paisatge i que plasmin les canviants i ràpides dinàmi-
ques pròpies del territori.

El llibre forma part d’una col·lecció anomenada “Plecs 
de Paisatge” que proveeix d’informació rellevant sobre el 
paisatge tant a la ciutadania en general com als princi-
pals agents implicats en la protecció, gestió i ordenació 
del paisatge.

Biocastanea
V edició de la fira del cultiu de castanya
Del 13 al 16 de novembre de 2014. El Bierzo (León)
Organitza: Mesa del Castaño del Bierzo
Més informació a www.castanea.es

Jornada ‘El castanyer i els efectes del canvi climàtic’
22 d’octubre de 2014. Viladrau
Organitza: Consorci Forestal de Catalunya
Més informació a www.forestal.cat

Setmana de la fusta de Catalunya
Del 24 d’octubre al 2 de novembre de 204. Diferents 
punts de Catalunya
Organitza: Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de 
Barcelona
Més informació a www.setmanadelafusta.net

Agenda



Juan Luís Abián Perruca, Màster en 
Alta Funció Directiva, Biòleg i Engi-
nyer Tècnic Forestal, ocupa el càrrec 
de Director gerent del Centre de la 
Propietat Forestal des de 2011.

Inicia la seva carrera professional 
com a becari al Centre de la Propietat 
Forestal l’any 1993, a l’administració 
de la Generalitat ha treballat com a 
tècnic forestal de les Comarques del 
Priorat i Ribera d’Ebre, al Servei de 
Gestió Forestal de la Direcció gene-
ral de Medi Natural i Biodiversitat, i 
des de 2002 al Centre de la Propietat 
Forestal com a Responsable de Ges-
tió Forestal fins al 2010 i com a Res-
ponsable de Desenvolupament Agro-
forestal Sostenible posteriorment. 
Actualment és membre del Comitè 
Executiu de PEFC Espanya on ocupa 
una de les 3 vicepresidències i dirigeix 
l’Oficina Tècnica de PEFC Catalunya.

entrevista

Director gerent del Centre de la 
Propietat Forestal

Juan Luís
Abián

Quina importància creu que té 
el Pla de Desenvolupament Rural 
(PDR) com a instrument de suport 
a la gestió forestal?
La manca de gestió de bona part 
dels boscos de Catalunya necessària 
perquè aquests continuïn proveint la 
societat de béns i serveis ve donada 
per la nul·la rendibilitat econòmica 
en tant que no es valoren tots els 
béns i serveis que proporcionen. 
Aquesta gestió forestal sostenible 
és cada vegada més necessària 
davant el context de canvi climàtic.

En aquest sentit el PDR és una eina 
de suport molt important tenint 
en compte que el canvi climàtic i 
l’economia baixa en carboni són 
temes prioritaris on els  boscos 
juguen un paper fonamental. 

El suport del PDR a la gestió 
forestal s’acostuma a valorar 
principalment per l’aportació 
econòmica que suposa, però cal 
tenir en compte també l’augment 
del pes específic del sector forestal 
en tant que el canvi climàtic, la 
biodiversitat i l’economia baixa en 
carboni són temes que han adquirit 
una rellevant importància i que, 
d’alguna manera, determinen les 
polítiques que els governs han de 
dissenyar i implementar més enllà 
de les aportacions pressupostàries 
que es dediquin a aquests 
programes.

Quin ha estat l’impacte 
socioeconòmic dels ajuts forestals 
en el marc del programa de 
desenvolupament rural fins a la 
data?
Les mesures forestals per a boscos 
privats del PDR de Catalunya 
que ara finalitza s’han executat 
per sobre de les previsions 
pressupostàries inicials, cosa que 
posa de manifest l’eficiència en la 
seva tramitació i el gran interès per 
a la propietat sent impossible fer 
front a totes les ajudes sol·licitades 
que suposen anualment al voltant 
d’uns 15 milions d’euros.

Els ajuts forestals no han estat 
aliens a la crisi econòmica del país 
i la mitjana de pressupost destinat 
a la planificació i gestió forestal 
sostenible de finques privades s’ha 
situat sobre els 5 milions d’euros 
per al període 2007-2014. A 
aquesta inversió de la Generalitat 
i Unió Europea cal afegir l’import 
que la propietat privada ha d’afegir 
per a realitzar les actuacions que 
acostuma a superar el 20% del seu 
cost.

La realització de les actuacions 
subvencionades suposen la creació 
d’entre 7.000-9.000 jornals 
directes per a cada milió d’euros 
invertit que es reparteixen per 
bona part del territori, amb major 
incidència en les zones rurals de les 



comarques gironines i centrals de major activitat silvícola.
Cada milió d’euros suposa la creació d’entre  37 i 45 

llocs de treball directes més un 20% d’indirectes, que són 
decisius pel manteniment de l’estructura del sector.

Quins canvis importants i quins punts forts i febles 
senyalaria del nou PDR (més enllà de la limitació 
pressupostària). 
Com a canvis introduïts en el nou PDR, a banda de 
l’establiment d’un Programa de Desenvolupament Rural a 
nivell estatal gestionat des de Madrid, per a les mesures 
forestals de boscos privats cal destacar, en primer lloc, que 
la normativa europea obliga, com a norma general, a que 
les actuacions subvencionades estiguin recollides en un 
pla de gestió. D’altra banda, cal destacar la consignació 
pressupostària global proposada per a les mesures de medi 
natural atesa la situació econòmica actual, cosa que posa 
de manifest l’augment del pes específic dels boscos en les 
polítiques agràries gràcies, en part, a l’acció tractora que 
l’ús de la biomassa forestal per a ús tèrmic està exercint. 
La inclusió de la mesura per a l’agrupació de productors 
forestals és una bona notícia i per contra, com a punts 
febles, podríem assenyalar que no s’ha utilitzat prou el 
potencial que el Reglament europeu proporciona per a les 
mesures forestals i així no s’han introduït mesures forestals 
innovadores dirigides a la creació de serveis ecosistèmics 
o pels sistemes agroforestals i, d’altra banda, han quedat 
sense finançament europeu les plantacions forestals, 
pilar que sustenta la indústria de primera transformació, 
i sobretot les plantacions productores de tòfona, actuació 
de gran potencial i projecció  futura sobretot per algunes 
zones de Catalunya on pot ser una de les poques sortides 
per evitar el despoblament rural.

Es preveuen canvis pel que fa a criteris d’atorgament? El 
sistema actual presenta limitacions que cal superar.
La concurrència competitiva en l’atorgament dels ajut 

suposa, atesa la manca de pressupost per poder fer front 
a totes les sol·licituds, que uns expedients s’atorguen amb 
prioritat sobre uns altres. L’experiència d’aquests darrers 
3-4 anys posa de manifest que alguns dels criteris utilitzats 
o la seva ponderació sobre la puntuació total s’han de 
sotmetre a una profunda revisió i pot ser que diferents 
conceptes subvencionables hagin de tenir diferents criteris 
o barems a l’hora de prioritzar un pressupost que, hem de 
tenir present, no arribarà a satisfer la demanda total. 

En qualsevol cas, disposar d’un pla tècnic de gestió 
forestal o pla simple de gestió i l’adscripció a sistemes 
de certificació de gestió forestal sostenible reconeguts 
internacionalment com a PEFC o FSC s’hauran de continuar 
tenint en compte, així com la implicació de la propietat en 
la correcta gestió sostenible de les seves finques.

Com valora la línia d’agrupacions de productors? Quin 
creu que ha de ser l’objectiu?
El sector agrícola té una llarga tradició i trajectòria en 
agrupació de productors mitjançant el cooperativisme i 
altres fórmules associatives mentre que en el sector forestal 
català l’agrupació de productors és testimonial i incipient. 
Tot i que l’ajut econòmic determinat pel Reglament 
europeu no és tot l’atractiu que hauria de ser, és una línia 
molt important per a la propietat forestal defensada des 
del CPF per a la seva inclusió en el PDR de Catalunya que 
ha de permetre concentrar l’oferta de productes per ser 
més eficients en un mercat cada vegada més global, a 
l’hora que ha de facilitar a la indústria forestal de primera 
transformació el subministrament de la matèria primera 
que necessiten, de manera que el sector sigui més fort i 
eficient. Un exemple clar dels avantatges de l’agrupació de 
productors el vam poder conèixer a les jornades forestals 
de 2011 del CPF de la mà dels nostres veïns del sud de 
França. En qualsevol cas, el més important és instaurar la 
cultura del cooperativisme dins el sector que dóna molt 
bons resultats si es condueix de la manera adient.

Com s’articula l’existència i aplicació del recentment 
aprovat PGPF i del nou PDR en quant a les línies 
d’actuació previstes i pressupost destinat a cada una 
d’elles? 
El Pla General de Política Forestal (PGPF) és el document 
marc de referència que estableix l’estratègia que durant 
els propers 10 anys ha de permetre que els boscos i 
terrenys forestals continuïn sent una font de beneficis 
socioeconòmics i ambientals que cal potenciar tenint 
en compte que els boscos són elements dinàmics que, a 
més, estan subjectes a riscos de diversa índole. 

El PDR està en perfecta consonància amb el PGPF i 
permetrà donar compliment a algunes de les accions 
que conformen els 6  eixos estratègics del PGPF mentre 
que altres accions amb pressupost associat hauran de 
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ser portades a terme amb càrrec a altres aportacions 
que els diferents governs vagin destinant durant els 
propers 10 anys.

Resumint, el PGPF és un document estratègic d’ampli 
abast, el PDR és un document executiu que permetrà 
avançar en el compliment dels objectius marcats de la 
política forestal.

Finalment, donada la davallada a nivell pressupostari i la 
manca de mesures silvoambientals, quines alternatives/
propostes considera que cal impulsar per fer possible la 
valoració dels serveis ambientals dels boscos?
El Centre de la Propietat Forestal ja porta uns anys 
treballant sobre els serveis ambientals dels boscos i la 
creació d’esquemes de pagament per aquests serveis dels 
quals tota la societat es beneficia per tal de garantir la 
continuïtat en el seu subministrament. En aquest sentit, el 
mecenatge, o inclús micromecenatge, i la responsabilitat 
social corporativa de les empreses poden jugar un paper 
molt important per a la creació, a Catalunya, de fórmules i 
mecanismes que puguin finançar actuacions de protecció 
i prevenció d’incendis forestals o la restauració de zones 
afectades per catàstrofes. La creació de mercats voluntaris 
de carboni és un altre mecanisme que s’està iniciant en 
altres zones d’Europa i que s’ha d’analitzar en profunditat 
per veure la seva viabilitat a Catalunya. El paper de la 
silvicultura en la quantitat i qualitat de l’aigua també ha 
de jugar un paper important, en l’àmbit Mediterrani en el 

que ens trobem i davant del escenaris de canvi climàtic 
previstos, com un servei ambiental dels boscos que caldrà 
potenciar. Per últim, hem de tenir en compte que bona part 
de la societat està disposada a pagar pel manteniment i 
gaudi dels boscos, això sí, la condició que imposa és saber 
que és el que està sufragant i perquè, com ho demostra la 
darrera enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió on més del 
77% de la població de Catalunya està disposada a pagar 
per recollir bolets sempre que els diners es destinin a la 
millora dels boscos.   
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Directori d’empreses

Encara no hi ets?

TONDO ENERGIA SL
Sot dels Pradals, 30 - 08500 Vic
Tel.: 93 889 39 19 / 639 380 429
e-mail: xavi@tondoenergia.com
www.tondoenergia.com

GRUPO NOVA ENERGÍA
c/ Vall, 57 - 08360 Canet de Mar
Tel.: 93 7973391
e-mail: info@gruponovaenergia.com
www.grupnovaenergia.cat

INSTAL·LACIONS BIOMASSA

MAQUINÀRIA AGROFORESTAL

SERVEIS MECÀNICS DEL SOLSONÈS SL
Ctra. de Manresa, Km. 49, 5 - 25280 Solsona
Tel.: 973 48 32 00  Fax: 973 48 26 61
e-mail: adm@comercialagraria.com
www.comercialagraria.com

TURISME RURAL

TALLERS AGRÍCOLA TORDERA SL
Camí Ral, 127-129�- 08490 Tordera
Tel.: 93 764 15 59   Fax: 93 765 02 82
e-mail: info@agricolatordera.com
www.agricolatordera.com

VENTURA MÁQUINAS FORESTALES SL
Ctra. Vilablareix, 18-20 (Pol. Ind. Mas Aliu)
17181 Aiguaviva
Tel.: 972 401 522   Fax: 972 400 163
e-mail: info@venturamaq.com
www.venturamaq.com

TREBALLS FORESTALS

FORESTAL EMPORDÀ SL
Club Nàutic Darnius, s/n - 17722 Darnius
Tel.: 972 535 473 / 607 826 138
e-mail: forestal@girocentre.es

FORESTAL FERREIRA
C/ Barcelona, nº 9 baixos 2
17403 Sant Hilari Sacalm
Tel.: 650 54 00 64
e-mail: forestalferreira@hotmail.com

FORESTAL MONTSENY, SCP
C/ Torres i Bages, nº 3, 3er 2a
17403 Sant Hilari Sacalm
Tel.: 676 065 345
e-mail: antoniopeixeira1969@hotmail.com

FUSTES JOSEP TABERNER SL
C/ Santa Bàrbara, 2
17430 Santa Coloma Farners
Tel.: 972 840 126�  Fax: 972 877 297
e-mail: tabernersl@grn.es

FORESTAL SOLIVA SL
Ctra. Sant Hilari s/n  Ap. Correus 9
17430 Santa Coloma Farners
Tel.: 972 843 178�  Fax: 972 877 901
e-mail: info@forestalsoliva.com
www.forestalsoliva.com

FUNDACIO VIVER DE BELL-LLOC
Treballs forestals i jardineria
C/ Tarragona, 16 - 08440 Cardedeu
Tel.: 93 844 41 05   Fax: 93 844 41 07
e-mail: montse.vallverdu@vivelloc.cat
www.vivelloc.cat

MARTÍ FUGAROLAS BOIX
C/ Parlament de Catalunya, 24
08358 Arenys de Munt - Tel.: 629 547 917
e-mail: maitemarti86@hotmail.com

OBRES I PAVIMENTS BOU SL
Moviments de terres - Rompudes forestals
Camins rurals - Pistes forestals
C/ Pirineu, 4-6  Pol. Ind. Adoberies
08506 Calldetenes
Tel.: 93 886 38 10�  Fax: 93 886 25 80
e-mail: info@bou-sl.com

SALA FORESTAL SL
Aprofitaments i biomassa
Ctra. Palamós, 85 - 17460 Celrà
Tel.: 972 492 040
e-mail: salaforestal@salaforestal.com
www.salaforestal.com

TRANSPORTS I EXCAVACIONS J. CASSI I FILLS SA
C/ Pau Casals, 30
Pol. Ind. Molí de les Planes - 08470 Sant Celoni
Tel./Fax: 93 867 07 40 - Tel. mòbil: 687 725 504
e-mail: murscassi@yahoo.es
www.cassi.es

TREBALLS FORESTALS PRESEGUÉ SL
C/ Torres i Bages, 11 - 08551 Tona
Tel.: 630 978 771 / 630 978 775
e-mail: info@presegue.com
www.presegue.com

MAS VILAR. TURISME RURAL MONTSENY
Ap. Correus 11 - 17401 Arbúcies
Tel.: 699 499 911
e-mail: masvilar@masvilar.cat
www.masvilar.cat

Tarifes (edició trimestral):
Socis: 76 €/any
No socis: 95 €/any

Posa’t en contacte amb el Consorci Forestal de Catalunya
972 84 27 08

Anuncia’t al Directori d’empreses del Catalunya Forestal! 
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