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com als espais naturals en general, es considerés més 
un perill, que una riquesa i una necessitat per contri-
buir als objectius d’un espai natural. És per això que, 
tot i que en el seu moment Catalunya va ser capda-
vantera en el desenvolupament de figures de gestió i 
de protecció de la natura, ja fa anys que la seva mo-
dificació i posada al dia ha quedat encallada per la 
manca d’un model consensuat i compartit entre tots 
els implicats.

Dos exemples recents són la segregació de compe-
tències de planificació i de gestió dels espais naturals 
protegits entre l’administració ambiental i el departa-
ment d’agricultura i; més recent encara, la proposta 
de modificació de la Llei 12/1985 d’espai naturals, a 
través de la Llei de Pressupostos. 

La divisió de competències separant l’administració 
responsable de la gestió del medi natural, de la res-
ponsable de la gestió del bosc (sig), aprofundeix en 
el distanciament i confrontació entre dues visions 
ben diferents. La primera i dominant a l’administració 
ambiental, defensa una visió urbana i sovint parcial i 
utòpica de la gestió i conservació d’aquests espais. Un 
posicionament que busca imposar la seva visió amb 
plantejaments que, lluny de buscar el consens amb 
la gent del territori, pretenen fer passar per l’embut a 
activitats i sectors que – com el forestal – tenen un 
gran impacte territorial però poc recolzament polític 
i institucional. 

La visió moderna i actual de la gestió dels espais na-
turals va justament en sentit contrari. En els països 
moderns i més avançats, partint del principi de desen-
volupament sostenible, es vetlla per un plantejament 
en el que activitat econòmica o producció i conserva-
ció són dues cares de la mateixa moneda i, per tant, 
quelcom a fer avançar de la mà. 

a manca d’una visió 
compartida sobre els 
objectius i la gestió 

dels espais naturals és un tema 
que sovint porta controvèrsia, 
oposició i friccions entre l’ad-
ministració (o administracions) 
responsable dels mateixos i els 
propietaris dels terrenys.

Sembla com si la propietat i el 
desenvolupament d’una acti-
vitat econòmica, tant al bosc 

L

Rosendo Castelló

President del 
Consorci Forestal de 
Catalunya

La modificació de la Llei 12/1985 d’espais naturals apro-
fitant el tràmit de la Llei de pressupostos del 2017, se-
gueix la mateixa línia que denunciem i sorprèn encara 
més per la manera en que es pretén evitar un debat i 
explicacions sobre modificacions que afecten al fons de 
la norma. És significatiu el fet que, tot i que la Llei del 
Centre de la Propietat Forestal preveu entre les seves 
funcions la de “Informar i ser escoltat en relació amb 
l’aprovació de qualsevol normativa i instrument de pla-
nejament o projecte que afecti superfícies forestals de 
titularitat privada”, en cap moment s’ha requerit. 

D’aquesta manera, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat pretén tirar endavant un conjunt de pro-
postes de fons que passen entre altres per:

Definir els plans de protecció del medi natural i del 
paisatge (PPMNP) com a plans directors urbanístics 
que han de regular els usos del no urbanitzable i 
l’aprofitament dels recursos naturals. Quelcom que 
cal clarificar doncs sent el bosc i els espais forestals 
el principal recurs natural d’un espai, sembla evident 
que estem davant d’una bomba a la línia de flotació 
de l’administració i de la legislació forestal? Qui ela-
borarà aquests plans? Com es lliguen amb els Plans 
tècnics de gestió forestal? Quina veu hi tindrà el pro-
pietari dels terrenys?

Eliminar el tràmit d’audiència a la propietat en 
el procés de l’aprovació i/o ampliació d’un espai. 
Tampoc es contempla en el tràmit d’aprovació dels 
PPMNP. 

Sota el pretext que escoltar als afectats alenteix i difi-
culta el tràmit administratiu, es pretén privar als titulars 
dels terrenys afectats d’un dret elemental contingut en 
la mateixa Constitució i ben recollit i desenvolupat en la 
legislació que regula el dret dels ciutadans a ser escoltats 
quan les normes reglamentàries que elabora, afecten els 
seus drets o interessos legítims de manera singular. Un 
nou exemple de com l’administració ambiental veu als 
propietaris dels terrenys com una nosa i un entrebanc.

Per tot plegat, des de el Consorci Forestal de Catalunya 
hem demanat modificar la proposta per evitar solapa-
ments amb la normativa forestal i mantenir temes fo-
namentals com el dret d’audiència de la propietat. De no 
ser així, continuarem treballant per valorar les accions 
de caràcter legal que tenim a les nostres mans per evitar 
el que considerem un pas enrere greu i un atac als drets 
i interessos legítims de la propietat.

El Consorci reclama el dret dels propietaris a ser escoltats 
per l’administració ambiental
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asa nostra és Can Tothom. Aquesta afirmació 
pot semblar una exageració, però la realitat 
sempre supera la ficció. Som una família de 

Vallgorguina, arrelada al poble, propietaris forestals 
que intentem viure gestionant la nostra finca, cosa ja 
difícil de per sí (encara que ho fem prou bé, doncs hem 
de suportar que els caps de setmana en gaudeixi tot-
hom, ja sigui per anar en bici, motos, quads, caminant, 
anant a buscar bolets... I sense obtenir res a canvi), 
però que esdevé una autèntica croada quan veus que, 
sense la teva autorització i sense cap compensació, 
l’administració pot entrar a casa teva, decidir que fan 
una franja de protecció per una urbanització i que si 
t’hi oposes o pretens impedir que executin l’obra, et 
sancionaran fins amb 10.000 euros (resposta literal de 
la resolució administrativa).

El passat mes d’agost de 2016 vam rebre una notifi-
cació de l’Ajuntament en què se’ns indicava que una 
part de la nostra finca estava afectada per un projecte 
de la Diputació de Barcelona (que no se’ns va notificar 
per poder fer cap esmena ni al·legació) per executar 
la franja de protecció contra incendis d’una urbanit-
zació. Acompanyava la notificació un paper on es de-
manava permís per entrar a la finca (dient tot seguit 
que si no el donàvem entrarien igualment) i que indi-
quéssim si ens quedaríem la llenya resultant de la tala. 
En definitiva, estava tot decidit, sense dret a rèplica ni 
res. Bé, perdó, si no hi estàvem d’acord, podíem anar al 
contenciós-administratiu a reclamar. Gràcies!

L’execució deixava un 12% de la massa arbòria exis-
tent a les parcel·les afectades, és a dir, un total de 48 
arbres dels 400 existents. Però tranquils, que la llenya 
us la donem... Només faltaria!!! Em donen allò que ja 
és meu!!! Gràcies de nou.

Vam decidir posar un recurs, no per via judicial sinó 
per via administrativa, per intentar arribar a algun ti-
pus de solució consensuada. Vagi per davant que sa-
bem que la finca pot ser afectada, però tampoc som 
analfabets (encara que siguem de poble) i sabem que 
la llei estableix crear  servituds en aquests casos i que, 
per tant, s’ha de compensar econòmicament aquesta 
afectació.

Veient la inactivitat davant del recurs, vam demanar 
visita a l’Ajuntament per evitar la via judicial, ja que 
el termini del silenci administratiu corria. Havent de-

manat visita, se’ns notifica resolució desestimatòria i 
se’ns adverteix que si no permetem l’execució, se’ns 
sancionarà fins amb 10.000 euros. Una vegada reunits 
amb ells, vam proposar diverses opcions per resoldre la 
situació, essent la considerada més encertada gravar 
les parcel·les amb una servitud temporal per 14 anys, 
que es fes l’actuació i se’ns compensés econòmica-
ment pel gravamen que s’establia, tal com disposa la 
llei, i que després repercutissin l’import de la indem-
nització entre els beneficiaris de la franja (propietaris 
de la urbanització). Vam demanar una quantitat de 
2.500 €, que repercutits entre la seixantena de propi-
etaris de la urbanització, suposava uns 2,97 €/any per 
cadascun, renunciant nosaltres a futures rendes, assu-
mint la manca de manteniment habitual de la franja 
i sense tenir en compte el dany moral que representa 
veure un bosc malmès.

C

Can Tothom
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Després de meditar-ho amb els cap-pensants de la 
Diputació, la resposta de l’Ajuntament va ser que 
no volien arribar a cap acord perquè això suposaria 
generar un precedent on aferrar-se altres propieta-
ris, la qual cosa no interessava a la Diputació per les 
indemnitzacions que això suposaria i que anéssim a 
la via judicial, que seríem els primers de Catalunya 
en fer-ho i que si un jutge els obligava a pagar, que 
ho farien. A principis de febrer de 2017 hem posat el 
recurs judicial.

A dia d’avui l’execució de la franja en qüestió ja ha 
començat, però almenys hem aconseguit que de 
moment no hagin entrat a casa nostra que és Can 
Tothom perquè, com tots els propietaris forestals de 
Catalunya saben, el bosc és de tots, inclús dels seus 
propietaris legítims, sobretot quan han de pagar l’IBI o 
tenir-lo net perquè ho exigeix l’administració. I a Can 
Tothom en comencem a estar una mica farts de que 
sempre ens facin passar bou per bèstia grossa i per 
això hem dit prou.

Vallgorguina, març de 2017.

Enguany l’Assemblea General Ordinària 
del Consorci Forestal de Catalunya 
tindrà lloc el dissabte 6 de maig a 
Ripoll. Per a més informació podeu 
consultar al web (www.forestal.cat) o 
contactar directament amb el Consorci 
al 972 84 27 08.

Programa de la 34a edició de les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera.

Jornada data Títol

1 7/04/2017 Innovació en  treballs forestals: Aclarides de pi marítim amb processadora. Quan i 
on és possible?

2 21/04/2017 Aplicació de nous models silvícoles en masses pures i mixtes de roure reboll i pi 
roig a Prades, dirigits a la producció de fusta de qualitat i la prevenció d’incendis.

3 28/04/2017 La fusta morta en la gestió forestal: Experiències al PN del Montseny. Actuacions i 
seguiment a la finca de Matagalls.

4 5/05/2017 La utilització de dispositius mòbils per a la gestió forestal.

5 12/05/2017 Gestió per a la conservació de l’hàbitat de la pinassa als Ports.

6 19/05/2017 Autoprotecció d’urbanitzacions i nuclis urbans davant incendis forestals.

7 26/05/2017 Perspectives en el control de la processionària del pi.

8 2/06/2017 Anàlisi silvícola i tecnològic del potencial fuster del pi blanc de Catalunya.

Del 15 de març al 15 d’octubre resta prohibit fer foc 
en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres 
que els envolta, excepte autorització expressa i ex-
cepcional del Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Per a obtenir 
aquest permís, cal que la persona ho sol·liciti per escrit 
i registri l’imprès.

 Tauler d’avisos
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Comerç il·legal de fusta
i les obligacions dels propietaris forestals

entrada en vigor de 
la legislació europea i 
estatal sobre els me-

canismes i obligacions per 
lluitar contra el comerç il·legal 
de fusta, i el desconeixement 
generalitzat per part tant dels 
propietaris – silvicultors, com 
també de moltes empreses del 
sector, han fet que conside-
réssim important dedicar un 
article de fons a tractar aquest 
tema.

comerç il·legal de la fusta en termes de:

• Desforestació i degradació dels boscos

• Pèrdua de biodiversitat

• Pèrdues econòmiques als països d’origen i també 
en el conjunt del sector forestal

• Moltes altres implicacions socials i ambientals.

Pel que fa a Catalunya però, d’acord a l’Associació Es-
panyola del Comerç i la Indústria de la Fusta (AEIM) 
el 90% de les importacions provenen de països amb 
un risc molt baix o negligible de comerç il·legal. A la 
pàgina web creada per AEIM (http://www.madera-
legal.info) per facilitar la informació necessària pel 
compliment de la normativa europea pel comerç de 
fusta (EUTR), es poden consultar les fitxes de les di-
ferents regions d’origen amb l’anàlisi i el risc associat 
a cadascuna d’elles.

Tot i que el risc d’entrada o comercialització de fusta 
il·legal a casa nostra és molt baix, el creixement de 
la demanda a nivell mundial, les mancances a nivell 
administratiu en determinats països i, també, el crei-
xement de la consciència social sobre la necessitat 
de conservar els recursos naturals, fan que l’obligació 
de demostrar que es fan les coses bé s’estengui arreu 
i afecti també al mercat de la fusta de casa nostra i 
als propietaris i empreses involucrats en el mateix.

La normativa sobre el control del comerç 
de la fusta a la UE i a casa nostra  
Amb l’objectiu de lluitar contra el comerç il·legal de 
fusta, la Unió Europea ha posat en marxa un seguit 
de mesures de diferent naturalesa que es van iniciar 
l’any 2003 a través del Pla d’Acció sobre l’aplicació 
de les lleis, governança i comerç forestal (FLEGT – 
Forest Law Enforcement, Governance and Trade) on 
s’establia la necessitat de desenvolupar accions en 
diferents camps per combatre la tala il·legal i el seu 
comerç associat. Els seus principals objectius eren:

• Impedir la importació de fusta il·legal a la UE

• Millorar el subministrament de fusta legal

En primer lloc i abans de començar a desenvolupar un 
tema que per a qualsevol propietari pot resultar com-
plex i farragós, cal definir i entendre bé què s’entén 
per fusta il·legal. Com a tal es considera la que pro-
vé d’aprofitaments que, pel motiu que sigui (manca 
d’autorització o incompliment dels requeriments de 
la mateixa pel que fa a espècies, volums, època de 
tallada, etc), contravé les lleis i els reglaments del país 
on es duen a terme. 

De la mateixa definició ja s’intueix que, tot i que efec-
tivament en molts casos demostrar aquesta legalitat 
pot resultar una tasca difícil i farragosa, a nivell de 
propietari o empresa vinculada a l’aprofitament fo-
restal a casa nostra la cosa canvia molt. Ans al con-
trari, és molt senzill doncs tenim les eines per fer-ho i 
fer-ho fàcil. A través de permisos o comunicacions de 
tallada i de mecanismes com la certificació forestal, 
veureu com el tràmit és ben senzill.

El context i el perquè de tot plegat  
En el mercat globalitzat de la fusta, la comercialit-
zació de fusta il·legal suposa un problema greu tant 
des del punt de vista econòmic, com mediambiental i 
social. Segons un estudi publicat pel Banc Mundial, a 
nivell global cada dos segons es talla il·legalment una 
àrea equivalent a un camp de futbol, i el volum eco-
nòmic que genera el comerç d’aquesta fusta s’estima 
entre 10 i 15 mil milions d’USD per any. D’aquestes 
dades es desprèn l’impacte que té l’aprofitament i el 

Joan Rovira
 
Secretari General 
del Consorci 
Forestal de 
Catalunya

L’
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• Augmentar la demanda de fusta procedent de bos-
cos gestionats de manera responsable

Per assolir aquests objectius, el Pla d’Acció de 2003 
contempla entre altres mesures:

• Donar suport als països productors de fusta, inclo-
ent la promoció de solucions justes al problema de 
la tala il·legal.

• Promoure el comerç de fusta legal, incloent el 
desenvolupament i implementació d’un sistema 
d’acords bilaterals (Acord Voluntari d’Associació) 
amb els països exportadors. Si us interessa saber 
més sobre el tema, trobareu la informació a la pàgi-
na d’AEIM dedicada al comerç de fusta legal (www.
maderalegal.info).

• L’exigència de requisits de legalitat en les compres 
públiques verdes.

• Suport a les iniciatives del sector privat, inclòs el 
foment de codis de conducta voluntaris per a em-
preses privades.

• Desenvolupar mesures legislatives que s’han tradu-
ït en el Reglament Europeu de comerç de la Fusta 
(EUropean Timber Regulation)1.

El Reglament Europeu de comerç de la Fusta (EUTR) 
s’aprova l’any 2010 i amb l’ànim de prohibir, amb ca-
ràcter general, la comercialització en el mercat de la 
Unió Europea de fusta d’origen il·legal, es fixa com a 
objectius:

• Establir les obligacions dels agents que comercialit-
zen per primera vegada en el mercat interior, fusta i 
productes derivats de la fusta.

• Obligar a disposar d’un sistema de traçabilitat a ni-
vell de comerciants.

1. Reglament (UE) nº 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 20 d’octubre, pel qual s’estableixen les obligacions dels agents que 
comercialitzen fusta i productes de la fusta

A Espanya aquesta normativa s’ha traspassat a tra-
vés de:

• el Reial Decret 1088/2015, de 4 de desembre, per 
assegurar la legalitat de la comercialització de fus-
ta i productes de fusta. Decret que designa la Di-
recció General de Desenvolupament Rural i Política 
Forestal del Ministeri d’Agricultura, juntament amb 
els òrgans designats per cada CCAA, com a autori-
tat EUTR competent.

• Incorporant noves infraccions per violació de la 
normativa i el seu règim sancionador a través de la 
Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica 
la Llei 43/2003, bàsica de Forests.

• Adoptant un Pla Nacional de control de la legali-
tat de la fusta comercialitzada per intentar garantir 
que els controls que es deriven de la normativa eu-
ropea es realitzen de manera coordinada i equili-
brada en tot el territori nacional.

Aquest Pla2 preveu que anualment es faci de l’ordre 
de 70 d’aquests controls a Catalunya. Dels 70, 4 a 
propietaris i/o rematants que tinguin la considera-
ció d’agent.

Per acabar de reblar el clau, l’Estat Espanyol ha esta-
blert un requisit addicional al previst en la normati-
va europea i obliga cada any, abans del 31 de març, 
a presentar una declaració responsable a aquells 
«agents» que comercialitzin productes de fusta en el 
mercat nacional, independentment de l’origen dels 
mateixos. Més endavant s’explicarà com s’ha de pre-
sentar aquesta declaració.

La normativa afecta a fusta i derivats però  
no al suro ni a l’autoconsum  
El Reglament europeu afecta a un ventall molt ampli 
de productes doncs s’aplica tant a la fusta com als 
productes derivats de la fusta que s’introdueixen per 
primera vegada al mercat europeu. En conseqüència:

• El suro i derivats del suro NO ESTAN INCLOSOS A LA 
DIRECTIVA EUTR.

• Les llenyes o fusta per autoconsum NO ESTAN 
CONTEMPLATS PER LA NORMATIVA EUTR.

• A QUALSEVOL ALTRE PRODUCTE FUSTER (llenya, 
fusta en roll o serrada, serradures, estella, pasta 
de paper, taulers, palets, palots o bobines, mobi-
liari de fusta, etc.) SÍ LI ÉS D’APLICACIÓ L’EUTR. 

2. Pla Nacional de control de la comercialització de fusta: http://www.
mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/plan_co-
mercializacion_madera_legal_2015_02_23_aprobadoconferenciasec-
torial_tcm7-371467.pdf
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El llistat complert i detallat de productes inclosos a la 
directiva el podeu trobar a la pàgina de l’AEIM (http://
www.maderalegal.info/productos-a-los-que-afecta-
la-normativa) o del Ministeri d’Agricultura.

Qui és qui? Agents i Comerciants  
La Directiva sobre el comerç de la fusta distingeix entre: 

L’AGENT és tota persona física o jurídica, que posa 
per primera vegada fusta i/o productes derivats de la 
fusta al mercat de la UE. O sigui:

• Quan un propietari ven la fusta en peu a un rema-
tant o indústria, l’agent és el rematant o indústria 
(el comprador).

• Quan un propietari ven la fusta a carregador o 
posada a la mateixa indústria, l’agent és el pro-
pietari. 

Dit d’altra forma, es considera que la fusta es posa 
al mercat en el moment de tallar-la doncs és aquí 
quan l’arbre passa a considerar-se un producte.

El COMERCIANT és tota persona física o jurídica, que 
duent a terme una activitat comercial a la UE (no el 
consumidor final), vengui o adquireixi fusta o produc-
tes derivats de la mateixa que ja estaven al mercat. 
Engloba així: primera i segona transformació, magat-
zems i un sense fi d’empreses vinculades al sector.

Responsabilitats d’Agents i Comerciants  
Els AGENTS han de disposar d’una eina o mecanis-
me que els ha de permetre assegurar que la fusta 
comercialitzada prové d’un origen legal. A aquest 
mecanisme, el Reglament de la UE l’anomena Sistema 
de Diligencia Deguda.

La certificació forestal dóna garanties de compli-
ment d’aquesta exigència, doncs la Comissió Europea 
entén que els productes certificats tenen un risc des-
preciable i poden ser comercialitzats sempre que la 
documentació disponible no ho contradigui.

Com ja s’ha comentat, abans del 31 de març també 
han de fer una declaració responsable detallant els 
volums de fusta posats al mercat.

Els COMERCIANTS han de mantenir la traçabilitat 
dels seus productes inclosos al Reglament EUTR mit-
jançant un registre de proveïdors i clients.

Si una empresa forestal actua tant d’agent com de 
comerciant, haurà de diferenciar la fusta i/o llenya 
que posa al mercat per primera vegada, de la que ha 
adquirit al mercat interior.

Tant AGENTS com COMERCIANTS han de mantenir 
els registres i guardar la documentació durant un 
període de cinc anys des de la data de transmissió 
i/o adquisició.

El Sistema de Diligència Deguda (SDD)  
Al requerir un SDD l’administració demana que 
l’agent disposi d’un conjunt de papers i procediments 
que facilitin el garantir que hi ha un risc despreciable 
de que la fusta que s’està posant al mercat provingui 
d’un aprofitament il·legal. Per fer-ho, el Reglament 
EUTR estableix tres elements per la gestió del risc:

• Accés a la informació

• Avaluació del risc

• Mesures de reducció del risc

Si com és el més lògic i fàcil en el nostre cas s’opta 
per un SDD a nivell individual, el primer que cal fer és 
establir la figura de responsable de l’EUTR. Aquesta 
responsabilitat recaurà en el propietari sempre que 

article de fons
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aquest actuï com a agent, i en el cas d’empreses de 
serveis, sembla lògic que recaigui en la persona res-
ponsable de la certificació. La persona responsable 
haurà de preparar la documentació prevista per llei 
i les rutines per fer-ne seguiment i garantir la con-
servació de la mateixa per un període no inferior a 
5 anys. 

1. Accés a la informació

Per complir amb aquest requeriment, cal tenir un re-
gistre i la forma de facilitar l’accés a la següent infor-
mació sobre la fusta o llenya comercialitzada:

• Descripció del tipus de producte (llenya, fusta en 
roll, estella,...) i espècie (nom comú i científic)

• País i regió de l’aprofitament

• Quantitat expressada en volum o pes

• Identificació del proveïdor. En el nostre cas, dades 
de la persona física que fa la venda si la fusta o 
llenya es ven a carregador o indústria

• Identificació del client

• Documentació que demostri que la fusta compleix 
la legislació aplicable:

- Documentació sobre els drets d’aprofitament: tí-
tol de propietat o dret d’ús, contracte o factura 
de compra i permís d’aprofitament (autorització 
o notificació de tallada en el cas d’IOFs)

- Instrument d’Ordenació Forestal (IOF) si disponi-
ble i vigent

- Certificat PEFC i/o FSC si disponible

2. Avaluació del risc

Per fer-ho, el Reglament EUTR demana valorar els se-
güents indicadors. Sempre que es compleixin, el risc 
es considera menypreable:

• Compliment legislació aplicable, que podrà incloure 
un sistema de certificació o altre sistema de control 
per tercers que inclou la verificació del compliment 
de la legislació aplicable.

No és un handicap a casa nostra doncs l’explotació 
sense permís o llicència de tallada no és un pro-
blema conegut a l’Estat Espanyol en base a fonts i 
informes internacionals sobre tala il·legal.

• Predominança de l’aprofitament il·legal d’espècies 
arbòries concretes. A casa nostra tampoc és pro-
blema doncs les principals espècies que s’aprofiten 
a Catalunya3 no consten en l’annex I, II i III CITES 

3. Vern, Castanyer, Pollancre, Freixe, Faig, Plàtan, Blada, Roure, Acàcia, 
Douglas, Pi pinyer, Pi marítim, Pi Insignis, Pi roig, Pi negre, Pi blanc, Pinas-
sa, Alzina, Roure, Alzina surera i Eucaliptus.

(Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espèci-
es Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres):

• Predominança de l’aprofitament o pràctiques il-
legals en el país d’aprofitament o la regió d’on s’ha 
aprofitat la fusta. L’Estat Espanyol no es considera 
zona on es realitzen activitats definides com a fonts 
conflictives. 

• Sancions imposades pel Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides o el Consell de la Unió Europea so-
bre la importació o exportació de la fusta. Altra cop 
l’EE es considera una zona de risc menyspreable.

• Complexitat de la cadena de subministrament de 
la fusta i productes de la fusta. En el nostre cas es 
pot considerar que no hi ha complexitat ja que la 
longitud de la cadena és reduïda, i per tant la tra-
çabilitat de la fusta fins al seu lloc d’aprofitament 
és senzilla. 

Important a tenir en compte el fet que tothom qui 
tingui la fusta certificada amb els sistemes PEFC i/o 
FSC disposa d’un certificat de legalitat d’origen i no 

queda obligat al procediment d’avaluació del risc.

3. Mesures de reducció del risc 

Si com en el  cas de propietaris/empreses de serveis 
de casa nostra, un cop avaluat el risc resulta me-
nyspreable, no cal preveure mesures de reducció.

Declaració responsable de comercialització 
de fusta i productes de la fusta
Aquesta declaració es fa a través d’un formulari que 
tots i cadascun dels propietaris que venguin la fusta 
tallada o a indústria (agents), han de lliurar abans del 
31 de març a la Direcció General de Forest a través 
d’aquest enllaç:

http://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-te-
mes/20523_Declaracio-de-comercialitzacio-de-fus-
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ta-i-derivats

Es tracta d’un document ben senzill, que es pot om-
plir per internet si disposeu de signatura digital, o es 
pot lliurar a qualsevol Oficina de Gestió Empresarial 
de la Generalitat (OGE). Trobareu el llistat d’oficines 
a la mateixa pàgina abans indicada.

En omplir el formulari cal tenir en compte:

• Qui és la persona física o jurídica que ven el 
producte? o sigui, el propietari de la fusta.

• Quin tipus d’agent sóc? cal diferenciar entre:

- propietari (venda a carregador o a indústria)   
- rematant  
- indústria

• Si disposo o no de certificat de gestió forestal 
sostenible (PEFC i/o FSC) o cadena de custòdia 
(en el cas d’indústries).

• Si tinc sistema de diligència deguda propi (reco-
manable) o treballo amb una entitat de supervi-
sió4. Es tracta d’entitats independents que estan 
especialitzades en temes de certificació i cadena 
de custòdia i poden donar recolzament a empreses 
que, com importadors o comercialitzadors de mo-
biliari de fusta, tenen SDD molt complexos.

• Quan es demana si es disposa de certifi-
cat de fusta procedent d’una font controla-
da legalment, cal tenir en compte que a nivell 
d’administració es considera que els certifi-
cats PEFC i FSC també garanteixen la legali-
tat. O sigui, tothom qui tingui la fusta certi-
ficada amb els sistemes PEFC i/o FSC dispo-
sa ja d’un certificat de legalitat d’origen. 

La Direcció General de Forests és la respon-

4. Llistat d’entitats de supervisió: http://ec.europa.eu/environment/fo-
rests/pdf/mos.pdf. 

sable de recollir la informació, de fer els con- 
 
trols pertinents i és qui té capacitat sanciona-
dora en cas de detectar infraccions.  
  
Finalment, cal dir que al tractar-se d’una obligació 
legal, la mateixa legislació forestal (Llei bàsica de 
boscos) preveu el règim de sancions en cas d’incom-
pliment de les obligacions que estableix la norma-
tiva EUTR. 

Conclusions  
La problemàtica vinculada al comerç il·legal de fusta 
és un tema que preocupa i que, tot i que al conjunt 
dels països de la UE el risc d’aprofitament il·legal és 
menyspreable, també ens afecta. 

Com en tantes ocasions, paguem justos per pecadors 
doncs al final es fa difícil preveure que ens reporti al-
guna cosa més que afegir papers a l’activitat de cada 
dia. De totes maneres, demostrar que es fa la feina bé 
a casa nostra és senzill. Això sí, cal fer-ho doncs tal i 
com preveu la Llei Bàsica de Forests5, l’inclompliment 
de les obligacions imposades pel Reglament sobre el 
comerç de fusta pot suposar una infracció.

Com a aspecte positiu, cal esperar que aquestes me-
sures contribueixin a millorar la imatge del sector de 
la fusta en general. 

Com ja han fet altres associacions del sector (AEIM, 
BASKEGUR i ARESCAT), des del Consorci Forestal de 
Catalu- nya us facilitarem l’assessorament i els 
formats necessaris pel compliment i seguiment 
d’aquesta legislació.

5. Llei 21/2015, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de 
novembre de monts

Taula 1. Taula resum de documentació a conservar 

REGISTRE TEMPS DE CONSERVACIÓ reSponSaBle reviSió

Autorització o notificació d’aprofitaments i de volums 
extrets 5 anys Resp. SDD Periòdica

Certificats PEFC i/o FSC 5 anys Resp. SDD

Albarans i factures de la fusta i/o llenya 5 anys Resp. SDD Periòdica

Taula SDD (en cas de no disposar de certificació de ges-
tió forestal sostenible) 5 anys Resp. SDD Periòdica

Declaració responsable sobre comerç de la fusta (anual) 5 anys Resp. SDD Anual

Revisió per la direcció 5 anys Resp. SDD Anual

Nomenament responsable SDD 5 anys Resp. SDD

Font: Adaptat del manual EUTR ARESCAT
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En el marc de la darrera reunió del Grup de treball per 
l’elaboració d’un codi de bones pràctiques per l’organit-
zació i celebració de les curses i marxes per muntanya, 
en el que hi participa el CFC, i que va tenir lloc el passat 

17 de febrer, es va aprovar un document en el qual es 
reconeix, per primera vegada, la necessitat de disposar 
de les autoritzacions, assegurances, i fins i tot, mesures 
de compensació, per l’ús de propietats privades.

El Grup de treball per a l’elaboració d’un codi de bones 
pràctiques per curses de muntanya accepta les demandes 
del sector forestal 

El Consorci Forestal de Catalunya participa en la 
proposta de projecte per a la creació d’un Grup Ope-
ratiu (GO) a nivell estatal que treballa en la millora i 
modernització del procés de la lleva del suro.

El GO el lidera Trevinca, una empresa amb seu a Ex-
tremadura, i també hi participen altres entitats de 
totes les Comunitats Autònomes amb suredes. 

Participació en un projecte per a la creació d’un Grup 
Operatiu estatal sobre el procés de la lleva del suro 

Joan Rovira, secretari General del CFC, va participar 
el passat 10 de febrer a la jornada tècnica “La gestió 
sostenible dels boscos cremats” que es va fer a Santa 
Coloma de Farners, organitzada pel Departament de 
Ciències Ambientals de la UdG i l’Escola Agrària Casa 
Xifra.

La jornada, que va aplegar unes 70 persones, va servir 
per presentar i debatre les “Fitxes de bones pràctiques 
per a la gestió forestal postincendi”, manual publicat 
per la Universitat de Girona, pensat per a que tècnics 
i gestors disposin dels fonaments científics i de les 
recomanacions tècniques per una gestió dels boscos 
cremats que tingui en compte la biodiversitat i els 
serveis que l’ecosistema proveeix.

En relació a aquest document, Rovira va remarcar que, 
si bé les Fitxes aporten tot un seguit d’idees i propos-
tes novadores que són un punt de partida important 
i a tenir en compte per a un necessari debat de la 
gestió post – incendi, pel seu caràcter marcadament 
acadèmic, es considera també que cal contrastar-les 
i complementar-les amb consideracions de caràcter 
pràctic i econòmic. 

També va destacar la manca d’experiència i dades 
que permetin valorar l’aplicació de determinades re-
comanacions als boscos de casa nostra, i per això va 
demanar que es realitzi un treball a posteriori d’ex-
perimentació i anàlisi sobre el terreny, prèvia adopció 
de les Fitxes.

El Consorci demana que s’incorporin consideracions de 
caràcter pràctic i econòmic a les Fitxes de Bones Pràctiques 
per a la Gestió Forestal Post-Incendis impulsades per la UdG
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Quality Suber lidera la proposta per la creació d’un 
Grup Operatiu que busca innovar en les tècniques 
per al control biorracional del corc del suro (Coroe-
bus undatus) amb l’objectiu de minimitzar els danys 
causats per la plaga en les suredes i amb això mi-
llorar la qualitat del suro i reduir les grans pèrdues 
ocasionades al sector.

Formen part del Grup Operatiu tant l’Institut de Quí- 
mica Avançada de Catalunya, com el Consorci Fo-
restal de Catalunya i altres organitzacions i admi-
nistracions de les CCAA amb suredes: Extremadura, 
Andalusia, València i Castella i Lleó. 

El jurat dels Premis Peix Fregit va distingir, el pas-
sat 18 de desembre, a Joan Botey amb el nome-
nament de “Palafrugellenc de l’any” per practicar 
una gestió forestal, des de la seva finca familiar, 
en què prioritza l’equilibri de tots els seus valors, 

col·laborant amb universitats i centres de recerca, 
per tal d’esdevenir un referent de la gestió respon-
sable. I, també, per dedicar esforços a facilitar el 
gaudi social del bosc i divulgar-ne la seva riquesa 
històrico-cultural.

Catalunya impulsa el control de la principal plaga del suro 
per la iniciativa de Quality Suber

Joan Botey, membre de la Junta del CFC, nomenat 
“Palafrugellenc de l’any” per la gestió de la seva finca
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La Casa del Bosc de Santa Coloma de Farners, va aco-
llir el passat 21 de febrer la segona reunió del Co-
mitè d’Experts del projecte europeu Life+SUBER que, 
sota la coordinació del Consorci Forestal de Catalu-
nya, té com a objectiu principal la implementació de 
tècniques innovadores de gestió forestal orientades 
a fer menys vulnerables les suredes al canvi climà-
tic. La sessió de treball, en la que hi van participar 
prop d’una vintena d’experts en suro de l’àmbit de 
la indústria, la investigació, la universitat, l’adminis-
tració i propietaris forestals provinents de Catalunya, 
Espanya, Portugal i França, es 
va centrar en la restauració de 
les suredes degradades, prin-
cipalment degut a l’afectació 
d’incendis. Entre les qüestions 
que es van posar sobre la tau-
la cal destacar la constatació 
que si bé la sembra de glans 
pot tenir avantatges respecte 
l’ús de planta de viver, aquesta 
opció es troba amb l’inconve-
nient de la predació per part 
de la fauna salvatge, per la 
qual cosa durant el debat es 
van compartir diverses expe-
riències per posar-hi solució, 
com és l’ús de diferents tipus 

de protectors. Amb tot, es va posar en evidència la di-
ficultat d’evitar la predació per part del porc senglar, 
que fa malbé la majoria d’aquests protectors, com-
prometent per tant la regeneració de la sureda.

Un cop finalitzada la reunió, els membres del Comitè 
d’Experts es van desplaçar fins a una finca de Sant 
Feliu de Buixalleu on van poder veure l’experiència 
realitzada en un rodal on s’ha dut a terme una sem-
bra de densificació amb protectors específicament 
desenvolupats per evitar la predació de les glans. 

El Comitè d’Experts del Life+SUBER analitza a Santa 
Coloma els avenços realitzats en la recuperació de les 
suredes degradades

La Cooperativa Serveis Forestals ha presentat una 
proposta de projecte a la 2a convocatòria POCTEFA 
del programa INTERREG V per desenvolupar els re-
sultats obtinguts en el projecte executat l’any pas-
sat que es va basar en els següents punts: estudi de 
mercat del pinyó de pi pinyer, desenvolupament de 
maquinària per a millorar i optimitzar la recollida de 
pinyes, desenvolupament de sistemes de predicció de 
la producció i de concentració i oferta de producte, 
així com la seva comercialització.

El projecte, liderat per la Cooperativa Serveis Fores-
tals, tindrà una durada de tres anys i hi participen 
el Consorci Forestal de Catalunya, el Centre Regional 
de la Propietat Forestal (França), el CTFC i l’empresa 
Forest Bioengineering Solutions (FBS). 

Participació en un projecte europeu sobre el pinyó liderat 
per la Cooperativa Serveis Forestals
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El passat dissabte 17 de de-
sembre van tenir lloc les elec-
cions per determinar la repre-
sentativitat dels propietaris i 
propietàries forestals privats en 
el Consell Rector del Centre de 
la Propietat Forestal (CPF), òr-
gan públic que té per objectiu 
promoure l’ordenació i la gestió 
dels boscos de titularitat pri-
vada. En aquesta convocatò-
ria el Consorci Forestal s’hi va 
presentar conjuntament amb 

Les eleccions al Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal

Josep M. Tusell

Enginyer de Forests
Responsable Tècnic 
del CFC

Primer de tot, volem expressar el nostre agraïment 
per l’índex de participació assolit. Prop d’un 30% de 
participació en unes eleccions on, en alguns casos, 
calia fer desplaçaments importants fins al col·legi 
electoral, diuen molt en positiu d’un sector que de-
fensa la seva representativitat. És per això que per 
nosaltres és una satisfacció i alhora una gran respon-
sabilitat representar-vos a tots vosaltres al Centre de 
la Propietat Forestal.

I finalment us volem agrair molt sincerament el vos-
tre suport i confiança en la candidatura CONSORCI 
FORESTAL DE CATALUNYA - BOSCAT. El lideratge 
d’aquesta candidatura al Centre de la Propietat Fo-
restal de ben segur ens ajudarà a assolir els objectius 
de promoure i millorar la gestió dels boscos i defensar 
la propietat forestal privada, així com enfortir el pa-
per i les funcions del Centre de la Propietat Forestal.

El passat dia 12 de gener es va constituir el nou Con-
sell Rector del CPF, on la candidatura CONSORCI FO-
RESTAL DE CATALUNYA - BOSCAT ocupa els següents 
llocs:

- Vice-president primer:  
  Josep M. Vila d’Abadal i Serra

- Vocals:  Manuel Busquet Arrufat  
  Josep Rius Prat  
  Eduard de Ribot Porta

Moltes gràcies pel vostre suport. Estarem a la vostra 
disposició mitjançant les vostres respectives organit-
zacions o bé directament al correu electrònic: vice-
presidentprimer.cpf@gencat.cat.

altres entitats del sector forestal, mitjançant la can-
didatura unitària  CONSORCI FORESTAL DE CATALU-
NYA - BOSCAT, amb el suport d’Unió de Pagesos (UP) 
i Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).

Aquesta candidatura unitària i de consens va néixer 
amb l’objectiu principal de representar el conjunt del 
sector forestal amb una sola veu dins el CPF i davant 
la resta de representants de les diferents administra-
cions que conformen el Consell Rector del CPF.

El programa electoral de la coalició se centra en els 
següents eixos:

Disposar d’una administració única, al costat del 
propietari, que doni suport a la gestió, millora i 
aprofitament dels nostres boscos.

Superar la situació d’asfíxia econòmica que tradici-
onalment s’ha sotmès a la política forestal.

Incorporar el bosc i el propietari-silvicultor com a pro-
tagonistes de les polítiques que han de donar resposta 
als reptes d’avui: bioeconomia, desenvolupament ru-
ral, canvi climàtic, prevenció d’incendis, conservació 
del patrimoni natural i regulació de l’ús social.

Podeu consultar el programa electoral amb detall al 
següent enllaç: https://fu-
turperalbosc.wordpress.com.

Un cop escrutats tots els 
vots, els presencials i els 
efectuats per correu, la co-
alició CONSORCI FORESTAL 
DE CATALUNYA-BOSCAT 
va aconseguir 4 dels 5 re-
presentants de la propietat 
forestal privada al Consell 
Rector del CPF.



catalunyaforestal
Març de 2017

16activitat

Més de 30 entitats d’àmbit 
estatal o autonòmic, repre-
sentant la pràctica totalitat 
del sector forestal d’Espanya, 
acordaren el juny de l’any 
passat coordinar les seves 
actuacions davant una le-
gislatura clau pel sector i la 
mancança de majories abso-
lutes. Aprenent del passat, les 
principals entitats del sector 
entengueren que sols era pos-

El sector forestal espanyol s’uneix per impulsar  
les seves reivindicacions

Eduard Rojas

Degà del Col·legi 
Oficial d’Enginyers 
de Forests

Forestal a proposta del PP, mentre que Ciutadans ha 
presentat al Congrés una PNL en el mateix sentit. 

El passat 22 de desembre una representació de 
Junts pels Boscos s’entrevistà amb la Ministra Isabel 
Garcia, acordant negociar l’agenda forestal de la le-
gislatura amb l’objectiu de fer-la pública en ocasió 
del Dia Forestal Mundial, el 21 de març, en un acte 
a Valladolid. 

De cara al futur, Junts pels Boscos ha demanat una 
audiència a SM el Rei, treballarà amb les diferents 
formacions polítiques per elevar el nivell del debat 
forestal i les iniciatives parlamentàries que puguin 
impulsar, i serà present al 7è Congrés forestal es-
panyol a Plasencia amb una taula debat amb les 
formacions polítiques. Un aspecte clau serà el se-
guiment de la constitució del Consell Forestal, asse-
gurant que esdevingui un òrgan clau per a la política 
forestal a escala espanyola coordinant prèviament 
la posició del sector forestal. 

Òbviament, des d’una perspectiva autonòmica es 
podria argumentar que les competències bàsiques 
no són de l’Estat, el que és cert. Malgrat això, no 
cal oblidar que el món forestal és molt transversal 
i es veu determinat cada vegada més per decisions 
extra-sectorials que en una bona proporció corres-
ponen a decisions del Govern de l’Estat (fiscalitat, 
energia, transport, etc.). A més, la posició espanyo-
la en processos europeus (Natura 2000, comerç de 
carboni, origen de la fusta, etc.) i globals (canvi cli-
màtic, biodiversitat) que ens afecten és una compe-
tència òbviament de l’Estat per la qual cosa partici-
par en determinar la posició espanyola pot esdeve-
nir clau, considerant que Espanya és el país forestal 
mediterrani més important de la UE.

sible posar els boscos i la cadena de valor forestal 
a l’agenda política si es cercaven punts comuns i 
s’actuava de forma coordinada. Diferents iniciatives 
semblants a escala autonòmica com ara Baskegur o 
la Plataforma Forestal Valenciana demostraven l’en-
cert del model. La plataforma s’ha denominat Junts 
pels boscos.

Com a primer pas es va acordar un document de 
partida per incidir als primers 100 dies de legisla-
tura en cas que finalment es constituís el Govern. 
El document es va ultimar en un temps rècord, 
traslladant-se el juliol a la Ministra d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, als Consellers auto-
nòmics, a totes les formacions polítiques presents 
al Congrés i als mitjans de comunicació. Els punts 
bàsics del document eren la constitució urgent del 
Consell Forestal que es troba previst a la reforma 
de la Llei de Monts de 2015, una reforma fiscal que 
incentivés la inversió forestal – una iniciativa defen-
sada tradicionalment pel Consorci -, la consolidació 
i execució dels pressupostos forestals del Ministeri 
del 2016 o una estructura més integrada entre els 
antics 2 ministeris (agricultura i medi ambient) su-
perant la segregació entre la subdirecció forestal i 
la de biodiversitat, entre d’altres. Podeu consultar el 
document a http://juntosporlosbosques.ingenieros-
demontes.org.

Durant els passats mesos s’ha presentat el document 
en un acte al Congrés organitzat per Podem i s’han 
mantingut diferents reunions amb Ciutadans, el PP 
i el PSOE. La receptivitat ha estat màxima i varies 
propostes concretes del document han estat trami-
tades com a preguntes parlamentàries o proposici-
ons no de llei (PNL). Al Senat s’ha aprovat una mo-
ció que reclamava la constitució urgent del Consell 

Reunió plenaria de Junts pels Boscos, el dia 2 de 
novembre de 2016. 
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Les regularitzacions cadastrals  
Les revisions cadastrals massives que hem patit a les 
nostres finques tenen el seu origen l’any 2012, quan 
des del Govern de l’Estat es va introduir, a la Llei del 
Cadastre, un procediment específic per a regularitzar 
les construccions urbanes i rústiques, a executar en-
tre els anys 2013 i 2016. 

L’objectiu amable d’aquest procediment era actua-
litzar el Cadastre a la realitat física dels immobles, 
i per tant, adequar les construccions i els conreus a 
la realitat. No obstant això, la conseqüència directa 
d’aquesta regularització ha estat actualitzar els va-
lors cadastrals que es consideraven desfasats, així 
com també aflorar construccions per tal de dotar-les 
d’un nou valor econòmic. Tot, amb les conseqüències 
tributàries que han comportat. 

Els Acords d’Alteració Cadastral  
La carta rebuda per part de la majoria de propietaris 

i el seu impacte econòmic
Les revisions cadastrals

Prèvia: A la darrera revista es 
va tractar la institució del Ca-
dastre des d’un punt de vista 
informatiu, coneixent els seus 
orígens i la seva finalitat bà-
sica. En aquesta edició es farà 
un pas més enllà i es tractarà 
quines han estat les conse-
qüències de les darreres revisi-
ons cadastrals i el seu impacte 
sobre la nostra economia com 
a propietaris forestals. 

Àlex Serrahima

Advocat i mem-
bre de la Junta de 
Govern del CFC

forestals portava com a títol “Proposta de resolució amb 
Acord d’Alteració Cadastral”. Aquest document, acom-
panyat per una nova valoració de la finca cadastral en 
qüestió, atorgava 15 dies per a presentar al·legacions. 

Una de les mancances importants que no s’acompa-
nyava a la carta era el quadre comparatiu sobre les di-
ferències entre l’antic valor, i el nou. Malauradament, 
la majoria de propietaris desconeixien l’existència 
d’aquest document, cosa que no els va permetre pren-
dre consciència sobre si l’augment del valor cadastral 
era desmesurat, o no. 

La data dels efectes de cada Acord  
Un element de notòria importància era la data dels 
efectes en què la Proposta de Resolució de cada Acord 
d’Alteració fixava la revisió cadastral. Si bé no s’expli-
cava enlloc, en cas que la data dels efectes fos anterior 
a l’any en què es rebia la carta, comportava automà-
ticament que el nou valor cadastral proposat adop-
tés caràcter retroactiu fins la data en qüestió. D’aquí 
l’origen de les complementàries rebudes en matèria de 
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) dels quatre exercicis 
anteriors que tant d’impacte econòmic ens ha generat, 
obligant-nos a pagar importants quantitats de diners. 

El fonament d’aquesta “data d’efectes” apareix a la 
mateixa Llei del Cadastre, i ve a significar la data apro-
ximada de quan es van construir aquestes edificacions 
aflorades. La gran “sort” ha estat la limitació en quatre 
anys anteriors d’aquestes complementàries, atenent al 
termini de prescripció fiscal que preveu la Llei General 
Tributària. 
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Els 60 euros per a cada revisió  
Una de les sorpreses que acompanyava cada carta 
de regularització cadastral era una carta de paga-
ment de 60 euros per cada immoble afectat. El fo-
nament normatiu d’aquesta taxa, l’apartat 8è de la 
Disposició Addicional Tercera de la Llei del Cadastre, 
obligava a liquidar el total davant qualsevol oficina 
o entitat bancària, amb l’advertiment que en cas de 
no fer-ho, es podria iniciar la seva recaptació forço-
sa, tot obrint la via de constrenyiment. Per tant, el 
seu pagament era recomanat per ser ineludiblement 
obligatori. 

Com calcula el Cadastre el valor  de les  
construccions?  
A l’hora de procedir a fer el càlcul del valor de les 
construccions, el Cadastre es basa en tres grans pa-
ràmetres principals: els metres quadrats construïts, 
l’ús (codificació) de cada construcció, i la seva cate-
goria (més o menys luxe). 

Tots tres paràmetres de càlcul es troben directament 
relacionats entre ells, i provenen de les Ponències de 
Valors que té cada municipi. Aquestes ponències són 
les que fixen els criteris i mòduls de valoració dels 
immobles rústics i urbans en un terme municipal de-
terminat. 

Els metres quadrats són importants perquè proporci-
onen una base, d’acord amb la dimensió de la masia 
o construcció. L’ús determina quina utilitat té cada 
part de la masia, ja sigui habitatge, magatzem, apar-
cament, porxo, etcètera. Cada ús té associat un va-
lor superior o inferior, per cada superfície en metres 
quadrats. I finalment, la Categoria, que va de l’1 al 9, 
determina si el preu d’aquest ús, relacionat amb els 
metres quadrats de la construcció, és més elevat o 
menys segons el “luxe” o “runa” de l’immoble. 

Per exemple, una masia de 400 m2, on tot sigui vi-
venda (ús) i segons el Cadastre tingui una categoria 
elevada (ho determinen subjectivament a base de les 
fotografies que disposen), implicarà que el preu per 
cada m2 sigui elevat, i per tant, acabi tenint un valor 
cadastral notòriament alt. 

I el valor del sòl?   
Tota edificació està construïda sobre un terreny que 
també resta subjecte a valoració. És a dir, tota masia 
està construïda sobre uns metres quadrats de sòl. En 
aquest sentit, el valor del terreny és el resultat dels 
metres quadrats del sòl i el valor del paratge que fixa 
el Cadastre a cada Ponència de Valors del municipi.  

En definitiva, el valor cadastral total de cada immoble 
cadastral és la suma entre el valor del sòl i el valor de 
les construccions, calculat de forma separada segons 
les normes internes del Cadastre. 

L’actualització del valor cadastral en el  
mateix Acord d’Alteració   
Un altre factor que no apareix explicat en els Acords 
d’Alteració és l’actualització del valor de la construc-
ció a la data de rebre la carta. És a dir, en segons quins 
municipis amb una Ponència de Valors antiga, el Ca-
dastre ha aprofitat, amb la regularització, per actua-
litzar també el valor de les construccions al preu de la 
vida actual. Per això, en alguns casos s’observa com la 
suma entre els €/m2 de les construccions no coincideix 
amb el valor total; i en canvi, apareix una casella espe-
cífica on recalcula a l’alça el preu de l’immoble.  

Els errors en els Acords d’Alteració 
cadastral   
Vist el què s’ha exposat fins ara i la incidència de les 
dades que el Cadastre dóna per bones, resulta impor-
tant comprovar que tant els metres quadrats de super-
fície, el número de plantes de la masia o construcció, 
l’ús de cada estança i la categoria proposada, siguin 
correctes. Tingui’s en compte que només en compta-
des vegades el Cadastre ha encertat en la seva pro-
posta de resolució, i malauradament (o casual) sempre 
s’ha calculat a l’alça. 

En aquest sentit, encara que s’hagi vençut el termini 
de 15 dies per a formular al·legacions, tots els pro-
pietaris tenim dret a fer coincidir la realitat física de 
les nostres finques amb el què preveu el cadastre, en 
qualsevol moment. El procediment, denominat de 
“subsanació de discrepàncies”, és el mecanisme que 
canalitza els errors degudament acreditats mitjançant 
plànols i/o fotografies, el qual el Cadastre tindrà sis 
mesos per a resoldre. 

Fotografia 1. La superfície construïda, l’ús i categoria de 
cada construcció són la base de càlcul del valor cadastral.
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La incidència del valor cadastral a efectes  
fiscals     
La principal conseqüència del valor cadastral és la 
seva incidència tributària. Principalment s’ha obser-
vat a nivell de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), on 
la “contribució” d’urbana ens ha pujat notòriament, 
a banda de les complementàries dels darrers quatre 
anys que hem hagut de pagar. 

No obstant això, aquest no ha estat l’únic impacte, 
ja que l’augment del valor també s’ha traduït en un 
augment de la base imposable de l’Impost sobre Suc-
cessions i Donacions, i l’Impost sobre el Patrimoni, es-
pecialment. 

Conclusió  
Tal i com es va apuntar a l’anterior edició de la revista, 
el fet de tenir un Cadastre ajustat a la realitat de les 
nostres finques ha comportat, sense voler-ho (o sí), un 
augment considerable de la nostra pressió fiscal. Sobre-
tot perquè aquesta regularització massiva de finques 
rústiques no ha vingut acompanyada per cap rebaixa 
impositiva diferenciada. 

És a dir, malauradament l’Estat, la Generalitat i els Ajun-
taments encara no han comprès que els propietaris fo-
restals tenim molts metres quadrats de masia perquè les 
antigues necessitats del moment ho requerien, així com 
també les masies no són “palauets” exclusius per a pri-
vilegiats. 

La nostra pressió fiscal, a dia d’avui, és clarament abu-
siva comparat amb els nuclis urbans (comptant també 
la manca de serveis mínims i comoditats), alhora que 
les nostres possibilitats queden directament estroncades 
pel fet de dependre principalment del sector primari i per 
la ingent normativa limitadora a la qual estem subjectes. 

Per això hem de donar suport al Consorci Forestal de 
Catalunya per tal de continuar i augmentar la tasca de 
pressió a les Administracions Públiques i aconseguir així 
que els governants comprenguin que necessitem un 
tractament fiscal diferenciat i un major reconeixement 
per tots els avantatges socials, econòmics, culturals i 
ambientals que aportem al conjunt de la societat. 

Fotografia 2. Exemple d’estança agrària ara subjecte a 
valoració cadastral, i per tant, a tributació.
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de Girona, i formulat pels ajuntaments d’Aiguafre-
da, Arbúcies, Breda, Campins, Cànoves i Samalús, el 
Brull, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, Gual-
ba, la Garriga, Montseny, Riells i Viabrea, Sant Feliu 
de Buixalleu, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere 
de Vilamajor, Seva, Tagamanent i Viladrau.

El nou pla especial ara anul·lat - que havia compor-
tat un increment de  superfície de protecció en 1.700 
ha., fins a assolir les 31.063,90 ha.-,  suposava la re-
visió radical i absoluta de l’anterior Pla especial, que 
havien promogut conjuntament les Diputacions de 
Barcelona i Girona i que fou aprovat per la Comissió 
Provincial d’Urbanisme de Barcelona de 26 de juli-
ol de 1977 (BOP número 222 de 16 de setembre de 
1977) i per l’Ordre del Ministeri d’Obres Públiques 
i Urbanisme de 26 de gener de 1978 (BOP número 
62 de 16 d’abril de 1978). Un instrument urbanístic 
supramunicipal creat amb voluntat  d’homogeneït-
zar el tractament del territori subjecte a protecció, 
conservació i millora, i que complementava les de-
terminacions dels Plans Generals i altres instruments 
urbanístics municipals existents, segons un model 
que propicià el naixement dels dotze parcs naturals 
que gestiona actualment la Diputació. 

La recent sentència del Tribunal Suprem de data 16 
de desembre de 2016, desestima els recursos de cas-
sació interposats per la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya, contra la sentència que 
havia pronunciat en primera instància el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya amb data 26 de 
juny de 2015 – que en complementava una altre de 

ha estat declarat nul de ple dret

Vuit anys després d’entrar en vigor, 
el Pla especial del Montseny

El Tribunal Suprem ha declarat 
nul el Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisat-
ge del Parc del Montseny que 
havia estat aprovat definitiva-
ment pel conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya 
amb data 11 de desembre de 
2008 i publicat en el DOGC 
número 5308 de 30 de gener 
de 2009, essent promogut per 
les Diputacions de Barcelona i 

26 de juliol de 2012-, que declarava nul el pla especial 
per manca del tràmit d’avaluació ambiental.

El substrat de la sentència radica en definir quina és 
la naturalesa d’aquests plans especials singulars. Les 
administracions que l’havien promogut i aprovat con-
sideraven que es tracta d’un pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge, i que, per la seva natu-
ralesa, aquest no es troba entre les categories de plans 
que tenen efectes significatius sobre el medi ambient, 
per la qual cosa consideraven que no calia sotmetre’l al 
procediment d’avaluació ambiental de plans urbanís-
tics ni menester informe de sostenibilitat ambiental.

Doncs bé, el Tribunal Suprem, confirmant allò que 
abans havia establert el Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, declara que el Pla Especial del Montseny 
no és un simple pla especial d’ordenació de recursos 
naturals sinó un pla territorial, la finalitat del qual no 
és exclusivament la gestió de l’àmbit protegit, ja que 
conté normes i determinacions de caràcter urbanístic 
a fi  d’establir el usos, construccions i activitats prohi-
bides i permeses, com les relacionades amb càmpings 
i altres per la implantació d’equipaments, xarxa viària, 
instal·lacions i obres necessàries per a la prestació de 
serveis tècnics.

En definitiva, es tracta d’un pla mixt o híbrid pel que, 
d’acord amb el que disposa l’article 45.4 de la Llei 
42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i 
de la Biodiversitat, aquest no està exempt d’avalua-
ció ambiental i, per tant, la seva omissió en el tràmit 
d’aprovació, ha comportat la seva nul·litat de ple dret.

Que passarà a partir d’ara? En primer lloc, des del mo-
ment de la fermesa de la sentència, entra immedia-
tament en vigor el planejament anterior, el de l’any 
1978. Això vol dir que l’àmbit territorial de protecció 
queda reduït, i la normativa a aplicar serà la d’aquell 
antic planejament, una normativa desfasada en molts 
punts respecte com ha evolucionat la legislació i la 
realitat urbanístiques durant els quaranta anys trans-
correguts des que entrà en vigor. 

La nul·litat del planejament especial no afecta les lli-
cències urbanístiques que haguessin estat atorgades 

Jordi Salbanyà

Advocat
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durant la seva vigència i que poguessin entrar en con-
tradicció amb el planejament que ara torna a reviure; 
les  obres acabades a l’empara d’aquestes llicències, 
en cas que incompleixin el Pla anterior, es considera-
ran fora d’ordenació o disconformes a planejament, 
segons si per raó del planejament urbanístic ara vi-
gent aquelles quedin subjectes o no a expropiació, 
cessió obligatòria i gratuïta, enderrocament o cessa-
ment. En cap cas aquestes obres no podrien compor-
tar mesures de disciplina urbanística, ja que les obres 
es van realitzar a l’empara d’una llicència municipal. 
Per altra banda però, d’acord a l’article 48.a), segon 
paràgraf, del Text refós de la Llei de Sòl i Rehabili-
tació Urbana, aquestes situacions de fora d’ordena-
ció produïdes pels canvis en l’ordenació territorial o 
urbanística no seran indemnitzables, sense perjudici 
que pugui ser-ho la impossibilitat d’usar i gaudir lí-
citament de la construcció o edificació sotmesa en 
aquesta situació durant la seva vida útil.

La qüestió més punyent es pot donar en canvi en 
aquells supòsits en què en mèrits del planejament 
ara declarat nul, s›hagués denegat alguna llicència 
urbanística o s›hagués incoat, resolt i executat algun 
expedient de protecció de la legalitat urbanística: cal 
ser prudent, perquè la casuística pot ser molt diver-
sa i caldria analitzar cas per cas,  però no és agosa-
rat afirmar que hi pot haver supòsits en els que serà 
possible l’acció de responsabilitat patrimonial contra 
l’administració pública pels danys i perjudicis causats 
per aquells actes administratius que haguessin lesi-
onat de manera irreversible els drets dels particulars 
(sancions, ordre d’enderroc,...), a l›empara d›un plane-

jament que ara ha estat declarat nul de ple dret.

Quin és el futur que li espera al Pla especial del 
Montseny?  La declaració de nul·litat de ple dret d’un 
planejament impedeix la seva esmena, convalidació, 
conservació de tràmits o retroacció del procediment; 
per tant, caldrà iniciar de nou tot els tràmits fins a 
arribar a l’aprovació definitiva, incorporant la seva 
avaluació ambiental (recordem que els tràmits de 
l›anterior planejament van durar cinc anys). 

Conscients d›això, amb data 23 de febrer, el Ple de 
la Diputació de Barcelona per mitjà d’una declaració 
institucional va expressar “la ferma voluntat i pre-
disposició de treballar coordinadament amb la Ge-
neralitat de Catalunya, els propietaris forestals, les 
organitzacions de defensa i protecció de l’espai natu-
ral, i d’assolir un ampli consens, tant des del punt de 
vista social com institucional, per tal d’aprovar, com 
més aviat millor, el nou decret de Declaració de Parc 
Natural del Montseny i l’estudi de pacte ambiental 
estratègic, que atribueix la gestió del Parc Natural del 
Montseny a les diputacions de Barcelona i Girona, i 
per iniciar els treballs per a l’aprovació d’un nou Pla 
especial de protecció del Montseny.”

Serà important anar seguint els esdeveniments i co-
nèixer com es produeix aquest treball conjunt entre 
totes les parts implicades; un treball en el que els pro-
pietaris forestals han de tenir-hi una veu pròpia i un 
pes específic importants, per la transcendència que, 
tal com hem vist al llarg dels anys,  tenen aquests 
planejaments especials sobre el contingut essencial 
del seu dret de propietat. 
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ls boscos són un dels 
elements clau pel 
manteniment de la 

biodiversitat global i entre 
aquests, els de la conca medi-
terrània han estat identificats 
com un dels hotspots de bio-
diversitat de més rellevància 
mundial. Però anant més enllà, 
la biodiversitat és clau per a 
què els boscos puguin complir 
amb un ampli rang de funcions 
ecològiques i amb múltiples 
serveis ecosistèmics –de provi-

E a aquesta relació positiva és que una major diversitat 
estructural, és a dir, amb arbres de diferents diàme-
tres i alçades ni que siguin d’una mateixa espècie, 
optimitzen l’ús dels recursos disponibles, tant de la 
llum amb una distribució en diferents estrats verti-
cals, com de l’aigua i nutrients continguts al sòl amb 
una distribució de les arrels des de la superfície a les 
capes més profundes.

Fotografia 1. Bosc regular monoespecífic de pi blanc, 
segurament de plantació. D’acord amb els resultats de 
diferents estudis aquest bosc tindria una producció més 
baixa que un bosc d’estructura irregular (font: CREAF).  
 

Però una major producció també pot ser deguda a 
una major riquesa d’espècies arbòries. La hipòtesi 
que hi ha al darrera d’aquesta relació és la de la com-
plementarietat de nínxol (Hooper et al., 2005) segons 
la qual cada espècie té uns trets funcionals diferents 
i complementaris amb la resta d’espècies amb les que 
conviu, reduint la competència pels recursos i, per 
tant, millorant l’eficiència en el seu ús, la qual cosa 
es tradueix en una major productivitat de l’ecosiste-
ma. Segons aquesta hipòtesi, dues espècies amb trets 
funcionals semblants, com per exemple dues espèci-
es de pins que formin un bosc mixt, competirien pels 

Jordi Vayreda

Investigador del 
CREAF

sió, de regulació (control de l’erosió, segrest de CO2...) 
o culturals (excursionisme, bolets...)– que ens oferei-
xen. D’entre aquests serveis, els de provisió (fusta, lle-
nya, suro...) són els béns que la gestió forestal intenta 
maximitzar perquè són els més tangibles i fàcilment 
quantificables pel fet que tenen valor de mercat di-
recta. Ara bé, si podem respondre afirmativament a la 
pregunta d’aquest article hi tindrem molt de guanyat 
perquè estarem dient que aquests dos serveis són 
compatibles.

En els darrers anys s’han anat publicant molts articles 
en revistes científiques internacionals que evidenci-
en aquesta relació positiva entre la biodiversitat i la 
producció. Un dels treballs més significatius publicat 
darrerament a Science (Liang et al., 2016) demostra 
per primera vegada a escala global i de manera molt 
robusta que la pèrdua d’espècies es tradueix en una 
disminució de la producció de fusta y en conseqüèn-
cia a una pèrdua de la capacitat d’absorció de CO2 de 
l’atmosfera (Figura 1). I no només això, aquest estudi 
també valora que el benefici econòmic que suposa 
mantenir aquesta biodiversitat està entre 400.000 i 
580.000 milions de dòlars per any, cinc vegades su-
perior al cost de conservar els ecosistemes.

D’entre tots els estudis publicats fins al moment en 
relació a aquest tema, la major unanimitat s’ha trobat 
quan s’examina la relació positiva entre la diversitat 
estructural (bosc irregular) i el segrest de carboni o la 
producció de fusta (Lei et al., 2009) o l’estoc de car-
boni (Vayreda et al. 2012) (Fotografia 1). L’explicació 

Una major diversitat forestal suposa
una producció més elevada?



catalunyaforestal
Març de 2017

23 biodiversitat

mateixos recursos i la diversitat i, per tant, no supo-
saria una major producció. En canvi, en un bosc mixt 
de pi blanc i alzina (Fotografia 2), les dues espècies es 
complementen per partida doble, d’una banda per la 
manera com ocupen l’espai aeri i el subterrani, amb 
les arrels arribant a diferents profunditats, i d’altra 
banda, en els requeriments ecològics de cadascuna; 
el pi com a espècie heliòfila i l’alzina més tolerant a 
l’ombra. 
Encara que una àmplia majoria d’estudis publicats 
fins al moment indiquen que aquesta relació és po-
sitiva (Vayreda et al., 2012; Vilà et al., 2007, 2013, 
Ruiz-Benito et al. 2014, Liang et al 2016), alguns 
autors no han trobat evidències o fins i tot han tro-
bat correlacions negatives en boscos temperats i, per 
tant, que certes combinacions d’espècies, probable-
ment perquè tenen trets funcionals semblants, poden 
estar competint pels mateixos recursos fins al punt 
que, en conjunt, l’efecte sobre la producció del bosc 
és negativa. Aquests fets encara ens fan ser prudents 
en quant a poder-ho generalitzar. 

Quedaria per determinar si una major diversitat tam-
bé suposa una major capacitat de resistència al can-
vi climàtic però això ja ho tractarem en una propera 
edició de la revista. Llavors també intentarem tras-
lladar aquestes evidències a directrius i orientacions 
de gestió forestal per millorar la producció i l’estat de 
salut dels boscos.

Fotografia 2. Bosc mixt de pi blanc i alzina. D’acord amb 
els resultats de diferents estudis que s’han anat publi-
cant en aquests darrers anys aquest bosc tindria una 
producció més elevada que un bosc monoespecífic d’al-
guna d’aquestes dues espècies (font: CREAF).  
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Figura 2. (A) Efecte global estimat de la riquesa d’espècies arbòries en la productivitat forestal. És una relació positiva 
però amb una tendència a la saturació, és a dir, amb relativament poques espècies s’aconsegueix un augment molt 
significatiu de la productivitat però a mesura que s’afegeixen noves espècies l’efecte sobre la productivitat és menor. Els 
histogrames representen la distribució de les dades per ambdues variables a escala logarítmica. (B) Mapa mundial amb 
el valor de Ɵ que representa la intensitat de l’efecte de la diversitat d’espècies arbòries sobre la productivitat forestal. 
Com més elevat és el valor de Ɵ més intens i evident és l’efecte de la biodiversitat sobre la producció (Modificat de 
Liang et al. 2016).
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Figura 1. Producció de fusta (tones/ha/any) entre parelles de boscos 
monoespecífics i boscos mixtes de la mateixa espècie amb d’altres. Els 
valors indiquen la mitjana (±Error estàndard). Cada punt representa 
diferents tipus de boscos europeus. La línia diagonal representa la 
relació 1 a 1 entre ambdues variables (modificat de Vila et al 2013).



Noves modalitats d’ús social dels espais forestals; 
el cas d’un codi de bones pràctiques de les curses per muntanya

l maig de 2014 vam 
celebrar a la seu del 
Centre Tecnològic Fo-

restal de Catalunya juntament 
amb la Fundació del Món Rural 
unes jornades sobre les curses 
per muntanya. L’objectiu era 
centrar la discussió en dos ele-

hora ambiciós, on s’hi recullen elements descriptius i 
de context complementats amb eines operatives per 
a la seva aplicació pràctica referides a l’autorització 
de la propietat dels terrenys forestals i de l’adminis-
tració ambiental, la caracterització i minimització 
dels impactes ambientals, els elements de seguretat, 
protecció civil i gestió de l’emergència i pautes de 
comportament responsable dels participants i acom-
panyants. Aquest document es troba en la seva fase 
final de redacció i edició, i serà disponible a la pàgina 
web de la Fundació del Món Rural (www.fmr.cat).

L’àmbit d’aplicació del Codi pretén ser el conjunt dels 
terrenys forestals i busca complementar altres casos 
vigents en alguns espais o ens públics. El Codi vol 
ser, en definitiva, una eina al servei dels organitza-
dors, administracions relacionades i propietaris dels 
terrenys per tal de millorar l’organització i celebració 
dels esdeveniments. Atès el seu caràcter voluntari 
seran aquests mateixos actors els que podran fer-se 
càrrec de promoure’n la seva difusió i aplicació. 

Al mateix temps, aquest codi dóna resposta a una 
realitat creixent sobre la vocació recreativa dels es-
pais forestals, que cal gestionar de forma adient amb 
els valors naturals i culturals del territori. Creiem 
també que pot servir d’exemple, tant com a procés 
participatiu com pel seu caràcter proactiu i inspirat 
en el consens de les parts –no sempre possible-, per 
avançar cap a un escenari on la diversitat d’usos, in-
teressos i actors trobin un marc d’entesa compartida 
al voltant de l’ús social responsable i sostenible dels 
boscos i espais naturals.

ments principals: com fer compatible aquesta activi-
tat creixent amb la conservació dels valors naturals 
(flora, fauna, erosió del sòl, etc.) i com fer-la com-
patible amb la voluntat de la propietat dels terrenys 
forestals i dels municipis per on transiten, tot buscant 
de potenciar els aspectes positius d’aquestes activi-
tats per revalorar el territori, fer pedagogia sobre la 
propietat i el món rural, o generar economia local, 
lluny de suposar un greuge pel mateix.

Les conclusions de les jornades van portar a endegar 
un grup de treball per al desenvolupament d’un Codi 
de Bones Pràctiques per a l’Organització i Celebració 
de Curses i Marxes per Muntanya a Catalunya. El Grup 
es va constituir la tardor de 2015, i recentment s’ha 
celebrat la darrera reunió de treball. 

El procés ha inclòs unes proves pilot d’aplicació del 
Codi que van permetre millorar-ne la forma i el con-
tingut. El grup de treball l’han format un ample ven-
tall d’actors; des de la propietat forestal (pública i 
privada), les administracions forestals i ambientals, 
de protecció civil, bombers, diputacions i ens locals, 
òrgans gestors d’espais naturals, entitats i empreses 
organitzadores de curses i marxes, la Federació d’En-
titats Excursionistes de Catalunya i altres federacions 
esportives. El resultat ha estat un document àgil i al-

Marc Costa
Fundació Món Rural

Eduard Plana
Centre Tecnològic 
Forestal de 
Catalunya

E

Fotografia 1. Celebració de la primera reunió del grup 
de treball (Autor: Marc Costa)

Fotografia 2. Cartell informatiu en un itinerari de trail 
running permanent emprat com a zona d’entrenament 
i per ampliar l’oferta turística del territori a penya de 
Roca Narieda, Alt Urgell (Autor: Eduard Plana)
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Comparativa de rendiment 
entre un autocarregador convencional 

i el Press Collector 
L’ús de la biomassa per a ca-
lefacció i per a la generació 
d’energia elèctrica no respon 
només a l’objectiu d’augmen-
tar l’oferta d’energia renova-
ble, sinó que també respon 
a la necessitat de reduir el 
risc d’incendi forestal de les 
masses arbrades i augmentar 
la capacitat de recuperació i 
resiliència del bosc. 

El bosc mediterrani té un creixement anual baix a 
causa de les altes temperatures i baixa precipitació. 
Això vol dir que l’extracció de la biomassa és menys 
productiva en contrast amb el bosc del nord d’Euro-
pa amb creixements majors. Altres característiques 
del bosc mediterrani són fortes pendents la qual cosa 
dificulta els treballs forestals. Antigament, i amb 
l’objectiu de resoldre el problema del pendent, els 
agricultors realitzaven terrasses per poder treballar 
en millors condicions. Aquestes característiques del 
bosc mediterrani fa que el mercat de la biomassa i 
la fusta per a altres usos tinguin uns nivells de ren-
diments i de desenvolupament tecnològic molt per 
sota dels d’altres països. Cal augmentar el rendiment 
de les operacions de la cadena de subministrament 
en el bosc per millorar el mercat d’aquests productes 
mitjançant una millora de l’economia dels treballs 
forestals.

En aquest article es presenta l’experiència de com-
parar dos sistemes mecanitzats d’extracció de la bi-
omassa amb l’objectiu de reduir el cost de les ope-
racions forestals i comprovar si les noves tecnologies 
i el seu desenvolupament són realment útils. En les 
operacions d’aclarida l’objectiu és reduir la massa per 
ajudar a la resta dels arbres a tenir millors creixe-
ments en el futur, per tant el resultat dels treballs 
és l’obtenció de gran quantitat de peus de petites 
dimensions i de poca qualitat industrial. Un bon destí 
per a aquesta fusta és la biomassa, però cal assolir un 
bon resultat econòmic dels treballs per al propieta-
ri i l’empresa explotadora per fer viable l’explotació. 
Avui en dia els resultats econòmics d’aquests treballs 

Josep M. Tusell 
Consorci Forestal 
de Catalunya

Isart Gaspà  
Judit Rodríguez 
Centre Tenològic 
Forestal de 
Catalunya

són molt reduïts i cal esmerçar esforços per baixar 
els preus d’aquestes operacions i incrementar-ne el 
rendiment. L’ús de maquinària forestal com és el cas 
dels autocarregadors pot significar una bona manera 
de reduir els costos dels treballs forestals, sobretot 
pel que fa a l’extracció de fusta, però sempre i quan, 
i amb l’objectiu de fer rendibles  els treballs, es pugui 
mobilitzar el màxim volum de fusta en cada viatge i 
en el menor temps possible. Per altra banda, les di-
ficultats orogràfiques d’alguns terrenys, la presència 
de terrasses o una alta presència de pedregositat o 
simplement la presència d’una xarxa de camins in-
suficient justifiquen l’ús dels autocarregadors, fins i 
tot quan la pendent és important. Una variant dels 
autocarregadors és el model Press Collector, el qual 
és capaç de realitzar una precompactació del mate-
rial extret mitjançant el moviment dels laterals de 
la caixa de càrrega, sobretot quan es desembosquen 
capçades i arbres sencers de petites dimensions.

L’objectiu d’aquesta experiència és comprovar si el 
model Press Collector és una màquina capaç d’aug-
mentar el rendiment dels treballs de desembosc, 
gràcies a la compactació de la biomassa, en relació 
i comparació amb un autocarregador tradicional. 

Materials i mètodes  
Durant l’experiència es van utilitzar dos autocarre-
gadors: el dispositiu Dutch Dragon Press Collector 
(PressC) amb una capacitat de 40 a 48m³, acoblat a 

Fotografia 1. Autocarregador John Deere 1510
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un autocarregador John Deree 1710 eco III, i l’auto-
carregador John Deere 1510 (JD 1510) amb una ca-
pacitat de 15 tones mètriques, que utilitzant la refe-
rència de 450 kg/m³ equivalen a poc més de 33 m³.

Durant l’experiència es van prendre dades de tres 
zones de treball. A les dues primeres només hi havia 
un autocarregador a cada zona i a la tercera zona hi 
treballaven simultàniament les dues màquines es-
tudiades.

La primera zona de treball, on es van prendre dades 
el dia 25 de març de 2014, estava situada a Llers 
(Alt Empordà), en una zona cremada l’estiu de 2012, 
on hi estava treballant el PressC. Aquesta zona, amb 
una massa de pins, tenia una alta pedregositat i ter-
rasses, i el dia de la presa de dades estava molla a 
causa de la pluja del mateix dia i de la nit anterior. 

La segona zona de treball, on es van prendre dades 
el dia 27 d’octubre de 2014, estava situada a la zona 
d’Orfes-Vilademuls (Pla de l’Estany) i hi havia l’au-
tocarregador John Deere (JD1510). En aquest cas, 
la massa forestal era un bosc barrejat de pi blanc 
(Pinus halepensis) i alzina (Quercus ilex) sense gaire 
matoll ni pedres. Els treballs consistien en una acla-
rida de millora.

La tercera zona de treball, on es van prendre dades 
el dia 28 de març de 2015, era al municipi de San-
ta Eulàlia de Ronçana (Vallès Occidental). En aquest 
cas, la massa forestal on es treballava estava for-
mada per pi blanc (Pinus halepensis) amb un subes-
trat d’alzina (Quercus ilex) i havia estat afectada pel 
vent del gener del mateix any.

Per a l’estudi de rendiments es van calcular els 
temps dedicats a les diferents operacions de cada 
cicle de treball, començant per la càrrega del mate-
rial, el desplaçament carregat fins a la pila, el temps 
de descàrrega i el desplaçament de buit fins a la 
propera zona de càrrega. També es van anotar els 
temps sense treball.

maquinària

Fotografia 2. Autocarregador Press Collector

Fotografia 3. PressC treballant a la zona de Llers

Fotografia 4. Autocarregador JD1510 treballant a la 
zona d’Orfes

Fotografia 5. Els dos autocarregadors a Santa Eulàlia de 
Ronçana (dreta PressC, esquerra JD1510) 
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Amb l’objectiu d’aconseguir dades de referència per a 
l’experiència, es van prendre dades de 16 cicles com-
plets de treball per al JD1510 i de 13 cicles de treball 
per al PressC. Cada cicle de treball es composa de: 
càrrega, desplaçament carregat, descàrrega, despla-
çament sense càrrega.  També es va tenir en compte 
la distància recorreguda en els desplaçaments.

resultats  
En el total dels cicles de treball que es van prendre 
mesures es va extreure un total de 139 tones de bio-
massa formada per arbres sencers. 

La Figura 1 mostra la caracterització dels arbres pel 
que fa a la seva classe diamètrica. 

Pel que fa a les distàncies recorregudes, a la zona de 
Llers, amb terrasses i pedres i amb la situació de pluja, 
la distància a recórrer era de 353 metres. A la zona 
d’Orfes, el bosc estava en millors condicions però la 
distància era superior, 1589 metres. A l’última zona 
on es van prendre dades, a Santa Eulàlia de Ronçana, 
la distància mitja va ser 383 metres per al JD 1510 i 
480 metres per al PressC.

Taula 1. Velocitat dels trajectes en les diferents proves.

Experiència
Metres/minut

Jd1510 pressc
llers 89,70
Orfes 275,01
Santa Eulàlia de Ronçana 70,22 80,43

El resultat obtingut pel que fa a velocitat és dife-
rent per a les dades de Llers i Orfes però similar a la 
zona de Sta. Eulàlia de Ronçana (taula 1). Els auto-
carregadors van obtenir resultats similars quan les 

condicions del lloc eren més semblants. Altrament, 
cal remarcar que el PressC muntat sobre un auto-
carregador John Deere 1710 disposa d’un motor de 
major potència que el John Deere 1510, però per al-
tra banda, els dos laterals mòbils del PressC són molt 
més pesats que l’estructura del xassís del JD1510. 
Aquest aspecte és interessant tenir en compte tam-
bé pel que fa a consum de combustible i els preus de 
la maquinària.

Taula 2. Tones mobilitzades per cada cicle de treball.

Experiència

Jd1510 pressc

Biomassa 
(t) Cicles Biomassa 

(t) Cicles

llers 45 8

Orfes 50 9

Santa Eulàlia 
de Ronçana 27,6 8 16,4 4

total 4.54 t/cicle 5.11 t/cicle

Figura 3. Tones per minut per càrrega i descàrrega en 
funció del model d’autocarregador

Pel que fa als rendiments de les operacions, tal i com 
es mostra a la Figura 3, les tones de càrrega per minut 
en el PressC són majors que en el JD1510. Aquest fet 
pot explicar-se per la classe diamètrica, ja que en el 

maquinària

Figura 1. Classe diamètrica dels arbres extrets amb els dos autocarregadors
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Figura 2. Temps dedicat per cada autocarregador per a les diferents tasques de treball en cada cicle (Travel wob: des-
plaçament de buit; Load: càrrega; Travel wb: desplaçament carregat; Unload: descàrrega)

maquinària

PressC no hi havia arbres de CD 5 i només hi havia el 
50% de la CD10 en comparació amb el JD1510. Per 
contra, la descàrrega de la biomassa era més ràpida 
amb el JD1510.

En resum, els dos resultats del PressC mostren un 
major rendiment de productivitat que el JD1510. En 
global, per la càrrega i descàrrega representa un in-
crement del rendiment del 0.81%, tal i com es mostra 
a la Figura 4.

Figura 4. Tones per minut de càrrega i descàrrega de 
biomassa en funció del model d’autocarregador.

I per últim, durant l’estudi també es va mirar el nom-
bre de cicles (càrrega, desplaçament, descàrrega i 
desplaçament) que cada autocarregador va necessitar 
per desemboscar tota la biomassa (taula 2).

Cal remarcar dos aspectes d’aquests resultats, i és 
que: hi ha tres cicles del PressC que es van realitzar 
sense arribar al màxim de la càrrega possible perquè 
les piles eren petites, i el segon aspecte és la humitat 
de la biomassa a Orfes. Aquest darrer és un aspecte 
important a causa de que el bosc s’havia cremat i els 
arbres estaven morts. Tenint en compte que la fusta 
morta té una humitat del 15% en base humida, i la 
biomassa collida recentment una humitat del 50% en 
base humida, els resultats per comparar-ho amb l’al-

tre màquina serien 7,8 tones per cicle. Prenent els re-
sultats reals de les experiències mesurades, el PressC 
és capaç de transportar un 12,55% més de biomassa 
en cada cicle.

Conclusions  
Resumint els resultats en les diferents zones de tre-
ball, indicar que tant el PressC com el JD1510 mos-
tren resultats força similars en el rendiment de la càr-
rega i la descàrrega de la biomassa. La velocitat dels 
desplaçaments en els diferents cicles de treball són 
similars també. Tot i que el PressC disposa d’una ma-
jor potència del motor degut a que està muntat sobre 
el JD1710, el major pes del dispositiu de compactació 
de la càrrega limita la velocitat de moviments. 

La diferència entre els dos models d’autocarregadors 
és la capacitat de càrrega de la biomassa. El PressC ha 
mostrat un 12,55% de major capacitat que significa 
que necessita menys cicles de treball per carregar la 
mateixa biomassa que el JD1510.

Tenint en compte els resultats obtinguts, es conclou 
que els dos autocarregadors tenen rendiments sem-
blants si les distàncies a recórrer són petites, però si 
aquestes augmenten llavors el temps que el JD1510 
utilitza per desplaçar-se implica una disminució del 
rendiment en tot el procés.

El PressC és una màquina més gran que el JD1510 
i això pot ser un impediment per als seus desplaça-
ments en el típic bosc mediterrani, on hi ha una alta 
densitat de peus per hectàrea. En relació a aquest 
fet, la impressió de l’operador del PressC ratifica que 
aquesta màquina necessita espais més oberts que 
altres autocarregadors degut a les seves dimensions. 
 

Agraïments: Forestal Soliva, SL
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el fred
Que no se'ns acabi

a NOAA, Agència dels 
EUA per als oceans i 
l’atmosfera, va con-

firmar fa unes setmanes que la 
temperatura mitjana de l’aire 
del 2016 va batre, per tercer 
any consecutiu, el seu rècord 
des que s’iniciaren els registres 
cap al 1880. En la mateixa lí-
nia, la temperatura superficial 
dels oceans també va establir 
un nou màxim. Malgrat aques-
tes tendències generals, a Ca-

L Per confirmar aquests trets hem preparat els mapes 
de temperatures corresponents a aquestes dues vari-
ables (Figura 1). Mitjançant cercles al voltant de cada 
valor s’indica la diferència entre les temperatura més 
alta i la més baixa de les dues parelles de dies. A més 
diferència major diàmetre. El primer mapa mostra les 
mínimes absolutes registrades entre el dia 17 i 18 de 
gener. S’observen els valors extremadament baixos 
dels Pirineus, rondant el -20ºC. Només alguns indrets 
arrecerats o ventosos de la costa van resistir-se a bai-
xar per sota dels 0ºC (tons verdosos en el mapa) sent 
també aquí on hi va haver menys oscil·lació tèrmi-
ca. En general, tot i l’efecte de barrera que suposen 
els Pirineus a les entrades de nord, el mapa mostra 
temperatures mínimes que acaben sent baixes quasi 
arreu. El segon mapa mostra la màxima més baixa 
registrada entre els dies 29 i 30 de desembre, quan 
ja portàvem molts dies d’anticicló i boires. S’observen 
els valors extremadament baixos de les Terres de Po-
nent, on alguna màxima no supera els 0ºC (tons ver-
dosos). És interessant veure com no hi ha oscil·lació 
tèrmica dins la boira mentre que s’incrementa molt 
quan ens n’allunyem i torna a disminuir a muntanya. 
També és interessant l’escolament de l’aire fred cap 
al litoral en el límit entre el Baix Camp i el Baix Ebre. 
Aquest fenomen, conegut localment com “emborga-
da”, aporta unes temperatures baixíssimes impròpies 
d’aquelles contrades. Però el que més crida l’atenció 
en aquest segon mapa no és una presència sinó una 
absència. La plana de Vic no va aconseguir boires per-
sistents, no hi ha allí un nucli fred? És cert que la De-
pressió de l’Ebre és molt més gran i això li aporta una 
inèrcia tèrmica que facilita una major persistència 
de la boira, però no deixa de ser una possible senyal 
d’alarma el fet que el centre d’Osona, en ple desem-
bre, no hagi estat capaç de generar boires persistents. 
I ni la sequera dels mesos previs en aquella zona ni 
l’absència de neu al Ripollès que hi alimentés el fred 
semblen arguments suficients.

Els episodis de fred extrem o persistent poden tenir 
algunes conseqüències negatives en el món vegetal, 
com el trencament de parts aèries en cas d’acumula-
ció de gebre o danys en conreus si es tracta de gla-
çades tardanes o d’indrets gens acostumats al fred. 

No obstant, els efectes beneficiosos semblen clara-

talunya l’hivern que hem deixat enrere ens ha ofert 
episodis interessants de baixes temperatures i aprofi-
tarem aquesta ocasió per descriure’ls.

Semblantment a les onades de calor d’estiu que res-
ponen a adveccions càlides o anticiclons persistents, 
hi ha dos grans escenaris atmosfèrics que afavorei-
xen les baixes temperatures a Catalunya: les advec-
cions d’aire polar o àrtic, siberianes en la seva versió 
més extrema, i els anticiclons hivernals persistents. 
L’exemple del primer escenari es va produir cap a 
mitjans de gener d’enguany provocant unes desit-
jades nevades generalitzades als Pirineus i Prepiri-
neus i seguidament una punta de fred prou intensa. 
L’exemple de l’altre escenari es va registrar durant el 
passat mes de desembre amb un persistent anticicló i 
les típiques boires associades. Segons dades del Ser-
vei Meteorològic de Catalunya, Lleida va tenir 26 dies 
de boira i en 21 d’ells va durar tot el dia. El resultat 
va ser el nombre més baix d’hores de sol des de l’ini-
ci dels registres l’any 1942. Aquesta falta d’insolació 
reforça òbviament el fred.

Un fet curiós d’aquests dos grans mecanismes at-
mosfèrics promotors del fred al nostre país és que són 
antagònics pràcticament en tot. Per constatar-ho, 
hem elaborat una taula (taula 1) on es poden com-
parar les principals característiques dels dos patrons 
atmosfèrics. Com es pot observar, el més característic 
en les fredorades àrtiques són els valors extremada-
ment baixos de les mínimes, sobretot a muntanya i a 
l’interior, mentre que en el cas del refredament per 
irradiació el més característic és la persistència de les 
baixes temperatures màximes sota la boira. 

David Montserrat

Doctor en geografia
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ment superiors. Les baixes temperatures alenteixen 
els processos biològics afavorint una bona parada 
vegetativa, acumulant hores de fred necessàries per a 
la producció de moltes fruites, evitant floracions pre-
matures... Fins i tot la boira persistent presenta bene-
ficis perquè aporta fred constant sense oscil·lacions 
tèrmiques extremes, alhora que el gebre protegeix les 
pròpies plantes. En certa manera podríem dir que el 
fred protegeix del fred. 

Per contra, l’actual disminució del fred està fent que 
la dormància de les espècies sigui menor, per tant 

mantenen més activitat vegetativa a l’hivern i, això 
les fa més vulnerables a freds esporàdics. De fet, com 
ja s’ha estudiat al Montseny pel cas del faig, els ar-
bres estan disminuint l’adaptació a les baixes tempe-
ratures. Escenari de canvi, doncs, el que es planteja a 
nivell biològic amb la disminució del fred que comen-
ça propiciant desajustos fenològics però pot continu-
ar amb espècies invasores, plagues, malalties... Potser, 
fins i tot, més demanda hídrica si dura menys la para-
da hivernal. En definitiva, una vegada més, incerteses 
a la vista per al món agrícola i forestal.

Taula 1. Comparativa dels dos patrons principals que provoquen baixes temperatures a Catalunya

Advecció d’aire àrtic Anticicló hivernal persistent

Context atmosfèric Advecció de component nord i/o depressió Anticicló

durada Breu (entre hores i alguns dies) Llarga (entre dies i setmanes)

Mecanismes Arribada d’aire fred des de latituds àrtiques o 
continentals d’hivern amb característiques afins

Refredament del terra i de l’aire proper per un balanç 
radiatiu negatiu que es reforça amb la boira

Zones més 
afectades Meitat nord i cotes altes de les muntanyes Terres de Ponent i més puntualment altres zones 

relativament fondes

Temperatures 
mínimes diàries

Extremadament baixes, excepte indrets amb vent 
on hi ha, però, una forta sensació de fred

Relativament poc baixes en cotes altes. Més baixes en 
fondalades de l’interior sense boira

Temperatures 
màximes diàries Baixes arreu, sobretot en cotes altes Molt baixes dins la boira i altes com més lluny d’ella.

Oscil·lació tèrmica Entre moderada i elevada arreu Quasi nul·la dins la boira
Molt elevada fora de la boira

Humitat relativa Baixa arreu, excepte enclavaments molt arrecerats 
Glaçades “negres”

Elevada, amb rosada i gebre, excepte a alta muntanya 
on és extremadament baixa

Vent De moderats a forts, excepte indrets arrecerats 
Encalmant arreu cap al final de l’episodi

Calma, amb excepció dels anomenats vents tèrmics 
locals, en algunes sortides de les àrees de boira

Precipitacions Poden registrar-se segons el grau d’inestabilitat
Les més segures a la cara nord dels Pirineus

Només dècimes dins la boira o a les seves proximitats 
en forma de rosada o gebre

Menor temperatura mínima 17-18/Gen/2017 Menor temperatura màxima 29-30/Des/2016

Figura 1. Mapes representatius de baixes temperatures propiciades per als dos patrons típics de fred   

Font: Elaboració 
pròpia a partir 
de dades de la 
XEMA del SMC



XXXIV Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera
Del 7 d’abril al 2 de juny de 2017. Se celebraran 8 jor-
nades a diferents punts del territori català.

Organitza: Consorci Forestal de Catalunya

Més informació a www.forestal.cat

1a Fira del Tap
Fira que té com a fil conductor el tap de suro, amb 4 
eixos principals: Història del món del suro, Pedagogia 
del procés de producció del tap de suro, Indústria i Gas-
tronomia.

Del 16 al 18 de juny de 2017. Cassà de la Selva (Girona)

Organitza: Ajuntament de Cassà

Més informació a www.cassa.cat

7è Congrés Forestal Espanyol
Del 26 al 30 de juny de 2017. Plasencia (Cáceres)

Organitza: Sociedad Esañola de Ciencias Forestales 
(SECF)

Més informació a http://7cfe.congresoforestal.es

Agenda

Paisatge, patrimoni i 
aigua. La memòria del 
territori

Autors: Joan Nogué, Laura Puigbert 
i Gemma Bretcha
Edita: Observatori del Paisatge de 
Catalunya
Any: 2016
ISBN: 978-84-608-8093-6
DL: GI 711-2016

L’aigua ha estat històricament un dels principals 
elements vertebradors i articuladors del paisatge a 
les nostres latituds. Per això, avui dia es fa difícil 
parlar del paisatge sense associar-lo a l’aigua i al 
patrimoni que ha sorgit al seu voltant. Un patrimoni 
històric –el vinculat als paisatges de l’aigua- que, a 
casa nostra, està intrínsecament unit a uns cursos 
fluvials que estan desenvolupant nous papers i estan 
prenent nous significats. El llibre que es presenta, el 
quart volum de la sèrie “Reflexions” de la col·lecció 
“Plecs de Paisatge”, s’estructura en tres blocs: el pri-
mer porta per títol “Paisatge, aigua i planificació”, 
el segon “El paisatge fluvial en l’art i el cinema” i el 
tercer “Paisatge fluvial: patrimoni i usos”.

Pla de foment del 
turisme de natura 
als Espais Naturals 
Protegits de Catalunya

Autor: Xavier Cazorla
Edita: Generalitat de Catalunya
Any: 2015

 
El Pla de Foment del Turisme de Natura als Espais 
Naturals Protegits de Catalunya és l’instrument que 
defineix l’estratègia per impulsar l’ecoturisme a Ca-
talunya, amb èmfasi en els espais naturals protegits 
del país. La seva visió és posicionar Catalunya com a 
referent en matèria de turisme de natura a la regió 
mediterrània en l’horitzó 2020, a partir de la valo-
rització i conservació dels seus recursos naturals, 
culturals i paisatgístics i la contribució al desenvo-
lupament local del territori. 

Aquest treball s’ha estructurat en 3 fases: 1) Di-
agnosi i anàlisi DAFO de la situació del turisme de 
natura a Catalunya; 2) Model de gestió del turis-
me de natura a partir del context actual i l’estudi 
comparatiu amb casos internacionals d’èxit; 3) Pla 
d’acció que inclou 50 accions a curt i mig-llarg ter-
mini per impulsar i consolidar el turisme de natura 
a Catalunya. Autoecologia de les 

frondoses nobles
 
Autors: Gonin P. (coord.), Larrieu 
L., Coello J., Marty M., Lestrade M., 
Becquey J., Claessens H.
Edita: Institut pour le Développe-
ment Forestier
Any: 2013

Document realitzat en el 
marc del projecte europeu 
PIRINOBLE que té com a objectiu fomentar l’inter-
canvi d’experiències relatives a la utilització de fron-
doses productores de fusta de qualitat en l’àmbit pi-
rinenc. Per a l’edició d’aquesta publicació es va portar 
a terme un minuciós treball d’anàlisi bibliogràfic de 
publicacions científiques sobre les següents espècies: 
cirerer, freixe, moixera, servera, noguer, perer silves-
tre, pomer silvestre, til·ler i auró.

El treball de síntesi, completat amb l’experiència 
pràctica dels autors, ha culminat en la redacció de les 
fitxes d’autoecologia presentades en aquesta Guia en 
les que es descriuen, per a cada espècie, les caracte-
rístiques de les estacions que permetrien una adapta-
ció excel·lent i els requisits mínims per a la producció 
de fusta de qualitat en un torn raonable. 

publicacions i agenda
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Carles Alberch és el presi-
dent de AEIM –Asociación 
Española del Comercio y la 
Industria de la Madera- i 
gerent de Alberch, S.A., em-
presa ubicada a Badalona 
que, amb gairebé 80 anys 
d’història, va començar com 
una petita serradora i més 
tard va començar la seva 
activitat com a magatze-
mista de fustes nacionals. 
Des del 1959 importa fusta 
de molts països diferents, 
per tant, és un bon coneixe-
dor del mercat de la fusta a 
nivell mundial.

entrevista

President de l'Associació Espanyola del Comerç  
i la Indústria de la Fusta

Carles
Alberch

Quina és la tasca de AEIM i quin és 
el perfil dels seus associats? 
AEIM és una organització privada, 
sense ànim de lucre, que integra a 
distribuïdors, fabricants i agents de 
productes de fusta, amb l’objectiu de 
proporcionar-los un servei integral 
que inclou promoció d’activitats co-
mercials, informació, assessorament, 
formació, etc... AEIM fa una impor-
tant funció de lobby, i compta amb els 
principals mitjans i grans magatzems 
de fusta.

Entre les seves tasques també desta-
quen les regulacions duaneres, relaci-
ons amb altres països i les negocia-
cions amb organitzacions ecologistes. 
També treballa per facilitar als socis la 
implementació de la normativa EUTR.

Quins són els reptes vinculats a la 
promoció del consum de fusta local? 
El sector de la fusta és molt exigent, 
de manera que cal treballar en la 
classificació del producte per buscar 
la millor aplicació i valoritzar al mà-
xim les diferents partides. No podem 
atribuir a la fusta més qualitat de la 
que té realment i hem de ser molt 
curosos amb la utilitat que li volem 
donar. Sempre poso l’exemple de que 
si una estructura de ferro cau sempre 
s’atribueix la culpa a l’arquitecte, al 
disseny de l’estructura, ...  en canvi, si 
una estructura de fusta cau, sempre 

es dóna la culpa a la fusta. Per tant, 
hem de ser molt curosos amb el que 
fem amb la fusta.

Per altra banda, cal destacar que la 
fusta va guanyant cada vegada més 
prestigi i actualment es conside-
ra un producte modern i sostenible. 
Malauradament però, en quant a la 
construcció amb fusta, la gent percep 
que aquesta ha de ser més barata i no 
sempre és així.

A nivell local no podem menystenir el 
mercat de l’embalatge, que a la vega-
da té un pes important en l’exporta-
ció. I un altre sector que també pot ser 
molt interessant és la fusta  laminada 
i empalmada. 

“La fusta va guanyant cada vegada més prestigi  
i actualment es considera un producte modern i sostenible”. 

Seu de l'empresa Alberch, SA, a Badalona
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Quines són les tendències a nivell de mercat  
de la fusta?  
La fusta està de moda i es percep un canvi de men-
talitat per part de la gent que veu la diversitat d’apli-
cacions que pot tenir la fusta, com és l’ús en exterior 
si es tracta bé. 

De totes maneres, tot i que la fusta va guanyant quo-
ta de mercat, a casa nostra per contra del que passa 
a altres països del nord i centre d’Europa, no hi ha 
un canvi de tendència important en el consum de la 
fusta. Ens trobem que el sistema constructiu és molt 
tradicional i no utilitza fusta ni per construir fines-
tres. I això bàsicament és un problema cultural.

El procés de canvi és lent però podem dir que ara hi 
ha una inquietud creixent per la fusta, sobretot per 
part dels arquitectes, que hi tenen interès i sovint em 
fan consultes al respecte. 

En definitiva, malgrat ara mateix en el context de crisi 
econòmica actual, el mercat es manté estable en vo-
lum, segurament aquest canvi de mentalitat portarà 
a que, en la mesura que es consolidi la recuperació 
econòmica, el sector creixi i guanyi quota de mercat.

Quin és el volum de fusta serrada que es  
comercialitza a nivell local?  
La fusta serrada a Espanya està a l’entorn dels 
1.720.000 m3. En relació al volum importat i 
exportat, també de fusta serrada a nivell es-
panyol, les dades que tenim de referència són: 

Importació:  
969.000 m3  
Exportació:  
192.000 m3  

 
aquestes dades es 
mantenen força es-
tables i no s’observa 
un canvi de tendèn-
cia en l’ús de fusta 
local. 

Quines són les principals regions de pro-
cedència de la fusta d’importació?  
Primer de tot cal aclarir que a nivell de magatzems, 
quan parlem de fusta d’importació ens referim sobre-
tot a fusta serrada. Només en el cas de fusta tropical 
s’entra una part de fusta en tronc.

Les regions de procedència depenen del tipus de fus-
ta. Pel que fa a resinoses els principals països dels que 
s’importa fusta són: França, Suècia, Finlàndia, Rússia 
i Alemanya. Pel que fa a frondoses: França, Alemanya, 
Croàcia i EUA. I pel que fa a fustes tropicals: Brasil i 
diferents zones d’Àfrica com és Costa de Marfil, Ca-
merun, entre altres.

Parlem de la fusta certificada. Hi ha de-
manda de fusta amb certificat FSC o PEFC?
Tradicionalment el mercat de les empreses dels im-
portadors i magatzems és per construcció privada i 
aquí no hi ha una demanda important de fusta cer-
tificada, ja sigui FSC o PEFC. El públic en general ho 
desconeix i per tant no ho demana. Es demana prin-
cipalment quan es compra per part d’administracions 
públiques.

Nosaltres sempre hem defensat que tots dos certifi-
cats són bons. Els grups ecologistes només en defen-
sen un i els seus atacs es centren en la legalitat de la 
fusta. Per això s’han dedicat més esforços a demos-
trar la legalitat que la sostenibilitat, fent el reglament 
EUTR, el Reglament Europeu de la Fusta.

Pel que fa a la normativa sobre el co-
merç legal de fusta, existeix un impacte real 
de les importacions d’origen no controlat?   
El percentatge de fusta il·legal que hi pot haver és 
molt i molt petit. De totes maneres, com que hi pot 
haver aquest petit percentatge, és important fer com-
plir la norma EUTR. Demostrar la legalitat és senzill 
perquè les empreses en general treballen molt bé, i 
hi ha països, com Espanya, França, Alemanya, EUA, 
entre d’altres, als que demanar-los la legalitat pot 
resultar fins i tot ridícul, perquè ja tenen molts sis-

entrevista
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temes de control. De totes maneres, hi ha països, els 
anomenats països de risc, en què aquesta traçabilitat 
és complexa. No vol dir que la seva fusta sigui il·legal 
però és més difícil demostrar la traçabilitat.

La fusta d’importació passa per duanes i per tant ja hi 
ha un control molt exhaustiu. Ara, amb el reglament 
EUTR, es tracta de documentar de forma encara més 
rigorosa la procedència de la fusta.

Segons l’anàlisi de AEIM, basat en dades d’organis-
mes de diferents països, el 90% de la fusta que entra 
a Espanya ve de països que no tenen risc.

Quins canvis han hagut de fer les empre-
ses per implementar aquest nou Reglament?  
En general, nosaltres no hem hagut de canviar el sis-
tema de treball ja que comptem amb proveïdors de 
confiança que treballen de manera seriosa. El proble-
ma però és que ara per ara no està del tot clar quina 
és la documentació que s’ha de demanar per demos-
trar la legalitat i estem en aquesta incertesa. 

La responsabilitat d’implementar el Reglament la té 
l’administració forestal, a través de les Comunitats 
Autònomes, i aquesta, per contra de l’administració 
de duanes, no està familiaritzada amb el comerç in-
ternacional de fusta. Per tant, ens podem trobar que 

hi hagi un important control de les empreses del sec-
tor forestal i que, en canvi, molts altres sectors que 
poden ser tant o més importants, com podem ser 
grans magatzems que comercialitzen mobiliari pro-
cedent d’altres països, quedin fora de l’objectiu de 
l’administració.





L'agrupació de productors
creada per posar en valor

el suro català!

Posa't en contacte amb nosaltres per conèixer les 
condicions i els preus de la propera campanya!

Ens trobaràs al Paratge Sant Marçal s/n
de Santa Coloma de Farners

Tel. 972 84 27 08




