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ivim uns moments en els que qualsevol reflexió, xerrada o pensament sobre el nos-
tre futur a curt, mig o llarg termini, sembla que inexorablement ha d’incorporar la
tan familiar i recurrent paraula crisi. Una crisi que colpeja de forma brutal perso-

nes, empreses i països, fins arribar ben bé als fonaments del nostre model econòmic i social.
En aquest escenari i en tant que representants d’un col·lectiu i d’un sector en el que

confiem plenament, no ens quedem creuats de mans esperant canvis o esdeveniments.
L’entorn és difícil, avancem cap a un escenari que sembla ple d’entrebancs, però la matei-
xa força que dificulta avançar, també impulsa canvis i obre la porta a noves oportunitats. 

Precisament, en el terreny de la fiscalitat estem treballant en una proposta que dóna
resposta a la necessitat d’incrementar la inversió en tasques de gestió i millora del bosc,
sense dependre d’uns recursos públics cada cop més escassos. El plantejament, en la
mateixa línia que defensava el Conseller Puig quan aquest estiu parlava de noves eines
per facilitar la prevenció d’incendis i la gestió del territori, passa per una bonificació de la
quota d’IRPF o societats per un import equivalent al 30% de la quantitat invertida en
millora de finques forestals amb pla de gestió. En el cas de Catalunya i a partir de dades
d’inversió actuals, en aquesta revista us expliquem com aquesta mesura pot traduir-se en
la creació de més de 300 llocs de treball a bosc i alhora, revertir en un augment de la
recaptació per part d’una administració àvida de recursos. 

Tant la llei bàsica de boscos, com la llei 49/2002, del règim fiscal de les entitats sense fina-
litats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, ja reconeixen els fins orientats a la ges-
tió forestal sostenible com objectiu d’interès general. Amb això, equiparem la inversió en
gestió forestal a les donacions a fundacions i ONGs que treballin per la defensa del medi
ambient. Pel que fa a l’aplicació pràctica de la mesura, el fet que una part important del
bosc familiar estigui planificat i l’existència d’una figura com el Centre de la Propietat
Forestal que ja fa el seguiment i certificació d’una part important de les inversions, són una
garantia de la seva viabilitat i facilitarien la seva aplicació al conjunt de finques privades. 

Fins a la data, cal destacar la receptivitat per part de les diferents administracions i la coin-
cidència sobre la importància d’estudiar la mesura com a instrument per la creació de llocs
de treball en el sector forestal i, alhora, com a eina per la dinamització del conjunt del sector.

Finalment i aprofitant aquestes dates, des d’aquesta editorial volem fer arribar el nostre
més sincer agraïment a tots els col·laboradors i amics amb els que treballem colze a colze
per fer avançar un sector que té molt camí per recórrer. Agraïment que de forma molt
especial traslladem a tots els socis que han fet i que fan possible que continuem
avançant, i que confien en el Consorci com a eina per millorar la gestió d’un patrimoni
que ens enriqueix com a país i ens enorgulleix com a col·lectiu. 

Bones festes a tots plegats.
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Rossend Castelló

President del 
Consorci Forestal
de Catalunya
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Gestió integral de les finques.
De la planificació a la 

comercialització de fusta
INTRODUCCIÓ
La cooperativa Serveis Forestals sorgeix l’any
1996 per iniciativa del Consorci Forestal de
Catalunya i, per mitjà de les seves oficines
tècniques a Solsona i Santa Coloma de Far-
ners, acumula ja una llarga trajectòria i
experiència en:

· Donar recolzament als socis en la gestió de
les seves explotacions. El que anomenem ges-
tió integral de finques.

· Comercialització de productes (planta, fus-
ta, suro i estella) resultants de la gestió.

· Planificació de terrenys forestals: plans tèc-
nics, prevenció d’incendis, elaboració de pro-
jectes per la construcció de camins, partió de
finques (delimitació per termes i fites), esmena
d’errors cadastrals...

· Donar un servei tècnic ampli que va des de
la tramitació administrativa d’ajuts fins a l’exe-
cució d’obres, gestoria, valoracions i defensa
d’interessos privats en procediments d’expro-
piació, entre d’altres. 

Actualment, l’impuls a la Gestió Integral de
Finques (GIF) i la comercialització de productes
és la prioritat a nivell de Cooperativa doncs
entenem que és la millor forma de sumar el
recolzament al soci amb la necessitat d’agluti-
nar l’oferta de productes, d’obrir nous mercats
i de professionalitzar la relació tant amb la
indústria com amb les empreses de serveis.

Impulsada per la cooperativa Serveis Fores-
tals, la GIF es basa amb el compromís, el treball
conjunt, la confiança i la professionalitat per
tal d’oferir a la propietat l’execució directe dels
treballs silvícoles, atenent a la gestió sostenible
en base a la planificació, als criteris i objectius
definits als instruments d’ordenació.

D’acord a les necessitats del sector i especial-
ment per facilitar les tasques a la propietat, la
gestió integral de finques avui dia pot ser una
eina clau en l’execució d’una correcta gestió,
segons cada cas. Així, els mateixos tècnics que
desenvolupen els criteris de planificació als ins-
truments d’ordenació, poden fer el seguiment
de les actuacions, i alhora valorar i decidir les
millors opcions perquè aquestes s’ajustin als
objectius.

CRITERIS I COMPROMISOS
L’abandonament progressiu de les finques,
les males pràctiques, la importància de la

Josep Capó i Nin

Tècnic Superior en ges-
tió i organització de
recursos naturals
Cooperativa Serveis
Forestals 
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professionalització de la gestió, la complexitat
burocràtica, la manca de temps, la necessitat
de millorar la transparència en les actuacions,
així com de garantir la transferència de conei-
xement a les generacions futures, porta a ofe-
rir un servei integral que dóna solucions a la
propietat i resposta a aquestes inquietuds.
Amb la gestió integral de finques es dóna un
servei a mida adaptat a les necessitats de cada
cas amb l’objecte de treballar conjuntament
amb el propietari/silvicultor per a la gestió i
millora de la finca. 

La planificació d’actuacions als instruments
d’ordenació forestal és la base per a la correc-
ta execució dels treballs. I a la vegada, no té
sentit una bona planificació sense un bon
seguiment de les feines per assolir els objec-
tius desitjats. Per aquestes dues coses, la for-
mació és una eina bàsica per als tècnics que
planifiquen les actuacions, per als treballadors
de les empreses de serveis, i també per als
titulars de les explotacions. Traslladar l’esforç i
el criteri a camp tenint en compte la pro-
blemàtica i realitat del mercat de la fusta és
fonamental per donar un bon servei al soci. 

Qualsevol propietat forestal es pot acollir a
la gestió integral de finques mitjançant un
document contractual de compromisos per
ambdues parts (propietat-cooperativa), amb
una durada mínima de tres anys i amb la pos-
sibilitat de prorrogar per mutu acord aquest
període. Amb això la Cooperativa es responsa-
bilitza de fer el seguiment i aprofitament de
la finca d’acord els objectius del propietari.

Per desenvolupar l’acord s’elabora un con-
tracte de prestació de serveis per cada una de
les feines d’aprofitament o millora a executar
a la finca, prèviament pactades amb la pro-
pietat. En acabar cada actuació, dins el perío-
de de vigència d’adhesió a la gestió integral,
el propietari pot disposar d’una cartografia
concreta dels treballs executats, una relació
detallada dels volums extrets i un resum de
comptes.

Els procediments per la gestió integral
passen per l’assessorament a la propietat, la
planificació i el treball de gestoria (redacció
o revisió dels instruments d’ordenació), l’e-
xecució dels treballs i aprofitaments, el seu
seguiment, la classificació del producte i la
comercialització final a indústria (veure
gràfic1).

Compromisos de  la  cooperativa Serveis
Forestals

PROXIMITAT
El compromís que requereix un servei tècnic
professional per assessorar i vetllar pels inte-
ressos de la propietat, es converteix en la
necessitat de col·laborar conjuntament per tal
de gestionar i millorar la seva finca. Conèixer
les necessitats de cada propietat i les possibili-
tats de la forest és l’eina clau per assolir resul-
tats mitjançant els objectius de la planificació.

QUALITAT
L’experiència dintre el sector
forestal de l’equip directiu, tècnic i
administratiu és el pilar per tal
d’arribar amb garanties a l’execu-
ció correcte dels treballs propo-
sats. Així, es treballa amb empre-
ses del sector de total confiança.
S’assegura alhora que aquestes
compleixin i acreditin les obliga-
cions legals per desenvolupar l’ac-
tivitat.

RESPONSABILITAT
La seguretat i la tranquil·litat per

Gràfic 1. Esquema Gestió Integral de Finques 
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la propietat són les premisses de treball, basant-se en fer
complir als treballadors de les empreses forestals la norma-
tiva de salut laboral i prevenció d’accidents. Exigim l’alta a
la seguretat social dels treballadors a bosc, així com una
assegurança de responsabilitat civil lligada a la seva activi-
tat. La Cooperativa disposa igualment d’una pòlissa de res-
ponsabilitat civil subsidiària per cobrir possibles eventuali-
tats. Aquests condicionants permeten eximir a la propietat
de qualsevol responsabilitat derivada de les actuacions a
realitzar. 

TRANSPARÈNCIA
El control dels treballs per mitjà d’una cartografia de
referència i el marcatge previ de les superfícies a executar
són bàsics per al seguiment posterior de les actuacions in
situ. En cas d’aprofitaments es detallen les sortides del pro-
ducte amb els pesos extrets, tipus de producte i destí. Així
mateix es valora que el preu que oferta la indústria sigui
adient amb el preu de mercat i ajustat al tipus d’explotació i
requeriments d’execució. Es desglossen amb claredat ingres-
sos i despeses tant d’explotació com de seguiment d’obra.

PLANTEJAMENT EMPRESARIAL
Es treballa per oferir el millor preu de mercat amb l’únic
condicionant d’una feina ben feta. Segons la planificació i
interessos de la propietat es pot buscar: l’aprofitament
exclusivament per un ingrés econòmic (si és possible), una
relació de cost 0 on els ingressos derivats de l’explotació
recaiguin en la millora del bosc, o bé destinar recursos cap a
una inversió de millora per potenciar la massa actual, on els
aprofitaments no són possibles, cap a estructures futures
més capitalitzades.

La gestió per mitjà de la gestió integral de finques en el
seu conjunt, permet la comercialització conjunta dels
volums de fusta extrets, d’una forma constant a les indús-
tries. Això suposa un sol interlocutor amb la indústria i per-
met la possibilitat d’obtenir un millor preu de mercat que
repercuteix directament a la propietat. Tot i això, com s’ha
comentat anteriorment, cada finca disposa del seu segui-
ment i per tant es diferencia el que s’extreu per cadascuna
d’elles.

TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT
El bon coneixement de la finca, tant pel que fa als seus
límits (propietats limítrofes), com als accessos, logística de
treta, models de gestió aplicats en cada cas i objectius, defi-
neixen les zones amb majors possibilitats d’aprofitament i
optimitzen els treballs de millora. Alhora, es tenen en comp-
te els elements arquitectònics singulars o els naturals d’es-
pecial interès per la seva protecció i/o manteniment. Aquest
coneixement de la finca  permet la transferència de conei-
xement per garantir el pas generacional.

ORIENTACIÓ A RESULTATS
La classificació de producte, la logística de treball, la situa-
ció de mercat o les necessitats de cada indústria vers els
productes i possibilitats presents a cada finca, permeten
dirigir els objectius i valorar la capacitat del bosc cap a uns
resultats pròxims als esperats i planificats.

Compromisos de la propietat

PLANIFICACIÓ
Per realitzar una correcta gestió de la finca cal disposar
d’un instrument d’ordenació forestal aprovat i vigent
(PTGMF, PSGF o Pla d’ordenació). En base a aquest i a les
necessitats de la propietat es prioritzaran les actuacions i
es definiran les feines a fer, ja siguin aprofitaments o tre-
balls de millora.

CONFIANÇA
Basada en la seguretat, la confiança s’ha de donar de forma
mútua ja que es treballa per vetllar pels interessos de la pro-
pietat, amb les millors condicions de mercat i amb totes les
garanties. 

COMPROMÍS
Tenint en comte la heterogeneïtat dels boscos, la complexi-
tat de cada finca i la situació de mercat, la dedicació i esforç
de la Cooperativa ha de propiciar un compromís per part de
la propietat a mig i llarg termini, amb un projecte de futur
que ajudi a mantenir i millorar la gestió del bosc, per
ampliar el coneixement de la forest i les seves capacitats i
oportunitats.

COMUNICACIÓ
Cal un bon diàleg entre ambdues parts. Una comunicació
fluida i constant és primordial per al bon desenvolupament
de les activitats (com s’executaran, qui les executarà, quins
preus s’estableixen i amb quines condicions...), i en definiti-
va per evitar malentesos i no perdre la confiança. La propie-
tat, per tant, ha de facilitar tota la informació requerida o
aquella referida a la finca de la que no es tingui en coneixe-
ment, per tal d’actuar d’una forma més eficient.

PARTICIPACIÓ
La planificació, les unitats d’actuació o zones prioritàries i les
feines a desenvolupar han de ser decisions consensuades per
ambdues parts. És indispensable que la propietat en prengui
part d’aquestes decisions, establint diàlegs i punts en comú.

DIVULGACIÓ
L’experiència de la gestió integral viscuda en cada cas s’ha de
difondre. Això ajuda a fer créixer un projecte que basa el seu
èxit en la millora dels serveis a la propietat. 



RESULTATS i EXEMPLES
L’adhesió a la gestió integral de finques és un procés lent
però continu, que va en augment. La confiança i els resultats
obtinguts fan que dia a dia la superfície forestal gestionada i
els treballs executats vagin creixent.

Fins al moment s’han adherit a la gestió integral de fin-
ques més de 25 explotacions (2011-12). Actualment es
comercialitzen unes 1.000 tones de fusta al mes (entre coní-
feres i frondoses), juntament amb més de 300 tones de suro
comercialitzades en la campanya d’enguany i 10 campanyes
de desarrelament de planta per jardineria. 

Un altre aspecte a remarcar és la voluntat de col·laboració
amb el conjunt d’empreses i professionals del sector. Actual-
ment es compta amb més de 15 empreses col·laboradores
per a l’execució dels treballs forestals, moviments de terra i
transport de fusta. En el darrer any i mig, això ha suposat

actuar en una superfície superior a les 375 ha.
Tot i això, cal remarcar que la major part de les explota-

cions amb les que treballa la cooperativa Serveis Forestals
encara no s’ha adherit a la gestió integral. La Cooperativa ha
planificat el 16% del total de superfície planificada a Cata-
lunya, el que suposa un total d’unes 70.000 ha ordenades. En
aquest sentit la propietat, les empreses de serveis forestals
per l’execució dels treballs, indústria, rematants, transportis-
tes i associacions poden veure en la gestió integral un eix
potencial per fer créixer un sector forestal, que com molts
altres pateix la situació econòmica actual. Així, la planifica-
ció lligada a l’execució per mitjà dels interessos de la propie-
tat, un plantejament adequat en quant a inversions i infraes-
tructures (camins principalment) i una orientació clara a
mercat, pot ajudar a pal·liar aquesta situació i retornar la
il·lusió i el valor de les explotacions al lloc que pertoca.
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La gestió forestal conjunta,
una oportunitat per generar sinergies en la gestió
dels boscos i la comercialització de llurs productes

a Llei 7/1999, de 30 de juliol, del
Centre de la Propietat Forestal,
estableix entre les seves funcions,

la de promoure la constitució d’associa-
cions i agrupacions forestals i d’entitats de
cooperació entre els titulars dels terrenys
forestals de propietat privada per a facilitar
l’administració dels boscos i la comercialit-
zació de llurs productes.

És per això que des del Centre s’ha volgut
donar un impuls a la gestió forestal con-
junta, en diferents línies d’actuació:

· Assessorament jurídic, administratiu i tèc-
nic, en el procés de formació de les associa-
cions o agrupacions de propietaris forestals.

· Transferència de coneixement tècnic, per a
la producció de biomassa per a energia, per al
foment del silvopastoralisme i per a la mobilit-
zació de fusta en general, mitjançant jornades,
reunions i publicacions.

· Recolzament i manteniment d’un contacte
continu i directe amb les associacions que
estan operatives i en funcionament. Tant en la
redacció de projectes d’actuació conjunta com
en l’execució dels treballs.

· Dinamització forestal, a partir del foment
de la gestió forestal conjunta, en el marc de
diferents projectes europeus transfronterers
(Movaforest i Dynaforest).

· Suport econòmic a través de la convocatò-
ria de diverses línies d’ajuts específiques per
als projectes d’actuació conjunta, les despeses
de creació o manteniment de les associacions
de propietaris forestals o introduint aquest fet
com a criteri de priorització en el procés d’a-
torgament de les subvencions a la gestió
forestal sostenible.

També cal destacar que, en la proposta de
Reglament del parlament europeu i del consell
relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a
través del Fons Agrícola de Desenvolupament

Rural (FEADER), per al proper període 2014 –
2020, en l’article 28, es promou la creació d’a-
grupacions de productors en el sector de la sil-
vicultura, amb l’objectiu de la comercialització
conjunta dels productes, inclosa la preparació i
classificació del producte, la centralització de
les vendes i el subministrament als majoristes.

Així mateix, és important reflexionar en el
sentit que, la gestió forestal conjunta en els
moments actuals pot representar una oportu-
nitat per generar sinergies en la gestió dels
boscos i la comercialització de llurs productes.
La creació d’agrupacions i/o associacions de
propietaris forestals pot permetre intervenir
en àrees més àmplies, possibilitant una respos-
ta més eficaç i professionalitzada, mobilitzant
i optimitzant els recursos existents també de
finques que per la seva dimensió seria inviable,
augmentant l’efectivitat de les mesures de
prevenció d’incendis i de gestió ambiental.

Això permet, per exemple, en el cas de la
producció de fusta, millorar la dispersió de l’o-
ferta, els mecanismes de venda, la logística i
oferir a les indústries de primera transforma-
ció fusta dels boscos locals de forma més
homogènia, ja classificada, que compleixi amb
els requisits desitjats, a part del valor afegit
que representa el consum de fusta de proxi-
mitat en la reducció de l’emissió de CO2 provi-
nent del transport.

En aquest sentit hi hauria, entre d’altres,
dues línies bàsiques d’actuació: les asso-
ciacions poden garantir l’assoliment d’uns
objectius i una gestió de les forests a llarg
termini emmarcades en unes línies d’ac-
tuació generals, mentre les agrupacions de
propietaris forestals poden ser una bona
opció per donar una resposta immediata i
a la vegada més concreta per la gestió
d’un espai forestal determinat, com pot
ser la recuperació d’una zona forestal
malmesa pels efectes d’una catàstrofe

Alex Muñoz Sol
Enginyer de Forest 

Cap de l’àrea d’ajuts del
Centre de la Propietat
Forestal.

L
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natural com per exemple: un gran incendi
forestal, una nevada, una ventada, etc.

També s’ha observat que en la gestió de la
convocatòria d’ajuts per a les zones afectades
per les nevades del 2010, el percentatge d’e-
xecució millorava significativament en els
treballs vinculats a una agrupació o associa-
ció, ja que el fet de presentar-se agrupats
implica l’existència d’un dinamitzador o coor-
dinador que vetlla per la gestió correcta dels
expedients administratius. També, amb una
agrupació es genera un compromís entre els
seus membres que millora el nivell de les exe-
cucions. I és en les finques més petites que
sinó és de manera agrupada, és molt més difí-
cil executar els treballs forestals degut als
costos fixes associats.

Amb tot això, actualment, per donar un
major impuls a la gestió forestal conjunta,
s’està treballant en la redacció de la nova
Ordre que regularà els Instruments d’Ordena-
ció Forestal, i en aquest sentit s’han posat
molts esforços per tal de donar una resposta
pràctica i útil a les necessitats d’aquestes
associacions, incorporant un pla tècnic de
gestió i millora forestal conjunt que permeti
establir un marc de referència per un conjunt
de finques d’una zona homogènia, i que per-
meti la incorporació de noves propietats.
Aquesta nova modalitat de planificació ha de
permetre la gestió forestal des del punt de
vista ambiental, social i econòmic i augmen-
tar així la gestió forestal sostenible del terri-
tori català.

Cal doncs, entre tots, veure les oportunitats
en les noves realitats forestals i crear siner-
gies per tal de que es continuï gestionant i
comercialitzant els productes i serveis dels
boscos, un bé renovable i que cal mantenir
pel bé de tota la societat.    

Autocarregador treballant en l’àmbit de l’Associació de Propietaris del Baix Llobregat.
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Juntament amb la Confederació d’Organitzacions Silvícoles
Espanyoles (COSE), el Consorci Forestal proposa la bonificació del
30% a la quota corresponent de l’Impost sobre la Renta de les
Persones Físiques (IRPF) i de l’Impost sobre Societats (IS) de quan-
titats invertides o desemborsades a finques forestals amb Pla de
Gestió aprovat, sempre i quan les actuacions determinades siguin
contemplades al mateix instrument d’ordenació forestal.

Concretament, aquesta proposta va encaminada a fomentar
que propietaris forestals o empreses propietàries inverteixin en
la millora de les finques forestals, contribuint a la reactivació
econòmica del sector, ampliant la superfície forestal gestiona-
da, i creant nous llocs de treball. A la vegada, aquesta mesura
es justifica pel fet que representa un benefici econòmic per a
l’Administració (Agència Tributària catalana i estatal) i reforça
la prevenció contra incendis forestals mitjançant l’aplicació i
execució de la gestió forestal sostenible. 

A títol d’exemple, la proposta de bonificació del 30% es justi-
fica de la següent manera:

· Partint de dades del 2011, a Catalunya es van notificar per a
la realització de feines de millora davant el Centre de la Propie-
tat Forestal un total d’unes 20.000 hectàrees. 

· Cada tram de 10.000ha representa un cost de 1.000
euros/ha, la qual cosa es tradueix en un total de 10M €. El cost
anual d’un treballador és d’uns 29.700 € (135 € x 220 jornals) ja

que es tracta d’una feina notablement intensiva de mà d’obra.
En aquest sentit, si dividim 10.000.000 € per 29.700 €, es
generen un total de 336 llocs de treball cada any. 

· Amb ulls d’Hisenda, la recaptació mitjana anual per a cada
lloc de treball és de 9.000 € de Seguretat Social a càrrec de
l’empresa i uns 3.100 € en concepte d’IRPF per part del treba-
llador, és a dir, uns 12.100 €. Aquesta xifra caldria multiplicar-
la pels 336 llocs de treball que es generen anualment, la qual
cosa representa un total de 4.065.600 € de recaptació a l’erari
públic. 

· Finalment, sense tenir en compte altres capítols com són
l’estalvi en prestacions d’atur, entre d’altres, encara que apli-
quem la bonificació del 30% de 10 milions d’euros (que equival
a 3 milions d’euros de recaptació cessant per part de l’Adminis-
tració), cal tenir present que per a cada 4M € que s’ingressen
en un any en concepte de recaptació, l’any següent es deixen
de cobrar 3M €. D’aquesta manera es demostra la viabilitat
econòmica i l’eficiència de la mesura.

En definitiva, com a associació que defensem els nostres boscos
i els interessos de la propietat creiem que aquesta és una mesu-
ra molt positiva pel sector (en tant que molt atractiva fiscal-
ment), ja que pot significar un revulsiu més i un motiu de pes
per a destinar recursos econòmics a les nostres finques.
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Proposta per incentivar la inversió i ocupació en el sector forestal

El secretari general del Consorci es reuneix amb la Directora general de Desenvolupament rural
i política forestal

El passat 12 de novembre Joan Rovira, secretari general del
Consorci i vicepresident de COSE, es va reunir, juntament
amb membres de la Confederació, amb Begoña Nieto, DG de
desenvolupament rural i política forestal, per plantejar-li les
propostes del Consorci – COSE en matèria de bioenergia,
millora de la fiscalitat per la creació de llocs de treball al sec-
tor forestal i sanitat.

Al marge del ja exposat en matèria fiscal, l’impuls al mer-
cat de la biomassa va centrar bona part de la reunió i en
aquest apartat es va aconseguir el compromís de la DG d’es-
tudiar la necessitat de transposar i ampliar als edificis públics
existents el previst en la Directiva d’eficiència energètica D
2010/31/UE. Textualment la directiva cita en el seu article 6: 

Los Estados miembros tomarán las medidas necesa-

rias para garantizar que los edificios nuevos cumplan

los requisitos mínimos de eficiencia energética estable-

cidos de acuerdo con el artículo 4. 

En los edificios nuevos, los Estados miembros velarán

porque, antes de que se inicie la construcción, se consi-

deren y tengan en cuenta la viabilidad técnica, medio-

ambiental y económica de instalaciones alternativas de

alta eficiencia como las que se detallan a continuación,

siempre que estén disponibles: 

a) instalaciones descentralizadas de abastecimiento

de energía basadas en energía procedente de fuentes

renovables; 

b) cogeneración; 

c) calefacción o refrigeración urbana o central, en

particular si se basa total o parcialmente en energía

procedente de fuentes renovables; 

Per facilitar el compliment de la norma des de COSE es
proposa:

- la realización por parte de empresas especializadas,

en un plazo determinado (6-10 meses), de informes de

viabilidad de calderas de biomasa en edificios de Admi-

nistraciones Públicas.

- Si la administración concreta no dispone de fondos

para nuevas inversiones o se considera mejor opción,

realización de concurso de edificios públicos para sumi-

nistro de energía renovable por medio de ESEs, con

inversión nula por parte de la Administración, ahorro

mínimo del 10% y suministro con biomasa local. 



El dia 9 de novembre, Roser Mundet, enginyera
forestal del Consorci, va participar a la jornada orga-
nitzada pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i
l’Institut Català del Suro, en el marc del projecte
europeu Proforbiomed, oferint la xerrada “Potencia-
litats de la biomassa forestal a les comarques de la
Selva i el Gironès.”

La jornada va servir de punt de trobada entre tèc-
nics i responsables d’entitats públiques per a l’inter-

canvi d’idees, experiències i bones pràctiques, alhora
que oferia referències d’impacte socioeconòmic i d’e-
xemples d’èxit.

Durant la primera part de la jornada es van exposar
les perspectives socioeconòmiques de l’ús de biomas-
sa forestal, amb algunes dades de suport, per veure
quin efecte pot tenir sobre les economies i l’ocupació
locals, el fet de promoure l’ús energètic de biomassa
forestal. La segona part es va centrar en transferir
experiències de casos d’è-
xit de diferents parts de
Catalunya, que compre-
nen des de la instal·lació
d’una xarxa de calor per a
edificis públics basada en
biomassa forestal, fins a la
promoció de la gestió
forestal per part de Grups
d’Acció Locals o consorcis
de municipis.
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La regulació de la recollida de bolets a la Jornada de
Sant Francesc 

Com cada any, el Centre de la Propietat Forestal va organitzar la Jornada Fores-
tal de Sant Francesc, que enguany es va celebrar a Sant Llorenç de Morunys. La
jornada, en la que hi va assistir el Consorci, tenia com a objectiu mostrar la ini-
ciativa particular de regulació de la recollida de bolets d’un propietari forestal i
conèixer el potencial d’aquest producte del bosc i les tècniques silvícoles que
poden ajudar a augmentar-ne la seva producció. També es va poder fer una
valoració de l’experiència pilot del projecte Sylvamed d’integració de la micolo-
gia en l’activitat turística i forestal de la fi nca.

El Consorci col·labora a la Fira d’Eficiència Energètica i Energies
Renovables, de Cassà de la Selva

La Fira d’Eficiència Energètica i Energies Renovables,
que es va celebrar entre els dies 21 i 23 de setembre
al municipi de Cassà de la Selva, va comptar amb la
col·laboració del Consorci, entre d’altres entitats, i en
el marc de la Jornada sobre la producció energètica
al món agrícola, ramader i forestal, Josep Mª Tusell,
responsable tècnic del Consorci, va parlar sobre “La
biomassa: una oportunitat per al sector forestal”. 

Com els darrers anys, la fira té com a objectiu
donar a conèixer actituds i actuacions per aconseguir
utilitzar menys energia de fonts no renovables.

El Museu del Suro de Palafrugell acull la jornada “Projectes públics locals
d’èxit, economia i ocupació, amb biomassa forestal”.

Ajuntament de Cassà
de la Selva. 
Foto: Jordi Frigola. 
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La producció de pinya de pi pinyer, tema central de la Jornada
de Tardor d’enguany

El passat dia 8 de novembre va tenir lloc la
Jornada de Tardor del Consorci centrada en la
producció de pinya de pi pinyer. La jornada
que es va desenvolupar a la finca de Can
Pagès (Arenys d’Empordà – Alt Empordà) i la
finca de Fitor (Fitor – Baix Empordà) va comp-
tar amb la col·laboració i participació dels
companys del Sindicat de Propietaris Forestals
Silvicultors dels Pirineus Orientals i del Centre
Regional de la Propietat Forestal del Langue-
doc Roussillon i també de la regió de Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur. També hi va participar
Xavier Clopés, subdirector general de boscos,
el qual va exposar les modificacions en la nor-
mativa que regula la recollida i comercialitza-
ció de la pinya de pi pinyer.

La jornada es va dividir en dos blocs: un pri-
mer dedicat a les plantacions per a la produc-
ció de pinya i el funcionament dels empelts; i

un segon bloc dedicat a la transformació i
adaptació de les pinedes naturals de pi pinyer
per a maximitzar la seva producció en pinya.
La jornada, durant la qual també es va visitar
una màquina que recollia pinyes a una finca
de Pals, va acabar amb un bon dinar a base de
productes locals a la mateixa finca de Fitor. 

El Consorci participa a la Comissió Consultiva Montnegre Corredor

La darrera reunió de la Comissió Consultiva
del Parc del Montnegre Corredor, que es va
realitzar el passat mes de novembre i en la
que hi va assistir el Consorci, va servir per
exposar les actuacions que han estat fent
durant el 2012 i algunes propostes d’actuació
per al 2013. Segueixen principalment les línies
de treball ja implantades (redacció del Pla de
Conservació del Parc, actuacions de millora
d’hàbitats i recuperació d’espais oberts, pro-
moció de la gestió forestal planificada en fin-
ques de la DIBA i el dispositiu de prevenció
d’incendis de cada any). Cal destacar un pla
d’acció per al control de poblacions de senglar
(actualment al Montnegre hi ha 8.5 senglars
per cada 100 ha, xifra igual a la del Montseny
i només superada per l’Albera). En aquest punt

el CFC va demanar que incloguessin els danys
a la silvicultura per part del senglar, doncs en
tot moment només es parlava de danys a l’a-
gricultura i ramaderia. També es va demanar
informació sobre les poblacions de cabirol, si
hi havia establertes futures línies de control
per evitar que augmentin els danys i que s’in-
clogués el cabirol en el programa de segui-
ment de poblacions.

També es van anunciar les ajudes de la DIBA
per al 2013, de les quals cal destacar l’aposta
clara per la instal·lació de calderes de biomas-
sa en edificacions dins del Parc. Sembla ser
que hi haurà una línia més clara de la que hi
havia anteriorment i que tindrà una prioritat i
un % de finançament superior que la resta
d’actuacions.

IMPORTANT: 

Per tots aquells socis que teniu la quota domiciliada en una entitat
bancària i tenint en compte la unificació d’entitats haguda en els darrers
mesos, us demanem i agrairem que, si no ho heu fet encara, ens infor-
meu de les vostres dades bancàries actualitzades per tal d’evitar tràmits i
despeses innecessàries en la propera domiciliació de la vostra quota.
Aquesta es farà efectiva durant la primera quinzena de gener.



ls dies 9, 10 i 11 de novembre PROFOR va organitzar
aquestes jornades a les quals el Consorci va assistir
juntament amb l’Associació de Propietaris del

Montseny. Les jornades van començar divendres a la tarda
amb una sessió teòrica i el dissabte i diumenge es van dedi-
car a visites pràctiques a vivers i plantacions. 

Fotografia 1. Grup participant a les jornades.

Cal tenir present que a Galícia, tant els investigadors com
l’administració pública i els professionals del sector han tre-
ballat coordinadament per crear models silvícoles per al cas-
tanyer i desenvolupar clons i varietats que permeten aconse-
guir produccions rendibles i de qualitat tant per la fusta com
per la castanya. A Galícia hi ha poca afectació del xancre,
però sí que tenen greus afectacions per la tinta (Phytophtora

cinnamomi) i per l’antracnosis (provocat pel fong Mycospha-

erella maculiformis) que provoca la caiguda de les fulles de
l’arbre i per tant la pèrdua de vigor i producció. Per aquest
motiu treballen principalment amb varietats híbrides resis-
tents (C. sativa x C. crenata) i han relegat a un paper testi-
monial el C. sativa per la seva sensibilitat a l’antracnosis.

Les primeres visites a camp van ser a Viveros Boibel de Fra-
des que, amb una extensió d’11 hectàrees, es dediquen a la
producció de material vegetal clonat per a la producció de
castanya i fusta de qualitat. Des del 2007 es dediquen a tes-
tar clons per a la producció de fusta o de castanya i certifi-
car-ne el material vegetal. Dels camps de plantes mare d’ori-
gen certificat en fan la reproducció mitjançant “acodos” i la
posterior venta per a futures reforestacions.

Als vivers també produeixen material de llavor (sense cap
garantia de resistència a la tinta) i material que anomenen
“porta-empelts” els quals serveixen per establir una plantació
amb peus seleccionats per la seva resistència a la tinta i a
posteriori s’empelten de la varietat desitjada per a la produc-
ció de castanya.

El darrer dia vam
visitar les
instal·lacions de
l’empresa Hifas da
Terra, una empresa
de biotecnologia
aplicada a la mico-
logia i que es dedi-
ca, entre altres, a la
selecció de varie-
tats de castanyers
per a la producció
de castanyes i fus-
ta. De fet, a les ins-
tal·lacions d’aques-
ta empresa vam
poder veure varie-
tats de castanyers
per a la producció

de castanyes amb uns calibres que poden arribar als 50g per
castanya i varietats per la producció de fusta que amb 30
anys poden assolir, com vam comprovar, els 2-3 metres cúbics
de fusta de qualitat per al desenrotllament.

Aquesta empresa ubicada en una finca de 5 hectàrees, tre-
balla amb els fongs en 4 línies principals: els fongs comesti-
bles, les micorizes, els fongs medicinals i els fongs com ele-
ments d’utilitat anticontaminants (eliminació de metalls
pesats d’origen industrial) i com a lluita per evitar la invasió
d’altres plantes (plantes invasores). Tot i obrir-nos els ulls a
l’impressionant món del regne dels fongs, centràrem la visita
en les micorizes i la inoculació de fongs per a la producció de
bolets comestibles.
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Jornades de silvicultura del castanyer a Galícia:
producció de planta comercial i tècniques utilitzades
per a noves plantacions.

E

Fotografia 4. Detall de peu mare seleccionat per a la
producció de castanyes.

Fotografia 3. Safata amb material de llavor.

Fotografia 2. Camp de soques mare seleccionades. La diferència de color a la fulla
evidencia el diferent comportament dels clons.
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Una aposta de futur en les reforestacions és la d’implantar
planta micorizada doncs, segons els resultats, s’aconsegueix
reduir el nombre de baixes de forma molt important i el crei-
xement dels primers anys és superior que en el cas de planta-
cions de plantes sense micorizar.

En aquest viver vam descobrir la veritable cultura per la cas-
tanya, ja que tenen seleccionades varietats productores de
castanyes de tot tipus, segons el calibre, el gust, l’època de cai-
guda, si cau amb el pelló o si cau neta, la disposició del tegu-
ment (“tabique”) interior, etc. Tal i com diuen “no hi ha cap
castanya dolenta, totes tenen el seu ús”. Aquí també vam
conèixer l’existència de les varietats de castanyer anomenades
Bouche de Bétizac (francesa) i la Judía (gallega) que són,
segons estudis italians, resistents a la vespeta (Dryocosmus

kuriphilus), un tema d’especial interès actualment a Catalunya.
Pel que fa a la producció de fusta vam poder veure èxits i

fracassos i es van comentar els avantatges i inconvenients
dels diferents marcs de plantació possibles en funció dels
objectius. El que si va quedar clar és que tota plantació que es
destini a la producció de fusta requereix d’una silvicultura
intensiva de podes i treballs culturals per garantir la correcta
formació del tronc.

Una opció ben interessant és la plantació de castanyers micori-
zats amb espècies comestibles com el cep (Boletus edulis),
doncs al cap de 4-5 anys ja produeix bolets i aquí és on radica
la importància d’establir un marc de plantació correcte per
tenir una màxima producció amb el mínim temps possible i
amb un cost raonable d’implantació (cada planta volta els 6
euros). El que va quedar clar és que les plantacions de castanyer
poden tenir ben fàcilment objectius multifuncionals, sobretot
pel que fa a producció de fusta, castanya i bolets.

Fotografia 8. Producció de castanyes, bolets i fusta en una mateixa parcel·la.

Veient els resultats obtinguts en les parcel·les que vam visitar,
una alternativa possible és la plantació amb el triple objectiu
productiu de castanyers i una espècie acompanyant (com per
exemple avet douglas o pi radiata) per aconseguir reduir el
cost de la reforestació (el cost del planter de conífera és molt
inferior) i ens ajudarà a evitar de tenir branques gruixudes al
castanyer i reduir el nombre i el cost de les podes necessàries
per a la producció de fusta de qualitat. I finalment, aquestes
espècies acompanyants es poden dedicar al mercat local de la
biomassa o pasta de paper si s’escau.

Fotografia 6. Una plantació per fusta que no ha estat podada al seu moment
proporciona importants volums de fusta de poca qualitat (troncs torts i amb
bifurcacions).

Fotografia 5. Les micorizes ja són visibles en el viver.

Fotografia 7. Una plantació per fusta amb gestió intensiva de podes i treballs cul-
turals garanteix un major volum de fusta de qualitat (troncs rectes i sense nusos).



Prova pilot de captura massiva 
per al control 

del corc del suro
(Coraebus undatus)

urant la campanya de lleva de l’any
2003, des del Consorci Forestal de Cata-
lunya (CFC) i veient l’important incre-

ment de danys que ja provocava el corc del suro,
es va sol·licitar al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
(DAAM, en aquells moments Departament de
Medi Ambient i Habitatge) la realització del segui-
ment i estudi d’aquesta plaga. En els anys poste-
riors es van estudiar diferents aspectes del corc
com ara aspectes biològics i ecològics, aspectes
referents al cicle biològic i paràmetres silvícoles
per relacionar-ho amb els nivells d’atac del corc, al
comportament de l’adult i al període de vol, i en
paral·lel, es va experimentar amb diferents models
de trampes per la captura d’adults del corc i es
van recollir larves vives del corc per estudiar la
seva cria a laboratori amb l’objectiu d’aconseguir
substàncies atraients per la seva posterior aplica-
ció a camp.

Durant els assajos de l’any 2010 ja es va com-
provar que la trampa prisma de color lila, junta-
ment amb un compost químic atraient determi-
nat, aconseguia la captura d’un nombre
d’exemplars de femelles adultes de corc molt
superior que la resta de trampes i productes quí-

mics atraients. Vist aquests resultats, el Consorci
Forestal va demanar a la Direcció General de Medi
Natural i Biodiversitat, que els propietaris forestals
que ho desitgessin poguessin instal·lar la trampa
prisma a les seves finques per reduir la població
del corc i disminuir d’aquesta manera el percen-
tatge de danys provocats per les galeries de la
seva larva. D’aquesta manera, durant la primavera
de 2012, es va iniciar l’experiència de captura
massiva en la qual hi ha participat el DAAM, mit-
jançant la Direcció General de Medi Natural i Bio-
diversitat (DGMNiB) i els propietaris forestals. La
DGMNiB va posar a disposició dels propietaris la
trampa i complements (cola i atraient químic) a
un cost de 3 euros. Aquest cost estava subvencio-
nat doncs el preu total de la trampa era superior
als 10 euros. Per altra banda, els propietaris fores-
tals van accedir a assumir part del cost de la tram-
pa i també les despeses d’instal·lació i manteni-
ment (valorats entre 25 i 35 euros per trampa).

Abans de posar en marxa la prova pilot, el CFC
va organitzar quatre reunions informatives (Cassà
de la Selva, Santa Coloma de Farners, Celrà i Sant
Celoni) per donar a conèixer l’experiència entre els
propietaris. Finalment es van sol·licitar 4.000
trampes per tot Catalunya i se’n van enviar més de
mil més a l’Associació de Propietaris Forestals de
Portugal.

Seguiment de trampes per part del Consorci
Forestal de Catalunya
Amb l’objectiu de tenir dades concretes del funcio-
nament de la prova pilot de captura massiva del
corc del suro, el Consorci Forestal de Catalunya,
amb el suport de la Diputació de Girona i la Dipu-
tació de Barcelona, va fer el seguiment d’un 10%
de les trampes instal·lades (la qual cosa suposava
fer-ho en unes 400 trampes). L’objectiu també era
el de poder facilitar les dades a la Direcció General
de Medi Natural i Biodiversitat per tal de valorar
els resultats aconseguits pel que fa al funciona-
ment de la trampa, mitjançant el nombre de cap-
tures, i poder estudiar la conveniència de conti-
nuar amb aquesta experiència en els propers anys.

D Josep M. Tusell i
Armengol
Enginyer de Forests
Responsable de 
l’Àrea Tècnica del
Consorci Forestal
de Catalunya.

Roser Mundet

Enginyera de
forests del Consorci
Forestal de Cata-
lunya.

Joaquim Goday
Tècnic forestal
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Fotografia 2. Trampa
prisma. Les trampes
utilitzades tenen for-
ma de prisma trian-
gular i atrauen les
femelles adultes tant
pel seu color com pels
atraients químics, que
s’alliberen lentament
a través dels forats
laterals de la mateixa

Fotografia 1. Adult de
Coraebus undatus
(Riba, 2011)
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El seguiment que es va fer des del CFC va consistir en:
1r) Als 45 dies després que els propietaris instal·lessin les
trampes (principis de juliol):
· Fer recompte del nombre de Coraebus undatus atrapats a
cadascuna de les trampes
· Prendre les següents dades d’interès: Insolació de la trampa,
exposició (N, S, E o W), any de pela del suro, qualitat d’estació,
composició específica (homogènia o heterogènia), alçada del
matoll i fracció de cabuda coberta del matoll. 
· Prendre les coordenades dels punts de col·locació de les
trampes (GPS)
· Renovar els difusors de les trampes (havent recollit els matei-
xos als punts que indicava el DAAM)
· Netejar les trampes perquè no hi quedessin fulles o molts
insectes atrapats i tornar a posar cola per garantir el funcio-
nament de la trampa. 
2on) Als 45 dies després d’haver renovat el difusor (a partir del
30 d’agost):
· Fer recompte del nombre de Coraebus undatus atrapats a
cadascuna de les trampes
· Retirar les trampes i els difusors del bosc

Conclusions
L’índex de captura de les trampes durant tot el període ha estat
de 0’4 individus per trampa de mitja, repartides de forma desi-
gual en funció del moment de recompte. D’aquesta manera, el
número de captures ha estat molt més efectiu en el primer perí-
ode (fins al primer recompte durant la primera quinzena de
juliol) on hi ha hagut un 70% de les captures i un índex de cap-
tures de 0’3 ind/trampa. En el segon període (fins a la primera
setmana de setembre) hi ha hagut tan sols un 30% de les captu-
res, fet que implica un índex de captures del 0’1 ind/trampa.
Sobretot a les trampes situades a l’Empordà, la Selva i el Mont-
negre, les captures fins a la primera quinzena de juliol van ser
molt superiors a les captures obtingudes fins a la primera setma-
na de setembre. Per tant, això ens fa pensar que el màxim en la
corba de vol del corc en aquestes zones es va produir a finals de
juny - principis de juliol. Justament aquesta data va coincidir
amb el moment del canvi de difusor, doncs en moltes finques ja
feia 45 dies que s’havia instal·lat. En properes propostes de cap-
tura massiva del corc del suro, i amb l’objectiu de garantir la
màxima eficiència de la trampa i els seus productes atraients en
el punt més alt de la corba de vol del corc, caldrà plantejar el
calendari d’instal·lació i seguiment de la trampa en base a
aquesta corba de vol o disposar de difusors que perllonguin la
durada de l’atraient. Pel que fa als atraients, caldrà preveure que,
en casos de temperatures extremes i forts vents com ha esdevin-
gut aquest any durant el mes de juny, poden afectar la evapora-
ció dels mateixos i per tant la seva persistència dins del difusor. 

Pel que fa a la qualitat d’estació, hi ha hagut un major nom-
bre de captures en les trampes situades a zones careneres (0’7
individus per trampa), mentre que a les zones de mitja vessant i
a les zones de fons de vall les captures han estat inferiors, 0’3 i

0’4 ind/trampa respectivament. Aquestes dades apuntarien al fet
que en zones pobres (carenes) hi ha una major presència de corc
que no pas en zones més fèrtils.

Pel que fa a la insolació, no hi ha hagut diferències signifi-
catives entre les trampes situades en alta, mitja o baixa inso-
lació. Les captures han estat de 0’3, 0’4 i 0’4 individus/trampa
respectivament.

Pel que fa a la composició de la massa, tal i com era de pre-
veure, en masses homogènies d’alzina surera s’han capturat 0’4
individus per trampa, mentre que en masses mixtes, el nivell de
captures ha baixat fins a la meitat, 0’2 individus per trampa.

Amb aquests resultats, i amb l’objectiu de millorar l’índex de
captures en les properes campanyes de captura massiva, cal pre-
veure, en base a la climatologia, la previsió de la corba de vol del
corc i disposar les trampes i els atraients perquè aquests estiguin
en el seu màxim de funcionament en aquest moment. Pel que fa
als atraients, cal preveure condicions extremes de temperatura i
vent per poder garantir la durada del producte dins del difusor
durant tot els temps previst fins al proper canvi o bé, treballar
amb difusors de major durada que no requereixin la seva substi-
tució a meitat de campanya. D’aquesta manera estalviem un
cost important i es garanteix el seu correcte funcionament
durant tota la corba de vol del corc.

El nivell de captures d’aquesta prova pilot de captura massiva i
generalitzada per al control del corc del suro a Catalunya ha
estat molt inferior al volum de captures obtingudes en anys
anteriors (a data de l’informe no es disposen dels resultats de les
captures de Portugal ni de les experiències realitzades durant el
2012 pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Medi Natural) a nivell experimental (i per tant amb un
nombre molt inferior de trampes instal·lades). Per exemple, a
Catalunya les captures de l’any 2010 van arribar als 3.7 indivi-
dus/trampa a la zona d’Arbúcies i els 5.8 individus/trampa a la
zona de Santa Coloma de Farners segons els assajos experimen-
tals portats a terme pel llavors Departament de Medi Ambient i
Habitatge. Pel mateix any, a Andalusia les captures van ser de
0.9 individus/trampa.

Davant d’aquests resultats és del tot necessari continuar amb
les probes pilot de captura massiva i alhora amb la recerca per a
la millora de l’atraient i del sistema de difusió, així com determi-
nar amb major exactitud la corba de vol del corc per tal d’ade-
quar al màxim aquests paràmetres a les variabilitats de les dife-
rents zones sureres de Catalunya i garantir el funcionament
òptim de les trampes.

Alhora també s’ha detectat una variabilitat important en la
instal·lació de les trampes durant el seguiment realitzat pel
Consorci Forestal de Catalunya (trampes instal·lades als mar-
ges o talussos de carreteres, en estaques o penjades de bran-
ques de les mateixes alzines, etc.). Per tant, cal doncs afinar el
protocol actual en properes campanyes de captura del corc
per poder determinar amb major exactitud la instal·lació ide-
al de les trampes també amb l’objectiu de garantir-ne el
millor funcionament possible.
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Àlex Serrahima

Advocat dels Serveis
Jurídics del CFC

s públic i notori que antigament,
quan un propietari forestal tancava
un acord verbal amb una altra per-

sona i es donaven la mà, aquell pacte es
complia; encara que a posteriori el mateix
propietari veiés que hi sortia perdent. “Un
pacte és un pacte”, es deia. Avui en dia enca-
ra hi ha propietaris que tenen aquest sentit
noble del compromís però, tanmateix, la rea-
litat ens demostra cada vegada més que tan-
car acords de paraula potser no és el més
convenient pels nostres interessos. D’aquí la
figura dels contractes per escrit com a ins-
trument de protecció jurídica de la propietat. 

En aquest sentit, els contractes representen
el “val més prevenir que curar” ja que cada
vegada resulta més complicat ser propietari
forestal en el segle XXI. Ho dic perquè a
diferència d’altres sectors econòmics, nosal-
tres portem molts anys socialitzant els bene-
ficis (la creença que el bosc és de tothom) i
privatitzant les responsabilitats, essent el
propietari, normalment, el més perjudicat.
Quantes vegades hem sentit o ens ha passat
que, per exemple, lloguem una masia a cap
preu i quan emplacem als masovers a mar-
xar, només hi trobem que problemes?; o con-
tractem una empresa de treballs forestals
que fa malament la seva feina, i llavors les
multes instades per l’Administració les hem
de pagar nosaltres?. 

El món dels contractes és notablement
extens i complex, i més tenint en compte la
casuística del cas concret. Però, tanmateix, els
titulars de finques forestals composades de
masia, boscos i alguns camps, tampoc neces-
sitem tipologies contractuals gaire complica-
des. Únicament, un document on hi figurin
els elements essencials de les parts contrac-
tants, i un nombre determinat de clàusules
adaptades a l’objecte del què volem convenir. 

Els contractes poden ser molt simples o
molt complicats. Però per anar bé, tots han
de contenir aquells elements essencials que,
en cas de problemes, resulten ser els que ens

fallen a favor. Un contracte, sigui del tipus
que sigui, ha de contenir una correcta i
encertada delimitació de les parts contrac-
tants (noms, DNI, domicili, etc.). Alhora, és
molt important ser incisius i complerts a l’ho-
ra de descriure l’objecte del contracte. Preci-
sament en aquest punt, aconsello sempre
definir al màxim el què es pretén acordar (si
és una masia, lloc a on s’han de realitzar les
feines forestals, entre d’altres) i acompanyar-
ho d’un plànol suficientment detallat. També
convé fixar una durada determinada (a no ser
que el propietari vulgui “a perpetuïtat”), un
preu concret i la responsabilitat civil. D’altra
banda, a fi efecte de tenir la certesa definiti-
va de la celebració del contracte cal, al final
de tot, enumerar les pàgines, fixar-hi la data
de formalització, i la signatura. 

Pel que fa a les altres clàusules que
puguem posar, també són molt importants.
Però aquí entra la voluntat del propietari de
si les vol afegir, o no. Tenim, per exemple, les
obligacions que acorden ambdues parts, la
successió, clàusules de resolució, fur, drets,
etcètera. 

En matèria de responsabilitat civil, val a dir
que les finques amb Instrument d’Ordenació
Forestal (PTGMF o PSGF) ja disposen d’una
assegurança per a danys ocasionats per acci-
dents i sinistres que pateixin terceres perso-
nes dins les nostres finques ordenades. En
aquest sentit, hem d’aplaudir al Centre de la
Propietat Forestal aquesta iniciativa, que
opera des de l’any 2006, ja que ens protegeix
de les reclamacions que ens puguin fer per
sinistres ocasionats a la nostra finca. Però
tanmateix, és lògic i raonable que davant
d’accions o omissions que realitzin els nos-
tres arrendataris (llogaters), la qüestió final
és que nosaltres no en resultem ser els respo-
nables. D’aquí que un dels punts importants
que ha de contenir un contracte és, precisa-
ment, el d’estipular l’eximent de responsabi-
litat per part de la propietat davant de
desgràcies o incompliments ocasionats per

É

Els contractes com a instrument

per a esquivar problemes



l’altra part contractual i, a la vegada, d’exigir-li que con-
tracti una nova assegurança de responsabiltat civil ade-
quada a les característiques determinades. 

En el Dret Català existeixen diverses tipologies de con-
tractes, i per això sempre es recomana l’assessorament
d’un professional jurídic. Tanmateix, a títol general, hi ha
figures contractuals que esdevenen les més concurrents
en una finca forestal. 

Contracte de prestació i execució d’aprofitament fores-
tal fuster determinat (de campanyes forestals): És
aquell contracte de serveis entre el propietari de la finca i
l’empresa o persona jurídica que realitza les feines fores-
tals. Primerament, cal diferenciar si la finca té Pla de Ges-
tió, o no, ja que condiciona part del contingut del mateix
document. Independentment dels elements essencials que
ha de contenir, és important ressaltar els aspectes relacio-
nats amb el món forestal, com són: la superfície de bosc
que es vol treballar, si s’inclou el transport de productes,
els avisos d’actuació i finalització de feines, executar les
feines segons el pla de gestió (si és el cas), els camins a
utilitzar i la seva reparació una vegada acabada la cam-
panya, entre d’altres. A més a més, si volem celebrar un
contracte més complert, es pot incloure tota aquella
documentació que l’empresa ha de tenir, com és la relació
de treballadors que faran les feines, el TC-2, els correspo-
nents certificats de Prevenció de Riscos Laborals (els EPI,
d’aptituds, etc), entre d’altres. Aquest tipus de contracte
és important que l’adoptem com a costum a l’hora de
contractar colles de treballadors per a campanyes fores-
tals, ja que és una bona eina per a prevenir maldecaps.  

Contracte de Precari: S’al·ludeix a l’article 1750 del Codi
Civil. Consisteix en la cessió de la possessió d’un bé (casa,
hort, camp, etc), gratuïtament, i sense la tinença d’un títol
concret. El seu origen es remonta al Dret Romà referit a
finques, les quals es concedia el seu ús a títol de toleran-
cia i sense determinació de temps, finalitat o mode.
La particularitat més important del precari és que gaudeix
d’un mitjà processal específic per recuperar el bé o cosa
prestada anomenat “desnonament en precari”. Segueix els
tràmits del judici verbal i el poden promoure les persones
que pretenguin recuperar la plena possessió del bé, ja
sigui el mateix propietari, usufructurari o qualsevol altra
persona amb dret a posseïr el bé en qüestió (article
250.1.2 LEC).

Contracte d’Arrendament Rústic: És el tipus de contracte
que fem servir per llogar camps, boscos, horts, prats, o
qualsevol superfície rústica amb la finalitat que el llogater
hi realitzi un aprofitament forestal, ramader o agrari, a

canvi d’una contraprestació. Es troba regulat a la Llei
1/2008, de 20 de febrer, de Contractes de Conreu. S’hi
poden incloure les construccions (una pallissa, una cort, o
una barraca, per exemple), maquinària i les eines que s’a-
cordin arrendar per a poder realitzar l’aprofitament. Cal
tenir en compte que aquests tipus de contractes tenen
una durada mínima de set anys, prorrogables de cinc en
cinc anys. Alhora, es recomana sempre delimitar en un
plànol la superfície concreta que es pretén llogar. 

Contracte d’Arrendament Urbà: És aquell contracte a
utilitzar quan volem llogar només la masia, o una maso-
veria, a canvi d’un preu determinat. S’aconsella definir al
màxim l’estança i annexos, si és que es volen llogar també
(garatge, corts, etc.). Es troba regulat a la Llei 29/1994, de
24 de novembre. 

Contracte de Masoveria: Serveix en aquells supòsits en
què, qui lloga els camps, boscos o prats d’una finca, habi-
ta també a la masia o masoveria de la finca. En aquest cas,
el masover/a no ha de pagar contraprestació per l’ús del
mas, però està obligat a explotar les terres. 

Contracte de Parceria: En el contracte de parceria el pro-
pietari o propietària cedeix al parcer o parcera l'explotació
d'una finca a canvi d'una participació en els productes
obtinguts, amb contribució o sense del propietari en les
despeses. Les parts a repartir es poden convenir lliurement. 

Contracte d’autorització d’activitats esportives organit-
zades o d’altres relacionades amb l’oci, dins els límits
d’una propietat forestal privada: Aquesta tipologia con-
tractual es refereix a aquelles activitats de bicicletes,
excursions a peu o a cavall, o amb moto que passen per
les nostres finques, moltes vegades sense demanar permís.
En aquest sentit, la seva finalitat és regular el seu trànsit i
prevenir-ne possibles preocupacions. La casuística és molt
extensa però, identificant els organitzadors i establint uns
paràmetres a seguir són una bona manera d’evitar pro-
blemàtiques i conèixer els responsables d’hipotètics danys
a la nostra propietat.  

En definitiva, és cert que hem de lamentar la fi d’aques-
ta tradició tan típica a casa nostra on feiem els tractes a
peu dret i amb una encaixada de mans. Però un contracte
és un compromís entre dues parts, la qual cosa ens atorga
aquella confiança que, en cas d’incompliment de l’altra
part, ens garanteix el mínim de complicacions i perjudicis
que normalment se solen derivar. Cada propietari ha de
fer el què cregui convenient a la seva finca però, a vega-
des pot ser que “els estalvis se’ns mengin les estovalles” i
al final, ens “valgui més el suc, que la sardina”. 
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UBICACIÓ
Terme municipal: Terrassa.
Comarca: Vallès Occidental.
Propietat/promotor: Ajuntament de Terrassa.
Any d’inici de funcionament de la instal·lació: 2010.

INSTAL·LACIÓ I EQUIPS
Tipus de conversió tèrmica: Combustió convencional.
Tipus d’energia generada: Tèrmica.
Caldera: HERZ, model Biomàtic, de 250 kW de potència.
Sistema de sortida de fums: Cicló incorporat a la sortida 
de fums de la caldera que recull totes les partícules volàtils 
que surten del bescanviador de calor.
Dimensions i capacitat de la sitja: 59 m3.
Sistema de descàrrega: Descàrrega directa amb camió 
ploma utilitzant big-bags tèxtils. 
Sistema d’alimentació: Ballesta rotatòria i vis-sens-fi fins a 
la caldera. 
Descripció dels usos: Calefacció per a tota l’escola i aigua 
calenta sanitària només per a la cuina.

BIOMASSA UTILITZADA
Tipus: Estella forestal. 
Requeriments: Granulometria G50 i humitat màxima del 
30%.
Distància de subministrament: 50 km.
Consum anual: 50 tones.

ASPECTES ECONÒMICS
Cost inversió: 118.563 € de la caldera i les instal·lacions, i 
49.068 € de l’obra civil.
Ajuts públics:  Finançada pels Fons Estatals per 
l'Ocupació i la Sostenibilitat Local de l'any 2010.

Estalvi emissions combustibles fòssils: 42,4 t de CO2

OBSERVACIONS
Terrassa és la segona ciutat d’Espanya en nombre d’edificis 
que utilitzen biomassa com a combustible per a calefacció. 
L’any 2010, l’associació AVEBIOM va guardonar el suport a 
aquest energia renovable amb el I Premi AVEBIOM de reco-
neixement al treball de foment de la bioenergia.

Dades de contacte
Ajuntament de Terrassa - Servei de Medi Ambient i Sosteni-
bilitat (93 739 70 00)

Instal·lació d’una caldera d’estella de 
250 kW per una escola de Terrassa

CEIP Salvador Vinyals.

Caldera de combustió de 250 kW que, amb estella 
forestal, escalfa l’escola Salvador Vinyals de Terrassa 
i genera aigua calenta sanitària per a les instal·lacions 
de la cuina.
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UBICACIÓ
Terme municipal: Les Franqueses del Vallès.
Comarca: Vallès Oriental.
Propietat/promotor: Privat.
Any d’inici de funcionament de la instal·lació: 2008 
(revisada: 11/2009).

INSTAL·LACIÓ I EQUIPS
Tipus de conversió tèrmica: Combustió convencional.
Tipus d’energia generada: Tèrmica.
Caldera: Caldera GILLES de 49 kW de potència.
Sistema de sortida de fums: Netejadors horitzontals 
automàtics i xemeneia de doble capa.
Dimensions i capacitat de la sitja: 6 m3 (tèxtil).
Sistema de descàrrega: Descàrrega pneumàtica.
Sistema d’alimentació: Vis-sens-fi.
Descripció dels usos: Calefacció i Aigua Calenta Sanitària 
(ACS).

BIOMASSA UTILITZADA
Tipus: Pèl·let.
Distància de subministrament: 66 km.
Consum anual: 10 tones.
Producció de cendres: 60 litres.

ASPECTES ECONÒMICS
Cost inversió: 29.218,43 €.
Estalvi emissions combustibles fòssils: -

OBSERVACIONS
Instal·lació combinada amb captadors solars per a la gene-
ració d’ACS i calefacció.

Dades de contacte
Consorci Forestal de Catalunya
consorci@forestal.cat

Instal·lació d’una caldera de pèl·let 
de 49 kW per a particular

Can Pere de l’Om.

Instal·lació d’una caldera de pèl·let Gilles de 49 kW de 
potència per a particular
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a qualitat del planter i el clon seleccionat
són aspectes molt importants per garantir
l’èxit en les plantacions de pollancre. A més,

els riscos fitosanitaris del pollancre obliguen a
diversificar els clons de pollancre utilitzats i evitar
en la mesura del possible les grans extensions
monoclonals. Un altre aspecte molt important és el
d’adaptar el clon escollit per la plantació a les
característiques dels terrenys a plantar (tipus de sòl,
disponibilitats d’aigua i de nutrients) a fi i efecte
d’obtenir els objectius de producció i de rendibilitat
esperats.

En aquest article es vol mostrar la diversitat en els
clons disponibles i alhora permetre una fàcil i ràpi-
da localització del viver que disposa del clon selec-
cionat per la vostra plantació.

Viveristes
En total a Catalunya hi ha 5 viveristes registrats en
el Registre Oficial de Proveïdors de Material Vegetal
els quals produeixen planta de clons de pollancre.
Tots ells han respost l’enquesta sobre les disponibili-
tats del material vegetal de pollancre.

Disponibilitats per la campanya 2012-2013
El conjunt de viveristes registrats proposen un total
de nou clons de pollancre per a la producció de
fusta de qualitat i tres per a la producció de bio-
massa. La disponibilitat total de plantes dels dife-
rents clons que hi ha disponibles pel conjunt dels
viveristes és de 111.200 plantes per producció de
fusta de qualitat i de 120.000 estaques per produc-
ció de biomassa. Respecte l’any anterior, la disponi-
bilitat de planta ha augmentat un 57% per la pro-
ducció de fusta i un 9% per a biomassa.

Taula 1. Quantitats totals aproximades disponi-
bles per cada clon de pollancre (dades facilitades
pels mateixos vivers)
D’entre les disponibilitats de clons per la producció de
fusta de qualitat, els principals clons utilitzats (més

d’un 20%) són: el clon I-MC amb un 39.1%, el clon I-
214 amb un 26.5% i el Triplo amb un 24.5% de l’ofer-
ta. En el segon grup de clons en importància (entre el
5-20%) hi trobem el Canadà Blanc amb un 5%. La
resta de clons estan per sota del 5% i en el següent
ordre: Raspalje i TR-56/75 (1.3%), el Columbia River i el
Luisa Avanzo (0.9%) i l’Unal amb un testimonial 0.4%.

Pel que fa a la producció de biomassa, destaca
el clon I-MC amb un 50% de l’oferta, el I-214
amb el 29.2% i el Triplo amb un 20.8% restant.

L

Josep M. Tusell i
Armengol

Enginyer de Forests 
Responsable de l’À-
rea Tècnica del
Consorci Forestal
de Catalunya.
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Taula 2. Rànking dels clons més produïts per
la campanya 2012-2013 (dades facilitades
pels mateixos vivers)

Taula 3. Evolució dels clons més utilitzats en els darrers anys (Font: DAAM. Control de material
vegetal)

On podeu trobar els diferents clons per la campanya 2012-2013?
A la següent taula us adjuntem, en funció de la comarca, la llista dels viveristes que han respost
a l’enquesta i els clons que tenen disponibles.

Taula 4. Llistat dels viveristes i dels clons que tenen disponibles
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Llotja de contractació i mercat en origen de Vic (20/10/2012) i de Girona (18/05/2012)

Tots els preus corresponen a

la Llotja de Vic, excepte pel

cas del Suro on s’indiquen

preus de la Llotja de Girona.

* Venta exclusiva a través

de Serveis Forestals.

Els preus s’entenen sobre

indústria, excepte el

pollancre (sobre camió) i

algun producte d’acàcia (a

carregador).

Nota: Segons la Llotja de

Vic, el pi douglas, el pi pin-

yer, el pi marítim, el pi

insignis, el pi roig, el pi

negre, el pi blanc (bord), la

pinassa i el pi variat de

més de 30 cm de diàmetre

sense nusos destinats a

xapa poden tenir un preu

superior.

75,00 / 87,00 75,00 / 87,00 

51,00 / 55,0051,00 / 55,00

50,00*

-

50,00*

50,00 50,00

48,00 48,00

78,00 / 120,00

54,00 / 66,00

89,00 / 100,00

45,00 / 51,0045,00 / 51,00

39,00 / 42,00 39,00 / 42,00

47,00 / 53,00

38,00 / 39,00

42,00 / 48,00

44,00 / 48,00

35,00

47,00 / 53,00

38,00 / 39,00

42,00 / 48,00

44,00 / 48,00

35,00

46,00 / 51,0046,00 / 51,00

51,00 / 66,0051,00 / 66,00

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Fulla petita de 23 a més cm

De 20 a més cm       i 5-6 m llarga-
da (a carregador)

de més de 14 cm 

de més de 30 cm 

59,00 / 65,00

42,00 / 48,00

36,00 / 39,00

46,00 / 51,00

57,00 / 78,00 57,00 / 78,00

46,00 / 51,00

36,00 / 39,00

Preu fusta trituració

59,00 / 65,00

78,00 / 120,00

54,00 / 66,00

48,00 / 54,00

48,00 / 54,00

60,00 / 65,00*

48,00 / 54,00

57,00 / 81,00

72,00 / 84,00 72,00 / 84,00

57,00 / 81,00

48,00 / 54,00

89,00 / 100,00 
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Producte Cotització anterior Variació Preus 
actualitzats

LLENYA

Alzina 57,00 / 66,00 +3 / = 60,00 / 66,00 t

Alzina (zona Bages) 66,00 / 72,00 -3 63,00 / 69,00 t

Alzina (zona Vallès) 60,00 / 66,00 = 60,00 / 66,00 t

Roure 45,00 = 45,00 t

Roure (zona Bages) 45,00 = 45,00 t

Roure (zona Vallès) 45,00 = 45,00 t

Faig 39,00 / 42,00 = 39,00 / 42,00 t

Faig (zona Vallès) 39,00 / 42,00 = 39,00 / 42,00 t

Suro pelut - - 32,00 / 35,00 t

PALS DE CONÍFERES 65,00 / 69,00 = 65,00 / 69,00 t

SURO 
(Llotja de 
Girona)

Suro trituració verd (rebuig) 575,00 / 360,00 400,00 t

Suro taponable 1600,00 / 1800,00 = 1800,00 t

FUSTES 
TRITURACIÓ

Coníferes (Vallès) 25,00 = 25,00 t

Coníferes (Solsona) 27,65 / 28,85 = 27,65 / 28,85 t

Coníferes (St. Gaudens) 32,95 / 39,50 +0,55 / +1,50 33,50 / 41,00 t

Frondoses (Vallès) 23,00 = 23,00 t

Frondoses (Solsona) 25,30 / 27,05 = 25,30 / 27,05 t

Frondoses (St. Gaudens) 39,45 / 42,50 = 39,45 / 42,50 t

Castanyer (Vallès) 23,00 = 23,00 t

Castanyer (Solsona) 25,30 / 27,05 = 25,30 / 27,05 t

Castanyer (St. Gaudens) 35,45 / 38,50 = 35,45 / 38,50 t

Faig (Vallès) 23,00 = 23,00 t

Faig (Solsona) 25,30 / 27,05 = 25,30 / 27,05 t

Faig (St. Gaudens) 42,85 / 45,90 = 42,85 / 45,90 t

Eucalipto (Vallès) 23,00 = 23,00 t

Eucalipto (Solsona) 25,30 / 27,05 = 25,30 / 27,05 t

Eucalipto (St. Gaudens) 39,70 / 42,75 ↑ 42,85/45,90 t

Plàtan (Vallès) 23,00 = 23,00 t

Plàtan (Solsona) 25,30 / 27,05 = 25,30 / 27,05 t

Plàtan (St. Gaudens) 39,45/42,50 = 39,45/42,50 t

Llotja de Girona 24,00 / 30,00 = 24,00 / 30,00 t

Que el sector està en crisi no és cap novetat, però sí que és especialment preocu-
pant la manca de representants de la indústria a la Taula de preus de la Llotja de
Vic. Mentre el sector productiu forestal s’escarrassa en obrir nous mercats, la indús-
tria sembla haver desaparegut o bé ha perdut l’interès per la fusta de casa nostra.
Fruit d’aquesta inquietud per obrir nous mercats, en aquesta taula de preus s’ha
pogut cotitzar el suro pelut (després del desenvolupament de dues màquines de
separació del suro i la fusta obtinguts a partir de la trituració del suro pelut) i oferir
un nou mercat per l’acàcia gruixuda (més de 20 cm de diàmetre) a mides llargues.
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Coraebus florentinus
Corc de les branques

1. Vista general de diversos suros amb bastantes 
branques seques afectades pel corc.
2. Adult de Coraebus florentinus (mascle - superior; 
femella - inferior).
3. Durant la major part del cicle, la larva construeix 
una galeria longitudinal dins de la branca.
4. A finals de l’hivern, la larva es mou a l’albeca i 

construeix una galeria subcortical, anellant la 
branca.
5. En aquest punt, on hi ha la galeria anular, és fàcil 
que la branca es trenqui.
6. Detall de la fase final de la pupa, abans de 
formar-se el nou adult.
(Fotografies: JM Riba)
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Nom científic: Coraebus florentinus  
(Herbst, 1801) (Coleoptera: Buprestidae)
Sinonímies: Coraebus bifasciatus, Corae-
bus fasciatus
Nom comú: corc de les branques d’alzines 
i suros.
Espècies similars: a la península hi ha 4 
espècies del gènere Coraebus; C.undatus 
és el corc del suro; C.rubi i C.elatus són les 
espècies més petites i les larves viuen sota 
terra, afectant arrels de rosàcies.

DESCRIPCIÓ
Adult: similar a C.undatus, però es diferen-
cia fàcilment per la seva mida lleugerament 
superior, un cos més convex, uns èlitres 
més brillants i les franges dibuixades són 
més amples; de 13-18 mm de longitud i 5 
mm d’ample; destaca el color verd bronze-
jat, molt brillant; a la meitat posterior dels 
èlitres hi ha 2 bandes transverses, molt 
amples i poc sinuoses en ziga-zaga, de 
color daurat i delimitades per 3 bandes 
blavoses; les femelles tenen les antenes 
més curtes i generalment amb el cos menys 
esvelt i menys allargat, amb colors menys 
verds i més blavosos que els mascles.

Larva: molt similar a la de C.undatus; 
àpoda i allargada, amb els segments ben 
marcats; té un aspecte molt prim de perfil; 
de color blanc-groguenc; pot superar els 50 
mm de longitud en el seu màxim. 

CICLE BIOLÒGIC
Necessita 2 anys per completar el seu cicle 
biològic (en climes freds, pot allargar-se 
fins a 3-4 anys).
A Catalunya, l’adult vola al juny i juliol, amb 
un màxim a la segona quinzena de juny; 
els mascles neixen uns dies abans que les 
femelles; pot viure fins 4 setmanes.
La femella diposita 1 ou per branca, en una 
petita esquerda; busca branques petites 
(de 1-5 cm de diàmetre), generalment de 
1-4 anys, situades a les parts més assole-
llades de l’arbre.
La larva nounada s’introdueix dins del 
xilema (sense tocar l’albeca); es desenvo-
lupa perforant una galeria longitudinal (pot 
superar els 100 cm) que baixa per la 
branca fins a zones més gruixudes.
A finals de l’hivern, la larva apropa la gale-

ria a l’albeca i a nivell subcortical fa un 
anellament intern complert a la branca; 
finalment, la larva construeix una cambra 
de pupació dins de la branca, es doblega 
pel mig i fa la metamorfosi per 
transformar-se en un nou adult.

HOSTES AFECTATS
És una espècie de distribució circunmedi-
terrània, des de Portugal fins els Balcans, 
Sardenya i el nord d’Àfrica; present a tota 
la península; no està registrada a les Illes 
Balears.
La larva xilòfaga causa seca de brancam a 
moltes espècies de Quercus; té una 
marcada preferència per Q.ilex i Q.suber; 
també es troba en roures (Q.canariensis, 
Q.cerris, Q.coccifera, Q.faginea, 
Q.pedunculata, Q.pubescens, Q.robur, 
Q.sessiliflora i Q.toza) i també ha estat 
citada sobre Castanea.

DANYS I DIAGNOSI
La branca infestada es detecta molt bé pel 
canvi sobtat en la coloració del fullam (en 
alzines i suros).
La branca no s’asseca fins que la larva fa 
la galeria anular a nivell subcortical, quan 
talla el flux de la saba.
En altres situacions, les branques poden 
quedar amb molt poc fullam (branques 
decadents).
Poden trobar-se fins a 10 branques afecta-
des per arbre, però no provocarà la seva 
mort.
Les branques afectades es reconeixen al 
tallar-les; o es troba una galeria longitudi-
nal al llarg de la branca i dins de la fusta, o 
bé hi ha una galeria anular subcortical (en 
aquest punt, la branca es trenca).

CONTROL
Reduir l’estrès dels arbres o de la plantació, 
amb una gestió adequada a la varietat, al 
sòl i al clima. 
Realitzar pràctiques de sanejament: tallar 
branques afectades (abans de la sortida de 
l’adult) i tallar els arbres més debilitats i 
decadents (amb seca de fullam i de 
brancam de capçada).
L’aplicació d’insecticides no és efectiva; no 
hi ha feromones, ni atraients per la seva 
captura.
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l’escalfament global
ientífics de la Universitat de Not-
tingham, al Regne Unit, han desen-
volupat un nou material porós (un

compost basat en nitrat d'alumini, materials
orgànics i aigua) que, utilitzat amb tècni-
ques sofisticades, podria ser útil en la lluita
contra l'escalfament global. Aquest material,
anomenat Nott-300, és capaç de retenir el
90% del CO2 que el travessa. Aquest fet,
unit al baix cost de la seva producció, con-
verteix el Nott-300 en una prometedora
alternativa per a la captura de gasos d'efec-
te hivernacle.

Hi ha molts motius per justificar la neces-
sitat de desenvolupar estratègies eficaces
per eliminar el CO2 utilitzant materials
alternatius amb alta capacitat d'adsorció,
alta selectivitat cap al CO2 i alta capacitat
de regeneració, tot a un cost viable.

El Nott-300 podria afavorir la sostenibili-

tat química i mediambiental amb un cost
relativament baix, ja que aquest material es
sintetitza a partir de substàncies orgàniques
relativament simples i barates. L'únic dissol-
vent és l'aigua. El material presenta una alta
estabilitat química enfront dels dissolvents
orgànics més freqüents i resisteix  tempera-
tures de fins a 400 ºC.

Aquest material també presenta una ele-
vada adsorció de SO2, constituint el material
amb major adsorció que s'hagi documentat
fins ara. A més, és selectiu per a ambdós
gasos (CO2 i SO2), mentre que l'adsorció
d'altres gasos com l'hidrogen, el metà, el
nitrogen i l'oxigen és molt baixa o nul·la.

En aquest estudi van col·laborar investiga-
dors del Consell d'Instal·lacions de Ciència i
Tecnologia (STFC) i del Diamond Light Sour-
ce del Regne Unit i de la Universitat de
Pequín, Xina.

Forn solar d’Odelló
És un forn situat a la Cerdanya francesa que funcio-
na gràcies a l’energia solar. La seva potència és d’un
megawatt i és un dels més grans del món. Es tracta
d’un laboratori científic on, per mitjà del sol, es rea-
litzen estudis de camp dels fenòmens a alta tempe-
ratura i del comportament dels materials en condi-
cions extremes.

El funcionament és el següent: trobem una sèrie
de miralls orientables i situats al pendent de la
muntanya que recullen els raigs solars i els transme-
ten cap a una segona sèrie de miralls "concentra-
dors" que formen l'enorme paràbola a l'edifici prin-
cipal (veure imatge). Els raigs convergeixen, a
continuació, cap a la zona superior de l'edifici cen-
tral que els concentra sobre un objectiu de 40 cm de
diàmetre. En aquest punt es concentra l'energia de
"10.000 sols". 

Quins beneficis té aquest forn?
· Permet obtenir ràpidament temperatures entre

3.000° C i 3.200° C. 
· L’energia és gratuïta i neta.
· Permet canvis bruscos de temperatura i, en con-

seqüència, estudiar l'efecte del xoc tèrmic.
· No hi ha gairebé cap element que contamini ja

que el material que s'estudia només és escalfat  per
una radiació solar (en un entorn molt pur).

C

Manel Martínez

Enginyer Tècnic
Forestal

Forn solar d’Odelló

Refranys
populars
Desembre nevat,
bon any pel blat.

Pel gener no et
separis del braser.

Pel febrer treu flor
l’ametller.

Guarda llenya al
llenyer per quan
arribi el febrer.

Si no plou pel
febrer, no hi ha bon
prat ni graner
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Nom científic: Coraebus florentinus  
(Herbst, 1801) (Coleoptera: Buprestidae)
Sinonímies: Coraebus bifasciatus, Corae-
bus fasciatus
Nom comú: corc de les branques d’alzines 
i suros.
Espècies similars: a la península hi ha 4 
espècies del gènere Coraebus; C.undatus 
és el corc del suro; C.rubi i C.elatus són les 
espècies més petites i les larves viuen sota 
terra, afectant arrels de rosàcies.

DESCRIPCIÓ
Adult: similar a C.undatus, però es diferen-
cia fàcilment per la seva mida lleugerament 
superior, un cos més convex, uns èlitres 
més brillants i les franges dibuixades són 
més amples; de 13-18 mm de longitud i 5 
mm d’ample; destaca el color verd bronze-
jat, molt brillant; a la meitat posterior dels 
èlitres hi ha 2 bandes transverses, molt 
amples i poc sinuoses en ziga-zaga, de 
color daurat i delimitades per 3 bandes 
blavoses; les femelles tenen les antenes 
més curtes i generalment amb el cos menys 
esvelt i menys allargat, amb colors menys 
verds i més blavosos que els mascles.

Larva: molt similar a la de C.undatus; 
àpoda i allargada, amb els segments ben 
marcats; té un aspecte molt prim de perfil; 
de color blanc-groguenc; pot superar els 50 
mm de longitud en el seu màxim. 

CICLE BIOLÒGIC
Necessita 2 anys per completar el seu cicle 
biològic (en climes freds, pot allargar-se 
fins a 3-4 anys).
A Catalunya, l’adult vola al juny i juliol, amb 
un màxim a la segona quinzena de juny; 
els mascles neixen uns dies abans que les 
femelles; pot viure fins 4 setmanes.
La femella diposita 1 ou per branca, en una 
petita esquerda; busca branques petites 
(de 1-5 cm de diàmetre), generalment de 
1-4 anys, situades a les parts més assole-
llades de l’arbre.
La larva nounada s’introdueix dins del 
xilema (sense tocar l’albeca); es desenvo-
lupa perforant una galeria longitudinal (pot 
superar els 100 cm) que baixa per la 
branca fins a zones més gruixudes.
A finals de l’hivern, la larva apropa la gale-

ria a l’albeca i a nivell subcortical fa un 
anellament intern complert a la branca; 
finalment, la larva construeix una cambra 
de pupació dins de la branca, es doblega 
pel mig i fa la metamorfosi per 
transformar-se en un nou adult.

HOSTES AFECTATS
És una espècie de distribució circunmedi-
terrània, des de Portugal fins els Balcans, 
Sardenya i el nord d’Àfrica; present a tota 
la península; no està registrada a les Illes 
Balears.
La larva xilòfaga causa seca de brancam a 
moltes espècies de Quercus; té una 
marcada preferència per Q.ilex i Q.suber; 
també es troba en roures (Q.canariensis, 
Q.cerris, Q.coccifera, Q.faginea, 
Q.pedunculata, Q.pubescens, Q.robur, 
Q.sessiliflora i Q.toza) i també ha estat 
citada sobre Castanea.

DANYS I DIAGNOSI
La branca infestada es detecta molt bé pel 
canvi sobtat en la coloració del fullam (en 
alzines i suros).
La branca no s’asseca fins que la larva fa 
la galeria anular a nivell subcortical, quan 
talla el flux de la saba.
En altres situacions, les branques poden 
quedar amb molt poc fullam (branques 
decadents).
Poden trobar-se fins a 10 branques afecta-
des per arbre, però no provocarà la seva 
mort.
Les branques afectades es reconeixen al 
tallar-les; o es troba una galeria longitudi-
nal al llarg de la branca i dins de la fusta, o 
bé hi ha una galeria anular subcortical (en 
aquest punt, la branca es trenca).

CONTROL
Reduir l’estrès dels arbres o de la plantació, 
amb una gestió adequada a la varietat, al 
sòl i al clima. 
Realitzar pràctiques de sanejament: tallar 
branques afectades (abans de la sortida de 
l’adult) i tallar els arbres més debilitats i 
decadents (amb seca de fullam i de 
brancam de capçada).
L’aplicació d’insecticides no és efectiva; no 
hi ha feromones, ni atraients per la seva 
captura.
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El Pla de vigilància ambien-
tal és un instrument en el
que s’estableixen els indica-
dors i sistemes de control
de les mesures preventives i
correctores per minimitzar
els efectes ambientals pre-
vistos en els projectes d’in-
fraestructures. Cal assenya-
lar però, que les diferents
normes no estableixen cla-
rament el contingut d’a-
quest Pla, i això ha provocat que hi hagi una gran varia-
bilitat de plans de vigilància.

Aquest document s’ha elaborat amb la finalitat de
posar a l’abast dels professionals que es dediquen a la
realització i execució de projectes i estudis d’impacte
ambiental una metodologia acurada per a l’elaboració i
aplicació dels programes de vigilància.

Guia per a la redacció i 
execució dels programes de
vigilància ambiental 
d’infraestructures viàries a
Catalunya

Institució pública que té per funció adquirir, conservar,
estudiar i difondre de forma integral l’herència cultural i el
patrimoni natural relacionats amb el món del suro a Cata-
lunya, amb els propòsits de contribuir al desenvolupament
social, econòmic i cultural de la comunitat; d’oferir suport
a l’educació formal; així com alternativa de creació i d’oci.

El 29 de juny de 2012 es va inaugurar la nova seu des-
prés d’un procés de renovació i trasllat a la fàbrica moder-
nista de Can Mario. Actualment el nou Museu del Suro de
Palafrugell té les portes obertes al públic durant tot l'any.

A la web hi podreu trobar tot el material didàctic, les
activitats i publicacions, entre altres informacions, que
ofereix el Museu.

Museu del suro
http://www.museudelsuro.cat

ASTURFORESTA
Fira Forestal Internacional
Del 20 al 22 de juny de 2013. Astúries.

Organitza: Comité Organizador de Asturforesta,
format per tots els representants del sector forestal
del Principat d’Astúries.

Més informació a www.asturforesta.com
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Publicació que té com a
objectiu principal donar a
conèixer l’estudi del potencial silvopastoral del massís de les
Gavarres i donar propostes de gestió per tal d’assolir, amb el
suport de la ramaderia, masses forestals sanes i resistents a
pertorbacions, com ara incendis.

Fruit de l’encàrrec realitzat pel Consorci de les Gavarres
arran de la selecció d’aquest projecte com a guanyador del
XVIII Premi Joan Xirgo, aquest llibre pretén ser útil tant per
a l’ens gestor de l’ENP de les Gavarres, com per a propietaris,
ramaders i altres administracions per a la gestió dels seus
espais agroforestals. L’estudi aporta dades interessants i
exportables a d’altres forests mediterrànies de terra baixa.

Gestió silvopastoral dels boscos
mediterranis: el cas del massís
de les Gavarres



Puigdevall

e n t r e v i s t a

Jordi 

L’any 2011 va ocupar la presidència de
la Cooperativa Serveis Forestals, SCCL.
Quines van ser les motivacions que el
van fer accedir a ocupar aquest càrrec?
Sense cap mena de dubte la il·lusió i les
ganes de participar d’aquest projecte tan
engrescador. També conèixer el seu bon
funcionament, continuar la bona feina
feta fins aleshores per en Joan Garolera, i
tot això combinat amb un equip humà
molt vàlid, que de fet són els que estiren
del carro dia a dia. Molt important també
la coincidència d’objectius entre nosaltres,
tots anem a una, diria que ens corre la
saba per dins i això fa que no deixem de
pensar què podem fer per tots els nostres
boscos i sector.

Quin és l’àmbit de treball natural de la
Cooperativa Serveis Forestals?
Partim de la base de Santa Coloma de
Farners i Solsona. El primer és el centre
neuràlgic de la Cooperativa, situat al cor
d’un territori amb una alta i molt diversa
activitat silvícola. El segon situat a la
Catalunya central, també amb un munt
de boscos i a on mica en mica anem arre-
lant al territori com una referència dintre
el sector. Per tant, concentrem la nostra

activitat al voltant d’aquestes dues zones,
però m’atreviria a dir que el seu radi d’ac-
ció és il·limitat i l’objectiu final és poder
donar un bon servei a tot el territori
forestal català.

Quins són els objectius de la Cooperati-
va Serveis Forestals?
La Cooperativa ja fa temps que roda i està
consolidada, venim d’un temps on aques-
ta mena de projectes tenien una viabilitat
més fàcil. No ens escapem de la conjun-

Silvicultor i president de la 
Cooperativa Serveis Forestals

“volem apostar per la comercialització conjunta de

producte, volem fer de pont entre el sector forestal

i la indústria, actuar com a eix vertebrador.”

Nascut a Arbúcies el
1974, viu a la casa de
pagès de Riudecòs, a Joa-
net (municipi que forma
part d’Arbúcies), junta-
ment amb la Noemí i els
seus dos fills, en Josep (8
anys) i la Dana (6 anys).
Des de fa aproximada-
ment 20 anys gestiona el
bosc de la finca de Riu-
decòs, d’unes 190 ha, hi
treballa i en viu. Fa
10  anys va decidir diver-
sificar l’activitat afegint el
turisme rural, i des de fa
uns 5 anys ha fet un pas
endavant amb una serra-
dora de llenya, intentant
treballar en unes bones
condicions i professiona-
litzant aquesta feina. Ara
també posa el seu gra de
sorra al sector, ajudant a
la Cooperativa Serveis
Forestals i treballant per
aconseguir que sigui una
eina molt útil per tot el
sector en el seu sentit més
ampli i real.



tura actual i dels
problemes socio-
econòmics, per tant
és important treba-
llar molt i reforçar
els puntals actuals
de la Cooperativa i la
gent que hi treballa.
Tenim una base con-
solidada i el nostre
ventall de serveis i
objectius és prou
ampli. 

A grans trets, els
objectius són:
- Continuar oferint
un servei d’assesso-

rament, planificació, treball tècnic i burocràtic als socis amb la
màxima agilitat i eficàcia.
- Execució de tot tipus de feines forestals, aprofitaments, cons-
trucció de camins, adequació d’espais d’interès... tot això amb la
vetlla d’uns tècnics que amb la seva experiència, formació i
ganes, garanteixen una molt bona feina.
- Oferir la “gestió integral de finques”, juntament amb el propie-
tari ens en cuidem de gestionar la finca en tots els aspectes.
- Anar agafant volum de comercialització, cercar la valorització
dels productes forestals que ja es comercialitzen i intentar trobar
sortides a productes que ara com ara no tenen mercat. Consoli-
dar-nos com a una referència entre la indústria i el sector fores-
tal, un referent en el mercat de la fusta i productes forestals a
casa nostra, oferint una regularitat de producte i subministra-
ment. 
- Hem fet un pas endavant i estem disposats a aconseguir la tan
anomenada comercialització conjunta, podem i volem actuar
com a eix vertebrador entre tot el sector forestal, en el seu sentit
més ampli, i la indústria transformadora dels productes forestals.
- No deixem de buscar cada dia alternatives als nostres boscos, ja
sigui de producte o qualsevol altre valor que ens ajudi a poder
gestionar millor.

Com creu que la Cooperativa Serveis Forestals pot ajudar al
propietari-silvicultor a millorar la gestió de la seva finca?
Bé, precisament ens agrada treballar en el sentit més pràctic i a
peu de bosc fent feina, per tant crec que podem ajudar en tots
els aspectes que afecten a la gestió d’una finca forestal i en la
mesura que el propietari desitgi. Donaré alguns exemples pràc-
tics: podem delimitar-li correctament la finca, planificar-li, tra-
mitar les ajudes forestals...  en definitiva qualsevol feina d’aques-
tes que en diem de paperassa. Però també podem planificar i fer
una obertura d’una pista si cal, organitzar-li la lleva del suro d’u-
na parcel·la amb tot el que això comporta, comercialitzar-li el
producte que en tregui si ja té mitjans propis, sinó, tenim un bon
conjunt d’empreses de serveis forestals per fer la feina, ben feta,
amb garantia i amb tota la seguretat, que avui en dia això és
molt important. El propietari pot acollir-se a la “gestió integral de
finques” si és que pel motiu que sigui no pot o no vol estar pen-
dent del dia a dia.

En definitiva tenim els mitjans i l’experiència per donar respos-
ta a les necessitats que van sorgint quan estàs al capdavant d’u-
na propietat forestal i la seva gestió.

Com es plasmen aquests objectius en la gestió del dia a dia
dels propietaris forestals socis de la Cooperativa?
La principal avantatge que podem oferir és que treballem en la
mesura que el soci ens sol·licita els nostres serveis...si és per fer el
pla tècnic cada deu anys, nosaltres hi som; si és per una
reparcel·lació puntual d’una finca, nosaltres hi som; si vol que li
marquem una aclarida o tallada, ho fem; si només vol que li
comercialitzem el producte, també; que hem de realitzar una
estassada, pelada de suro, repàs de camins, reforestar...tenim els
recursos per fer-ho. És a dir que el soci pot utilitzar pel que més li
convingui els nostres serveis.

Quins d’aquests serveis haurien de reforçar-se en el futur i
quins han de ser les noves línies de treball? 
A part d’intentar millorar totes les feines que fem i serveis que
donem per una inèrcia de ja fa temps treballant, tenim clar que
volem apostar per la comercialització conjunta de producte,
volem fer de pont entre el sector forestal i la indústria, actuar
com a eix vertebrador. Hem d’aconseguir ser una referència din-
tre el mercat de producte i això combinat amb una professiona-
lització del sector. I aquí volem que no quedi ningú exclòs ja que
sinó deixa de tenir sentit. És a dir, associacions de propietaris
forestals, empreses de treballs i serveis forestals, particulars amb
mitjans propis...tothom és benvingut a participar d’aquest objec-
tiu i participar en la seva mesura. Cadascú ha de tenir el seu pro-
tagonisme a l’espai a on actua i treballa, nosaltres estem dispo-
sats a intentar fer la feina de coordinar-ho i fer de pont entre els
nostres boscos i la indústria que fa servir els productes forestals.
No és fàcil ni serà d’un dia per l’altre, però estem segurs que és la
tendència correcte i que cal facilitar a la indústria la feina per tal
que mica en mica anem trobant millor sortida i valoritzant els
nostres productes forestals.
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Quin paper ha de jugar la Cooperativa a nivell de mercat?
El mercat, dissortadament, està força ofegat i no esperem grans
canvis a curt termini. Cada vegada més, els marges de tota la
cadena, propietari, treballadors forestals, transportistes, indús-
tria...s’han anat escurçant més. Però d’altra banda estem con-
vençuts que no hi ha més marge de reducció ja que sinó acaba-
rem convertint el sector en inviable del tot. Ara bé, cal treballar
per no recular més, cal un diàleg de la indústria i sector. Potser
abans uns i altres estaven molt distanciats i cadascú feia el seu
camí. Ara, tots ens hem adonat que anem al mateix vaixell. Cal
que parlem, dialoguem, provem i que ho tornem a provar per tal
d’anar trobant les sortides. 

En definitiva, estic dient que la Cooperativa Serveis Forestals
treballa constantment el diàleg amb la indústria, que discuteix el
valor dels nostres productes per intentar millorar. Però amb l’in-
dustrial, amb el mercat, tenim una actitud positiva i de col·labo-
ració ja que sabem totes dues parts que ens necessitem i que
hem d’intentar trobar el millor camí.

Per a dialogar i col·laborar amb la indústria cal una bona carta
de presentació. Quins passos s’estan seguint per poder parlar
amb la indústria de tu a tu?
Els passos a seguir per poder tenir més pes dintre la indústria són:

Volum: Hem de moure el màxim volum de producte forestal.
Producte: Necessitem tenir a disposició de l’industrial el pro-

ducte que li faci falta.
Regularitat: Cal tenir una regularitat de subministrament.

Si aconseguim aquests tres objectius creiem que serem una
referència dintre el mercat i donarem a l’industrial una garantia

que segur que li serà
de gran utilitat. A
partir d’aquí és a on
hem de coincidir,
posar totes dues
parts les nostres
necessitats a sobre
la taula i ajudar-nos.
Nosaltres oferint
producte i la indústria valoritzant al màxim la nostra feina.

És per això que aprofito per demanar a les Associacions de
propietaris forestals, empreses de treballs i serveis forestals, parti-
culars amb mitjans propis, gestors de finques... que vinguin a tro-
bar-nos, els hi explicarem el nostre projecte i que participin. 

Nosaltres ens esforçarem al màxim perquè aquest concepte de
la “comercialització conjunta” sigui una realitat  i està clar que si
sumem tots plegats, tot serà més fàcil.

Quines línies de treball estan previstes per assolir els objectius
marcats per al futur de la Cooperativa Serveis Forestals?
Les línies de treball, d’una manera general, diria que ja s’han des-
crit al llarg de l’entrevista. Només m’agradaria afegir que tothom
pot comptar que ens hi estem esforçant molt, que no deixem
d’aprendre i formar-nos, que ens fa moltíssima il·lusió i que tre-
ballem i treballarem tot el que calgui per donar el millor servei als
socis i perquè els objectius, mica en mica, s’acabin assolint.

Per això també insisteixo i demano als socis que ens facin ser-
vir, que ens consultin, que ens utilitzin com una eina per millorar
la gestió d’aquests boscos que tots ens estimem tant.
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Si vols anunciar-te en aquesta secció posa’t en contacte amb el Consorci Forestal de Catalunya al 972 84 27 08.

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

tel. 650 372 399      
periciacaminera@gmail.com  
www.periciacaminera.com



Educació ambiental 
a la Xarxa de Parcs Naturals

Una àmplia xarxa d’equipaments i serveis d’ús públic
i educació ambiental al vostre abast!

Escoles de natura, museus, centres d’informació i documentació, itineraris 
guiats, programes pedagògics, rutes temàtiques...

www.diba.cat/parcsn/educacio
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