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de la mà, d’entrada va aixecar les queixes d’alguns 
grups auto denominats ecologistes, allunyats, alguns 
d’ells, de la realitat del món rural i de la gestió 
forestal que és necessària per conservar la natura, 
que consideraven que l’organització de l’actual 
Govern suposava un incompliment del compromís 
d’ERC de recuperar el Departament de Medi Ambient. 

Tot i l’enrenou inicial, la veritat és que la configuració 
final de la nova conselleria amb: una secretaria que 
agrupa les responsabilitats d’energia, canvi climàtic, 
aigua i medi ambient; una segona que aglutina 
les competències d’agricultura, ramaderia, pesca i 
indústries; i la darrera que s’ocupa del desplegament 
de l’agenda rural i de boscos, sembla força més 
coherent que el que es va assajar amb l’extingit 
departament de Territori i Sostenibilitat, un macro 
departament que aglutinava polítiques de signe ben 
diferent (medi ambient, urbanisme i infraestructures) 
i que sovint posen de manifest les contradiccions 
d’un país amb un greu desequilibri territorial i en el 
que un departament com el d’Agricultura suposava 
tan sols el 3% del pressupost de la Generalitat.

Tot i així, el pas endavant és també un gran repte 
per al sector forestal doncs amb el canvi, la sub-
direcció general de Boscos torna a un macro 
departament i, a data d’avui, ens cal aprofundir 
en un pla de treball conjunt i consensuat per a la 
reactivació del sector. Amb aquest objectiu, el darrer 
30 d’agost vam tenir una primera reunió entre les 
organitzacions representatives del sector (propietat 
municipal, propietat privada, indústria i empreses 
forestals) i la consellera Jordà, per concretar de 
forma conjunta les prioritats del sector forestal. El 
canvi que suposa la transició cap a una economia 

n la darrera editorial 
ja vam parlar de la 
importància que des 

del sector donem a la unificació 
de les competències forestal i 
del medi natural que l’actual 
Govern ha integrat en una 
mateixa conselleria. Un canvi 
que tot i ser del tot necessari 
per permetre consensuar 
objectius, directrius i criteris 
en polítiques que han d’anar 

E

Rosendo Castelló

President del 
Consorci Forestal  
de Catalunya

més verda i el canvi cultural lligat a aquest procés 
posa de moda de nou la fusta, la bioenergia, el suro 
i tot el conjunt de productes i serveis que dona el 
bosc. Tot i així, perquè el sector del bosc sigui un 
actor que contribueixi a la recuperació econòmica 
cal també un canvi de mentalitat. Pensar en clau de 
sector. Un repte en el que treballarem de valent els 
propers mesos.

Un segon tema important a analitzar en aquesta 
editorial és la revolució que està vivint, en els darrers 
mesos, el mercat de la fusta en el conjunt de la UE. 
Igual que ha passat amb moltes altres matèries 
primeres com el ferro, la recuperació econòmica que 
han experimentat països com els EEUU, l’increment 
de la demanda per part de països com la Xina i 
la davallada de les exportacions d’un gran actor 
com Rússia, sembla que ha portat a dificultats de 
subministrament a centre Europa (Alemanya i 
Àustria) i això ha tingut un fort impacte en el preu 
de la fusta a una part important del continent. 
Productes com les bigues laminades han més que 
doblat el seu preu i la fusta en roll i serrada també 
ha experimentat pujades molt importants. Tot això, 
mentre els estocs a indústria no es recuperen i la 
demanda per aquesta tardor sembla que mantindrà 
la mateixa tendència. Al sud d’Europa aquesta pujada 
de preus del tot necessària per al sector, va arribant, 
tot i que amb retard. Abans de l’estiu, el conjunt del 
sector productor prevèiem un canvi important per 
aquest mes de setembre en línia amb el conjunt del 
mercat europeu i per aquest motiu, des del Consorci 
Forestal vam demanar avançar la taula de preus de 
la Llotja de Vic. Finalment, a la Llotja la indústria va 
mantenir una política de preus baixos per la compra 
de fusta en roll i, tot i que la nova fulla de preus que 
trobareu a aquesta mateixa revista s’hi reflecteix la 
tendència a l’alça del preu de la fusta en roll, ho fa 
de forma mínima i insuficient per suposar un revulsiu 
a nivell de mercat que doni aire als productors i a 
les empreses forestals. Arrel de la nostra protesta 
enèrgica davant d’aquesta situació, finalment amb 
la indústria es va acordar tenir una nova taula 
de preus abans d’acabar l’any. L’objectiu de la 
proposta és veure si realment la tendència actual 
de revalorització del preu de la fusta es manté. Del 
resultat de tot plegat en parlarem més endavant.

Primers contactes amb l’equip del nou departament 
d’acció climàtica, alimentaicó i agenda rural
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Estatut jurídic de la propietat forestal
La necessitat de disposar d’un

om és prou conegut, 
els terrenys fores-
tals venen regulats 

a casa nostra per la Llei 
6/1988 de 30 de març, fores-
tal de Catalunya, una norma 
que va ser novedosa perquè 
es va avançar a la legislació 
post constitucional de l’Es-
tat (la llei bàsica forestal es 
va aprovar el 2003), i perquè 
va servir de guia per a les 
legislacions d’altres Comuni-
tats Autònomes quan anaren 
assumint les competències i 
legislant en aquesta matèria. 

Actualment la seva aplicació i vigència s’està posant 
en tensió davant les noves estratègies i avantpro-
jectes de legislacions sobre biodiversitat i patrimoni 
natural, territori i paisatge, o sobre la implantació de 
les legislacions sobre espais agraris, canvi climàtic o 
l’agència de la natura, tot creant un nou paradigma 
del que l’àmbit forestal fa temps que hi va a remolc. 

Un dels aspectes que més preocupen, és la continua 
afectació de la propietat privada per part de totes 
aquestes legislacions i estratègies que hem citat, i 
la manca d’un marc jurídic clar i sistematitzat que 
reguli els drets i deures dels propietaris forestals, 
que suposi una cuirassa legislativa davant tanta im-
missió. És per això que es fa més urgent que mai 
regular d’una vegada per totes l’Estatut jurídic de la 
propietat forestal.

Els terrenys forestals propietat de particulars consti-
tueixen una propietat singular, perquè és una propi-
etat que està subjecta al més alt grau d’intervenció 
administrativa. Les restriccions generals derivades 
de la funció social que s’impregna en la propietat 
privada tot sovint suposen restringir les facultats de 
decisió del propietari amb relació a l’ús, destinació i 
aprofitament dels béns forestals fins quasi despro-
veir-lo del nucli essencial que aquest dret comporta. 

Fotografia 1. La planificació d’alguns Espais Naturals 
s’ha realitzat d’esquenes a la participació dels propietaris 
forestals amb afectacions importants pel que fa als drets 
de la propietat. Autor. Turisme Garrotxa

Jordi Salbanyà 

Advocat. 
Col·laborador del 
Consorci Forestal de 
Catalunya

Membre del Consell 
de Protecció de la 
Natura

És per això que es fa necessari definir acuradament 
quins són els drets i deures que han de tenir els pro-
pietaris forestals, i com preservar el nucli essencial 
d’aquest dret, garantit constitucionalment. 

C

In memoriam de Tomàs Claramunt i Claramunt (1930-
2021), soci del CFC i de l’APMC, que em va contagiar la 
seva passió pels boscos.

L’Estratègia forestal espanyola (1999), que és l’ins-
trument de més alt nivell en què s’articula la pla-
nificació forestal a l’Estat, ja va fer palesa la ne-
cessitat d’aquest estatut de la propietat forestal. 
Posteriorment amb la disposició addicional onzena 
introduïda per la Llei 10/2006, de 28 d’abril, a la le-
gislació bàsica, la Llei 43/2003, de 21 de novembre, 
de Monts (LM), es va establir que en el termini de 
dos anys el Govern tramitaria una llei reguladora de 
l’Estatut de la Propietat Forestal, que havia d’esta-
blir-ne les bases, respectant les competències que 
ostentessin en aquesta matèria les Comunitats Au-
tònomes, segons els seus respectius Estatuts. Però 
la disposició fou derogada sense cap justificació per 
la Llei 21/2015, de 20 de juliol, i sense que s’hagués 
acomplert el mandat que hi contenia. Actualment 
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Un deure aquest que suposa costejar i executar les 
obres necessàries per mantenir els terrenys i la seva 
massa vegetal en condicions d’evitar riscos d’ero-
sió, incendi, inundació, així com danys o perjudicis a 
tercers o a l’interès general, inclosos els ambientals; 
garantir la seguretat o salut públiques; prevenir la 
contaminació del sòl, l’aigua o l’aire i les immissions 
contaminants indegudes en altres béns i, si s’escau, 
recuperar-los d’aquestes en els termes que disposa 
la seva legislació específica, i assegurar l’establiment 
i funcionament dels serveis derivats dels usos i les 
activitats que es duguin a terme en el sòl. El con-
tingut d’aquest deure, que la llei no concreta i que 
sovint és motiu d’actuacions contra els propietaris 
forestals, no eximeix a aquests de l’aplicació de les 
normes addicionals de protecció que estableixin les 
altres legislacions aplicables1.

algunes legislacions forestals aprovades per les di-
ferents comunitats autònomes (com les d’Aragó, Va-
lència, Balears, Galícia), contenen una relació sobre 
els drets i els deures que conformen l’estatut jurídic 
de la propietat forestal.

Per la seva part, l’actual legislació forestal catala-
na, si bé no conté un estatut formal de la propietat 
forestal, de manera espigolada hi té descrits drets i 
deures dels propietaris privats forestals, però ni hi 
són tots, ni els que hi són estan degudament regu-
lats. En la nostra llei forestal es reconeix al propietari 
privat el dret a gestionar els seus terrenys forestals, 
en les condicions que estableix la llei (article 16). 
Es tracta d’un dret a usar els terrenys forestals que 
d’acord al principi de la gestió forestal sostenible, en 
tot cas ha de garantir la disponibilitat futura dels re-
cursos naturals renovables i la conservació dinàmica 
del medi forestal (art. 20), i que només en circum-
stàncies comptades comporta el dret a la rompuda 
de terrenys per establir activitats agropecuàries (art. 
23) o el canvi d’ús de forestal a agrícola (art. 23 bis).

També es reconeixen en favor del propietari forestal 
els fruits que s’obtenen de la seva finca, uns aprofi-
taments forestals que en tot cas s’han de fer segons 
els principis de persistència, conservació i millora de 
les masses forestals (art. 46.1), i que poden consis-
tir en les fustes, les llenyes, les escorces, les pastu-
res, els fruits, les resines, les plantes aromàtiques, 
les plantes medicinals, els bolets (incloses les tòfo-
nes), els productes apícoles i, en general, els altres 
productes propis dels terrenys forestals (art. 46.2). 
Aquests aprofitaments, en qualsevol cas, estan sub-
jectes a fiscalització o aprovació prèvia per part de 
l’Administració, mitjançant la formulació d’un ins-
trument d’ordenació forestal (article 47) o, si no en 
disposa, mitjançant una autorització administrativa 
(article 51).

El dret a disposar de la propietat privada fores-
tal, en canvi, es troba limitat amb la prohibició del 
fraccionament de la finca per dessota de la unitat 
mínima forestal que el Consell Executiu ha de fixar 
per evitar fraccionaments excessius (art. 21), o amb 
l’exercici del dret de tempteig i retracte per part de 
l’Administració en el cas de les vendes dels terrenys 
forestals d’extensió superior a les dues-centes cin-
quanta hectàrees (art. 24). 

Pel que fa als deures dels propietaris forestals, en la 
llei forestal catalana no s’hi regula, per exemple, el 
deure de conservació que amb caràcter bàsic i per 
al sòl rural regula actualment l’art. 16 el Text re-
fós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovada 
per Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre. 

Fotografia 2. L’establiment d’un marc legal que reguli 
els drets i deures de la propietat forestal podria ajudar 
a augmentar la superfície gestionada, contribuint en 
adaptar millor els boscos a unes condicions cada cop 
més extremes.

1Precisament sobre aquesta qüestió versa la tesi doctoral “La conservació 
dels boscos per part dels propietaris privats forestals”·, que properament 
publicarà Editorial Atelier amb el patrocini del Consorci Forestal de 
Catalunya.
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A la llei forestal catalana hi trobem prescrits tan sols 
el deure de comunicar les plagues forestals (art. 29) 
i de dur a terme les actuacions indicades per l’Admi-
nistració per extingir-les o el d’adoptar les mesures 
adequades per prevenir els incendis forestals i l’exe-
cució pel seu compte dels treballs que els pertoquen 
en la forma, els terminis i les condicions continguts en 
el pla de prevenció (art. 40.3), o l’execució de les ac-
tuacions puntuals previngudes un cop es declari una 
zona d’actuació urgent en els casos previstos per la 
llei. Aquests deures, en tot cas, haurien d’anar acom-
panyats de l’ajuda econòmica consegüent de l’Admi-
nistració que els imposa.

Cal doncs un estatut que suposi la sistematització de 
la totalitat dels drets i deures que tenen els propie-
taris privats forestals, també d’aquells que es troben 
dispersos en legislacions sectorials diverses, amb la 
incorporació d’aquells altres que provinguin de les di-
rectives i legislacions europees i bàsiques estatals que 
s’han anat aprovant al llarg d’aquests darrers trenta-
tres anys de vigència de l’actual norma legal. 

Per altra banda, aquesta regulació dels drets i deures 
hauria de ser proporcional al valor econòmic d’aques-
ta tipologia de propietat immobiliària que, com és 
sabut, és la de menys valor de les que hi ha. Com ja 
va tenir ocasió de denunciar una veu tan autoritza-
da com la de Tomás-Ramón Fernández: “es lástima 
que el legislador haya olvidado precisar el régimen de 

article de fons

2FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R. “El estatuto jurídico de la propiedad del 
suelo en la ley 8/2007, de 28 de mayo”. Revista Aranzadi de Urbanismo y 
Edificación, núm. 16/2007 – 2a ed.

3BAUZÁ MARTORELL, F. J. “Hacia el cumplimiento efectivo del deber legal 
de conservación de los montes”. El Consultor de los Ayuntamientos, núm. 
12/2014, de 30 de juny, p. 8. 

4GÓMEZ BARAHONA, A. “El marco legal de la gestión forestal”. A: 
Estudios de derecho y gestión ambiental. Madrid: Ed. Fundación Cultural 
Santa Teresa, 1999, vol. 1, p. 411.

5 SÁNCHEZ BLANCO, Á. “El régimen de la propiedad forestal en los montes 
y en los espacios naturales protegidos”. A: Propiedad, Expropiación y 
Responsabilidad: la garantía indemnizatoria en el derecho europeo y 
comparado: Unión Europea, Convenio europeo de derechos humanos, 
España, Alemania, Francia, Italia. Madrid: Ed. Tecnos, 1996, p. 628.

ayudas públicas que el cumplimiento de tan extensos 
deberes reclama, porqué sin ayudas no creo que haya 
nadie que pueda hacer frente a estos deberes con los 
escasos rendimientos que el campo produce (cuando 
los produce)”.2 En el mateix sentit altres autors també 
sostenen que sense una activitat pública de foment 
en favor d’aquells propietaris privats que de manera 
voluntària planifiquin la gestió sostenible dels seus 
boscos, es fa impossible que s’acompleixin els deu-
res que la pròpia administració els imposa.3 I tal com 
comenta Gómez Barahona, els deures que s’imposen 
“suponen una palmaria vulneración del principio de 
igualdad en la contribución de las cargas públicas, im-
plica un grave riesgo de desvinculación del propietario 
forestal y, en última instancia, un grave riesgo para 
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adaptació del principi del dret ambiental “qui conta-
mina paga”, tot afirmant que “qui ajuda a desconta-
minar, cobra”, com reclamava ja fa anys Eduard de 
Ribot.6 En aquest sentit, la nova Llei estatal 7/2021, de 
21 de maig, de canvi climàtic, incorpora una disposi-
ció final setena per la que s’ordena al Govern a regular 
aquesta qüestió en el termini d’un any.

Continua essent necessari analitzar altres formes més 
adients de foment públic de la gestió forestal, com la 
creació dels tan debatuts tributs ambientals, que in-
cideixin directament com a vasos comunicants entre 
les activitats que contaminen i les que preserven el 
medi, com són les de naturalesa forestal. Malaurada-
ment, el nou impost sobre les emissions de diòxid de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica que ha en-
trat en vigor aquest mes de setembre, el 50% del que 
es recapti es destinarà al Fons del Patrimoni Natural 
que gestionarà l’Agència de la Natura, i l’altre 50% 
al Fons Climàtic que gestionarà la Comissió del Canvi 
Climàtic: cap referència s’hi fa doncs al Fons Forestal 
de Catalunya que preveu l’art. 41 de la Llei forestal 
catalana i que després de trenta-tres anys de la seva 
regulació legislativa encara no s’ha activat, el que no 
deixa de ser una nova desatenció dels poders públics 
cap als propietaris privats forestals.

article de fons

la conservación de las masas forestales”4, i per això 
hi ha qui considera que s’està tractant als propietaris 
forestals, més que com a tals titulars d’un dret real, 
com a simples concessionaris de recursos demanials.5

Cal doncs que, de manera correlativa als drets i deu-
res, s’estableixi de quina manera es concreta el princi-
pi de solidaritat que incorpora el propi art. 45 CE, per 
la preservació d’aquests recursos naturals. Cal reivin-
dicar dels poders públics l’activitat de foment que és 
una expressió actual de l’Estat social, que intervé en 
l’economia per tal d’assegurar no sols la producció de 
béns, sinó també l’equilibri econòmic dels territoris i el 
benestar de la ciutadania. 

És cert que actualment ja s’articulen diferents mesu-
res de foment per als propietaris que disposin d’instru-
ments d’ordenació forestal aprovats, però tot plegat 
s’ha demostrat insuficient. Per altra banda, malgrat 
que des de l’any 2003 ho preveu de manera expres-
sa l’article 65 de la LM, encara no es retribueixen els 
serveis ambientals que generen els boscos de mane-
ra gratuïta al conjunt de la societat, les externalitats 
ambientals, com són la regulació hídrica, la millora 
de la qualitat de l’aigua, l’efecte embornal de carboni 
atmosfèric, el control de l’erosió i dels processos de 
desertificació, i la preservació de la biodiversitat, així 
com la seva contribució al paisatge. Cal una contra-
prestació als propietaris que a través dels seus bos-
cos fan aquesta prestació que no suposa l’explotació 
econòmica dels boscos sinó el lliurament generalitzat 
dels serveis ambientals, i que es fonamentaria en una 

Fotografia 3. Les actuacions forestals sense retorn econòmic, com poden ser les estassades o les aclarides de plan-
çoneda, és quelcom que repercuteix directament al propietari de la finca, no obstant això també suposen beneficis 
ambientals per al conjunt de la societat que hauria de contribuir d’alguna manera.

6De Ribot, E. “Proposta de nous instruments econòmics aplicables als 
recursos naturals. Una perspectiva jurídica”. A: Cap a una nova economia 
dels boscos. Ed. CFC i altres. Desembre 2006. p. 89 a 126.
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A través del moviment País Rural, el Consorci Forestal 
participa en la creació de l’Agenda Rural de Catalunya, 
amb aportacions en temes sectorials com l’afectació 
del canvi climàtic als boscos o mesures de conserva-
ció dels ecosistemes naturals.

El Consorci veu positiva la iniciativa de crear aquesta 
agenda amb l’objectiu d’identificar i dibuixar les línies 
del desenvolupament rural dels propers anys, en con-

La Consellera Jordà reconeix la necessitat d’incrementar el 
recolzament al sector forestal i d’explicar-lo millor al conjunt de 
la societat

El Consorci Forestal participa en el procés de creació de l’Agenda 
Rural de Catalunya

El 30 d’agost el Consorci Forestal de Catalunya, 
juntament amb les principals entitats que aglutinen les 
organitzacions més representatives del sector forestal 
a casa nostra, va tenir una primera reunió de treball 
amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, Teresa Jordà i el seu equip.

Des de la nostra organització valorem positivament 
la trobada. Tot i que, degut als molts temes a tractar,  
no va ser possible concretar i posar un calendari de 
treball, sí que vam copsar la voluntat i el compromís 
de la consellera de posar-se al costat del sector per 
esmenar temes importants i urgents que requereixen 
la seva atenció. Entre ells, obrir una nova etapa de 
diàleg i acord per integrar les polítiques de conservació 
a les polítiques ambientals.

Part important de les demandes que des del conjunt 
del sector hem fet a la conselleria van precisament en 
aquesta direcció i es concreten en la necessitat de:

Convertir al Centre de la Propietat Forestal en l’únic 
interlocutor pels boscos públics i privats, i en una 
segona etapa avançar cap a una Agència de Boscos 
per millorar l’eficiència i eficàcia de l’administració 
forestal i per incloure en la governança de la 
mateixa als principals actors del sector.

Millorar la governança dels Espais Naturals 
Protegits. Quelcom que, juntament amb la creació 
d’un espai de diàleg i acord entre l’administració 
conservacionista, l’administració forestal i el sector 
privat, és un compromís recollit en l’estratègia 
Catalana de la Biodiversitat 2030.

Millorar el finançament de les polítiques del bosc. 

Amb aspectes com el recolzament a la mecanització 
dels treballs forestals i l’establiment de bonificacions 
fiscals per inversions en gestió forestal sostenible, 
són prioritats compartides pel conjunt del sector.

Millora de la competitivitat de les empreses de 
treballs forestals.

Regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

Altres aspectes que, tot i ser molt més concrets, 
considerem que dibuixen un autèntic programa de 
política forestal.

L’abast dels temes a tractar sí que va portar a concretar 
el compromís de tenir una primera Taula Intersectorial 
Forestal abans d’acabar el mes de setembre. Esperem 
i treballarem perquè la recuperació d’aquesta taula 
de diàleg serveixi per anar treballant i aprofundint en 
tots i cadascun dels punts.

sonància amb el Pla nacional per a la implementació 
de l’Agenda 2030 a Catalunya. Cal, però, aprofitar la 
feina feta durant els darrers anys per moltes organit-
zacions. Concretament, en l’àmbit forestal vam dema-
nar que es recuperi una política forestal amb mirada 
a llarg termini, aprovant el Pla General de Política 
Forestal i creant un fons forestal per a dotar-lo de 
recursos, per tal que l’Agenda no quedi només en un 
document de bones intencions.
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El Consorci Forestal va sortir de nou en defensa d’una 
regulació específica de l’aprofitament dels productes 
no fusters (llentiscle, pinyes, bruc, bolets...) davant 
del negoci il·legal que s’organitza al voltant de la 
seva explotació, en detriment de tots els drets dels 
propietaris forestals i dels greus perjudicis que es 
provoquen als boscos.

Amb declaracions del secretari general del Consorci 
Forestal, Joan Rovira, el Diari de Girona va recollir 
en un reportatge la problemàtica que pateixen 
els boscos catalans amb l’espoli del llentiscle, que 
només es pot combatre amb una llei estatal del 
2003 que en la majoria de casos deixa sense efecte 
les grans destrosses que els furtius fan a les finques 
per extreure’n aquesta planta que posteriorment 
comercialitzen.

El Consorci Forestal reivindica la regulació de l’aprofitament dels 
productes no fusters per lluitar contra el furtivisme

Des del Consorci Forestal es confia que amb la nova 
Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural es doni impuls a una nova normativa, que 
d’altra banda ja està contemplat desenvolupar en el 
marc del Pla Forestal Espanyol.

La passada primavera es va presentar el projecte 
Life Biorgest en el Platform Meeting, un webinar 
d’àmbit europeu organitzat pel programa Life de la 
Unió Europea, per tractar sobre la connectivitat de les 
espècies, hàbitats i espais naturals. Guillem Bagaria, 
en representació de la Xarxa per a la Conservació de 
la Natura, socis del projecte coordinat pel Consorci 
Forestal de Catalunya, va descriure davant més 

Debat sobre la sureda mediterrània i el canvi climàtic a la Fira del 
Tap de Cassà de la Selva

El Life BIORGEST participa en un webinar europeu de connectivitat 
ecològica

Una de les activitats que es van desenvolupar en el 
marc de la Fira del Tap de Cassà de la Selva, celebrada 
a mitjans de juny, ha estat el debat en que va participar 
el Consorci Forestal de Catalunya, sobre l’afectació del 
canvi climàtic a la sureda mediterrània. Hi va participar 
Josep M Tusell, responsable tècnic del Consorci, i Quim 
Gubau, soci de Baula Rural, amb la moderació de Pitu 
Basart, director de la revista Gavarres.

Durant la Fira vam estar presents a l’estand de la 
Fundació Institut Català del Suro.

Aquesta cita amb el món surer, recuperada després 
de l’anul·lació de la de l’any passat per culpa de la 
pandèmia, va reunir a una vintena d’expositors i prop 
de 5.000 visitants.

de 900 assistents els mecanismes innovadors de 
finançament analitzats en el Life Biorgest. Bagaria, en 
el marc del projecte, va detallar mètodes per mesurar 
la biodiversitat i diferents eines per a la custòdia del 
territori que podrien permetre finançar actuacions de 
promoció de la biodiversitat o compensar la propietat 
forestal per la pèrdua d’ingressos deguda a l’aplicació 
d’aquestes pràctiques.
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L’advocat i membre de la Junta de Govern del 
Consorci Forestal, Jordi Salbanyà, ha fet lliurament 
de la seva tesi doctoral “La conservació dels boscos 
per part dels propietaris forestals privats”, que 
va merèixer un Cum Laude per part del tribunal 
avaluador de la Facultat de Dret de la Universitat 
de Barcelona.

Salbanyà ha lliurat el document a Rosendo Castelló 
i Joan Rovira, president i secretari general del 
Consorci, en agraïment al recolzament que ha rebut 
per part de l’entitat durant el procés de redacció 
de la tesi. Un valuós document que serà publicat 
aquesta tardor, coeditat pel Consorci Forestal.

Salbanyà i la seva esposa Glòria són socis del 
Consorci i membres molt implicats a l’associació de 

El Consorci Forestal va organitzar a principis d’estiu el 
curs de peladors de suro que es va realitzar a Cassà de 
la Selva. Tretze persones van seguir les tres jornades 
formatives de caràcter merament pràctic al bosc, que 
van desenvolupar en grups reduïts i que van permetre 
un contacte directe amb les eines que s’utilitzen 
per a la pela del suro, així com en l’aprenentatge 
de diferents metodologies de treball. També es va 
introduir l’ús de la màquina de lleva de suro Coveless.

La lleva del suro és una activitat tradicional amb 
més de dos segles d’existència que encara avui es fa 
manualment. Cada estiu s’extreuen les pannes que 
després serviran per fer taps, aglomerats... Per fer-ne 
un aprofitament sostenible i pelar els suros sense fer 
malbé l’escorpit, cal saber-ne, i aquest curs va ser una 
oportunitat idònia per a fer-ho de manera pràctica.

Jordi Salbanyà fa lliurament de la tesi doctoral al Consorci 
Forestal: Conservació dels boscos per part dels propietaris 

Bona acollida del curs de peladors de suro

propietaris Montnegre-Corredor. També és el nostre 
representant a la junta del Consell de Protecció de 
la Natura.
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En el marc del projecte Life BIORGEST, el passat mes 
de juliol es va celebrar per videoconferència la tercera 
reunió de Comitè Internacional d’Experts de l’Índex de 
Biodiversitat Potencial (IBP). 

Va reunir a experts de diverses regions mediterrànies 
(Catalunya, França, Líban) per debatre sobre les úl-
times modificacions a realitzar a l’IBP, en particular 
sobre els factors “Continuïtat temporal de l’estat bos-

cós” i Dendromicrohábitats.

Un dels resultats que s’espera de les re-
unions del comitè internacional d’experts 
de l’IBP, és avançar en la validació i ho-
mologació internacional de l’eina desen-
volupada, l’IBPCat, adaptat a les caracte-
rístiques forestals de Catalunya. Aquesta 
eina permet fer una anàlisi de les dife-
rents variables que influencien en la bio-
diversitat del rodal i que són susceptibles 
de millorar amb la gestió forestal d’acord 
amb la potencialitat de cada hàbitat.

La tercera reunió del comitè internacional d’experts de l’Índex de 
Biodiversitat Potencial permet avançar en la seva concreció

El darrer 7 de juliol vam tenir la primera trobada 
amb Anna Sanitjas, enginyera de forest i persona 
coneixedora del sector forestal gràcies tant a la 
seva trajectòria professional en l’àmbit públic i 
privat, com per la seva trajectòria com a degana 
del Col·legi d’Enginyers de Forest a Catalunya.

La trobada va servir per tenir un primer contacte i 
per tenir un primer intercanvi d’impressions sobre 
les prioritats en tema forestal per aquesta legisla-
tura.

Des del Consorci Forestal vam fer èmfasi en molts 
dels punts sobre els que portem temps treballant:

Modernitzar l’administració forestal i el suport 
als silvicultors convertint el Centre de la Propie-
tat en la única administració forestal a Catalunya

Recuperar el suport econòmic a la gestió forestal 
sostenible creant el Fons Forestal de Catalunya, 
dotant-lo econòmicament i creant incentius fis-
cals per incentivar els responsables de la gestió

Revisar i aprovar el Pla General de Política Fo-

Trobada amb Anna Sanitjas, Directora General d’Ecosistemes 
Forestals i Gestió del Medi 

restal per donar coherència i reforçar l’acció del 
Govern en matèria forestal

Millorar la coordinació amb els responsables de 
les polítiques de conservació de la biodiversitat

La directora va manifestar la seva coincidència en 
moltes d’aquestes prioritats i va afegir l’encaix dels 
boscos dins la nostra estratègia de la bioeconomia 
i posar a Catalunya com a referent internacional 
en matèria de prevenció d’incendis com a prioritats 
del nou departament.
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pel cas d’incapacitat, els especials  
  i els d’autotutela 

Els poders generals i preventius

n dels problemes im-
portants d’aquesta 
vida és que no sabem 

si les nostres facultats i ca-
pacitats personals es man-
tindran al llarg del temps. 
De ser així, les decisions que 
adoptaríem segurament ani-
rien dirigides cap a una di-
recció concreta. Tanmateix, 
la realitat és que avancem 
en el temps a les palpentes, 
revestint-ho amb una cre-
ença personal, i l’esperan-

ça, que afrontarem els anys que estan per arribar 
amb la mateixa fortalesa que en el present. 

Així mateix, històricament els patrimonis rurals 
eren governats amb mà de ferro pel seu titular fins 
al darrer dia que exhalava el seu últim alè. I quan 
l’hereu o pubilla heretaven, administraven també el 
seu patrimoni personal i familiar fins al seu últim 
respir, de la mateixa manera que ho havia fet el seu 
progenitor; i així successivament. Era comú que el 
propietari reiterés al seu hereu, l’expressió: “Tran-
quil, ja ho trobaràs”. 

No obstant això, és evident que, avui en dia, la 
direcció i comandament dels patrimonis rurals és 
notablement més complexa que en èpoques prece-
dents. Si més no en la gestió del seu dia a dia. 

L’incessant augment de la burocràcia administrati-
va i la seva complexitat digital, la variada i consi-
derable pressió fiscal que patim, l’intervencionisme 
de les Administracions Públiques, les conseqüències 
de l’ús social, actualment lliure i descontrolat, i la 
dificultat de sostenir econòmicament les nostres 
finques, requereixen estar activament al peu del 
canó. Dit amb unes altres paraules, els patrimonis 
rurals no es poden permetre quedar bloquejats per 
una paulatina (o sobtada) pèrdua de facultats del 
seu propietari.

Àlex Serrahima

Advocat i membre de 
la Junta de Govern del 
Consorci Forestal de 
Catalunya

Els poders
En el nostre ordenament jurídic existeix un ampli 
ventall de tipologia de poders. Tanmateix, per aquest 
article ens interessen, bàsicament, els poders generals 
i preventius pel cas d’incapacitat; els poders especials, 
concretament els d’administració patrimonial; i 
l’autotutela. 

Els poders són el mitjà pel qual el poderdant (qui 
apodera), confereix facultats a una altra persona, 
coneguda com apoderat, per tal que en el seu nom 
i representació pugui prendre decisions i realitzar un 
seguit d’actuacions, siguin àmplies o acotades. Per 
tant, els poders són l’eina que tindrà l’apoderat per 
tal d’acreditar que pot actuar en representació del 
poderdant. Ara bé, és molt important que la persona 
o persones a qui se’ls atorgui poders siguin de la 
màxima confiança.  

Els poders s’hauran de formalitzar davant de notari. Es 
podrà designar a un o més apoderats i en aquest últim 
cas, la seva forma d’actuar podrà ser mancomunada, 
és a dir, que per cada actuació o decisió que prenguin 
caldran totes les signatures dels apoderats i en el 
mateix acte, o solidària o indistinta, que significa que 
cadascú podrà actuar per si sol.

Com s’ha dit, els poders podran ser generals o 
especials. Els primers comprenen un abast ampli i 
extens; i els segons tenen una finalitat determinada 
i concreta. En tots dos casos, les facultats que es 
confereixin hauran de ser degudament detallades a 
l’escriptura, ja que els poders, per molt generals que 
siguin, tampoc suposen un xec en blanc. 

Per exemple, un poder especial d’administració 
identificarà les finques concretes sobre les quals 
s’atorguen poders especials, i en descriurà les 
facultats. En canvi, un poder general identificarà, de 
la forma més exhaustiva possible, tot el ventall de 
potestats que es confereixen, sobre tots els béns del 
poderdant. El què no es podrà apoderar són aquelles 
facultats que depenen de la llibertat pròpia de 

U
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cada persona i que són intransferibles, com són, per 
exemple: avalar, fer donacions, etc. a excepció que 
estigui expressament previst en els poders. 

En la mateixa escriptura de poders generals (o en 
una apart, si així es vol), es pot atorgar facultats de 
cura i salut del poderdant, en previsió d’una situació 
de pèrdua de capacitat (d’aquí la denominació 
“poders generals i preventius”). En aquest sentit, 
es pot atorgar poders per tal que l’apoderat pugui 
contractar persones que el cuidin, duent-lo a metges, 
disposant ingressos en clíniques, i compartint amb 
ell les decisions pròpies de l’autonomia personal, 
fins i tot en àmbits de l’establiment de domicili 
o residència, de la salut i de la higiene. Aquesta 
tipologia de poders són francament recomanables 
pel fet que només s’accionen quan hi ha pèrdues 
de capacitat del poderdant, i per tant situacions 
objectives i en molts casos malauradament 
irreversibles, tingui l’edat que tingui. 

En el cas de l’escriptura d’autotutela, aquesta 
està prevista per quan el poderdant ja ha perdut 
la seva capacitat, la qual cosa, l’apoderat passa a 
tenir la condició de tutor. Aquest nomenament 
és una escriptura notarial diferent, ja que implica 
que el tutelat ja no té capacitat d’obrar, i per 
tant, està en una situació d’incapacitat. En aquest 
tipus d’escriptures es nomena tutor a una o més 
persones per tal que decideixin sobre la salut de 
la persona tutelada, com per exemple, assumir la 
responsabilitat sobre la realització d’intervencions 
quirúrgiques de qualsevol tipus, tractaments, 
medicació o qualsevol altra activitat sobre la seva 
salut i vida que plantegin les circumstàncies, l’estat 
de la tècnica o la legislació vigent.

En tots els casos és important que els poders estiguin 
ben redactats i continguin totes aquelles clàusules 
que en el futur puguin esdevenir essencials. Per 

exemple, cal preveure la possibilitat d’excloure la 
necessitat d’autorització judicial per a cada acte 
o decisió que l’apoderat prengui, si l’apoderat 
pot incidir en la figura de l’autocontractació, 
multirepresentació on hi hagi contraposició 
d’interessos, entre d’altres. 

Així mateix, especialment en els poders relacionats 
amb la gestió del patrimoni (siguin generals o 
especials), cal incloure expressament aquelles 
facultats que poden esdevenir primordials per a 
realitzar una bona administració, com són, sense 
ànim d’exhaustivitat, la facultat de sol·licitar, 
tramitar i obtenir Certificats Digitals per a actuar 
telemàticament, ajuts i subvencions (especialment 
del Centre de la Propietat Forestal), o la possibilitat 
de formular aclariments i demanar còpies del poder. 

Les escriptures de poders són generalment extenses 
i per tant, excedeixen del què es pot indicar en 
aquest article. Tanmateix, sí és aconsellable realitzar 
un correcte i acurat estudi previ, ja que segons cada 
cas es pot afinar millor cadascuna de les facultats, 
i preveure el major nombre de situacions futures 
possibles. Tinguem en compte que els poders 
s’utilitzen quan el poderdant va perdent facultats 
o les perd sobtadament, la qual cosa, davant de 
qualsevol falta de previsió resulta impossible tirar 
endarrere per esmenar errors o defectes. 

En definitiva, els poders són una bona eina per evitar 
situacions de bloqueig, ja siguin personals com 
patrimonials. Alhora, resulta recomanable preveure’ls 
amb temps i calma; i sobretot, pensar bé amb la 
confiança que es pot dipositar amb l’apoderat o 
apoderats, així com donar-los instruccions clares, ja 
siguin verbals com escrites. Perquè com s’ha dit en 
el començament d’aquest escrit, el nostre pas per 
aquesta vida està a expenses del què ens pugui passar 
en el dia a dia, ja sigui per a bé, com per a mal. 
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Beneficis ecològics i visions contraposades
de boscos a Europa: 

La superfície forestal a Europa segueix aug-
mentant
Segons dades de les Nacions Unides de 2018, el 75% de 
la població europea viu ja en zones urbanes i aquesta 
proporció serà del 84% l’any 2050. Alhora, diferents 
projeccions avaluen en 200.000 hectàrees anuals la 
pèrdua de superfície agrícola a Europa, el que equivaldria 
a dos milions d’hectàrees menys de conreus l’any 2030, 
una superfície semblant al total de superfície forestal de 
Catalunya. Aquests indicadors posen de manifest que, 
malgrat el canvi climàtic pugui limitar aquest procés en 
algunes regions, el bosc seguirà augmentant a Europa en 
el futur. De fet, en un estudi recent en el qual analitzàvem 
aquesta dinàmica entre 1992 i 2015, ja constatàvem un 
augment del 1,4% de la superfície de boscos, que en 
un 66% corresponia a l’expansió sobre antics conreus 
i en un 34% a la regeneració després de la gestió o 
recuperació de pertorbacions (Figura 1). Sobre aquest 
fenomen d’expansió forestal en antigues zones agrícoles 
és important destacar que, malgrat encara es produeix 
a la regió mediterrània, el gruix actual s’ha desplaçat a 
Europa de l’Est després del col·lapse de les economies 
socialistes. Pel que fa a la Mediterrània, les anàlisis 
indiquen que aquest creixement del bosc s’està produint 
cada cop més a prop de les àrees metropolitanes, un fet 
que pot tenir importants conseqüències per alguns (des)
serveis d’aquests nous boscos com són els incendis en 
interfícies urbà-forestal.

A Catalunya, el gruix del (re)creixement dels boscos 
es produí especialment durant la segona meitat del 
segle XX tant per la densificació de zones que havien 
estat intensament explotades i la caiguda de l’activitat 
forestal, com per l’expansió de boscos en zones de 
matollar, conreus o pastures. Així, en un estudi en 
què hem analitzat l’ús del sòl en les aproximadament 
10.000 parcel·les de l’Inventari Forestal Nacional 
(IFN3) a Catalunya, mitjançant fotografies aèries de 

Josep Maria Espelta, Marina Palmero - Iniesta, Joan 
Pino1 

Theresa Frei, Carmen Rodríguez, Georg Winkel2

1CREAF, 2Institut Forestal Europeu (Bonn)

L’expansió passiva

1956 (“vol americà sèrie B”), hem pogut comprovar 
que aproximadament un de cada tres boscos actuals 
no existia i corresponia en aquell moment a matollars, 
pastures o conreus (Figura 2). Més recentment, a 
Catalunya i en altres zones de la Península Ibèrica, 
s’observa que el bosc segueix augmentant més 
lentament, però encara a un ritme superior a la mitjana 
europea, amb la tendència d’una major expansió en 
zones amb menor altitud i pendent i on la disponibilitat 
hídrica és major, i sovint al voltant de zones urbanes.

L’establiment passiu de boscos sobre antigues 
zones de conreu pot aportar beneficis... 
Hi ha un ampli consens al voltant de la necessitat de 
protegir i augmentar la superfície forestal al nostre 
planeta per fer front al repte del canvi climàtic, tant 
pel paper dels boscos com a font d’energia renovable 
(ex. biomassa) com per la seva capacitat de segrestar 
carboni. En aquest context, la restauració passiva, és a 
dir l’establiment lliure i espontani d’espècies forestals 
en una zona sense bosc (conreus), sense pràcticament 
cap intervenció humana, pot tenir interès. Certament, 

Figura 1. La superfície forestal segueix expandint-se 
a Europa sobretot als paisos de l’Est des dels anys 90. 
Font: Palmero-Iniesta et al. (2021)
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aquest procés es contraposa amb la restauració activa 
en què l’establiment es realitza activament, sembrant 
o plantant algunes espècies escollides. Ambdós possi-
bilitats tenen els seus avantatges i inconvenients. La 
restauració activa té un major cost econòmic i genera 
estructures més artificials, però permet fer una selecció 
més acurada del material vegetal i fins i tot seleccio-
nar-lo genèticament, mentre que la restauració passi-
va, a part de tenir un cost econòmic nul, pot generar 
boscos amb composició i estructures més naturals que 
assoleixin més ràpidament els nivells de referència dels 
boscos establerts fa més temps, a banda d’altres bene-
ficis. Entre aquests altres serveis aportats per aquests 
nous boscos restaurats passivament també s’han asse-
nyalat una major diversitat funcional, tant en l’estrat 
arbori com en d’altres organismes (ex. fongs, insectes) 
que els pot convertir en reservoris de biodiversitat i 
afavorir una major resiliència davant algunes pertorba-
cions (ex. plagues) i un major creixement, afavorit pels 
llegats d’un antic ús agrícola del sòl (ex. major fertilitat 
i millor estructura). Pel que fa a la seva resiliència en-
front al canvi climàtic, hi ha algunes evidències a favor 
d’una major resiliència davant episodis de sequera a 
les àrees restaurades passivament, però calen urgent-
ment més estudis que valorin les possibles diferencies 
entre les dues aproximacions de recuperació del bosc, 
pel que fa als incendis forestals, el problema més greu 
a la Mediterrània. 

...però sovint hi ha percepcions oposades 
d’aquest fenomen
El CREAF i l’institut Forestal Europeu (EFI, Bonn) han 
realitzat un estudi que analitzava a escala europea 

els serveis ecosistèmics que proporcionen aquests 
“nous boscos” establerts en antics conreus i la 
percepció que diferents actors i la societat té sobre 
aquest fenomen. L’estudi incloïa un gradient rural-
urbà de zones en el que s’havien establert nous 
boscos en diferents països d’Europa i que en el cas de 
Catalunya corresponien majoritàriament al Ripollès, 
Osona i l’àrea metropolitana de Barcelona. D’acord 
amb l’estudi, la percepció d’aquest fenomen es 
podia agrupar en 3 perspectives o narratives que de 
manera simplificada podríem resumir en: (“fatalista”, 
“pro-gestió”, “pro-natura salvatge”), i que sovint 
reflecteixen visions del fenomen des de l’entorn rural 
o urbà. La perspectiva “fatalista” és majoritàriament 
pessimista perquè el creixement del bosc està 
posant en evidència els problemes socioeconòmics 
que enfronten moltes àrees rurals (ex. envelliment 
poblacional, despoblament, escàs reconeixement 
i valoració dels productes) i que s’associa també 
amb una pèrdua d’identitat i d’herència cultural. Per 
contra, a l’extrem oposat la visió més optimista “pro-
natura salvatge”, sovint tan sols valora els serveis de 
lleure que els boscos ofereixen i assumeix, a vegades 
erròniament, que deixar fer és la millor alternativa 
per a la conservació de la biodiversitat i el medi 
ambient. Entre aquestes dues visions extremes, se 
situava la narrativa “pro gestió” que inclou els actors 
que advoquen per enfortir el sector forestal i realitzar 
una gestió innovadora que augmenti el valor afegit 
dels productes forestals, tot guiant aquest procés 
passiu i espontani d’expansió forestal. Un primer pas 
ha estat fer arribar a la Comissió Europea un llistat 
de recomanacions polítiques (“policy brief”; https://
www.biodiversa.org/1842) entre les que destaca:

Figura 2. A Catalunya si analitzem l’ús del sòl l’any 1956 en les parcel·les 
de l’inventari Forestal Nacional, podem observar que un terç dels boscos 
actuals eren matollars o conreus.

Considerar aquests “nous boscos” 
una categoria d’ús del sòl singular 
per a facilitar la seva integració en 
instruments de planificació.

Avaluar oportunitats rendibles dels 
serveis que aquests nous boscos ofe-
reixen per fer front a múltiples ob-
jectius polítics.

Definir estratègies de gestió que 
tinguin en compte l’historia d’usos 
del sòl amb la participació del 
principals actors implicats.  

Sens dubte caldrà un gran esforç de 
persuasió i de divulgació per fer arri-
bar aquestes propostes als sectors més 
allunyats del món rural.
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de les rompudes
El procediment d’execució

n aquest article 
parlaré sobre els 
procediments ad-

ministratius i condicionants 
per a poder realitzar una 
rompuda. En primer lloc, de-
finim el concepte: la rompu-
da forestal és una actuació 
en un terreny forestal que 
consisteix en l’eliminació 
total de la coberta forestal, 
per convertir-lo en conreus. 
Aquesta actuació pot tenir 
lloc en terrenys que antiga-

ment ja havien sigut conreus però també en d’altres 
que sempre han sigut boscos.

Indiferentment de l’antic ús de la zona, l’execució 
d’una rompuda està subjecta a una sèrie de limitaci-
ons, totes elles molt interpretables ja que no existeix 
una legislació concreta que marqui unes directrius 
fixes per a qualsevol tipus de rompuda. Disposi o no 
de pla de gestió, la finca on volem realitzar la rom-
puda, des del bon principi té aquests condicionants 
comuns:

En primer lloc, el condicionant principal per perme-
tre-la és que es tracti de terrenys aptes tècnicament 
i econòmicament per un aprofitament d’aquesta na-
turalesa. Excepcionalment, es poden autoritzar rom-
pudes de terrenys forestals incendiats per a ús agrari, 
tenint en compte la funcionalitat d’aquestes rom-
pudes per a la prevenció d’incendis forestals o altres 
d’interès forestal.

En segon lloc cal l’autorització de l’administració 
forestal, que és la que tramita l’expedient, amb un 
informe previ de les entitats locals amb competèn-
cies urbanístiques sobre l’àrea d’actuació. L’informe 
d’aquestes entitats és vinculant ja que el planejament 
urbanístic vincula totes les administracions.

Pel que fa a la superfície, es demana un estudi d’ava-
luació ambiental simplificat sempre i quan la rompu-
da superi les 10 ha i, en tot cas quan està situada dins 
de Xarxa Natura 2000. 

Jordi Galofré

Enginyer de Forest 

Cooperativa Serveis 
Forestals

També en cas de que estigui en Espais Naturals 
Protegits o àrees d’interès per a la flora i la fauna és 
molt probable que demanin informes favorables de la 
Secció de Diversitat i Medi Natural. 

En cas que la superfície no estigui ordenada:

El tràmit es realitzarà sol·licitant una autorització de 
rompuda de terrreny forestal amb finalitat agropecuària 
al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural. Juntament amb la sol·licitud, s’haurà 
d’aportar el DNI de la persona sol·licitant, el plànol 
cadastral on s’assenyalin les parceles a rompre, i si la 
persona no és propietari únic, l’acord amb la resta de 
propietaris. També un mapa ortofoto a escala 1/5.000, 
amb l’àrea de la rompuda assenyalada.

Les condicons es basen en la interpretació de la 
Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, 
especialment els articles 23 i 23bis. Si la rompuda supera 
les 2 ha i el pendent natural de terreny és superior al 
12% o la superficie té més de 10 ha, indenpendement 
del pendent, cal un Pla de conservació de sòls.

En el supòsit de que la rompuda sigui de petites 
dimensions, inferiors a 1.000m2, fora de zones Xarxa 
Natura 2000, no cal fer una sol·licitud sinó que, 
amb una comunicació és suficient. En el cas de que 
la superfície en qüestió hagi esdevingut forestal per 
abandonament de l’activitat agrícola, el canvi de 
l’activitat forestal a l’activitat agrícola està sotmès 
a règim de comunicació si es donen les seguents 
circumstàncies: la superfície és inferior o igual a 2 ha i 
la recuperació de l’activitat agrícola es fa sense alterar 
la topografia del terreny.

En cas de que la finca disposi de Pla de gestió:

Des del Centre de la Propietat Forestal, a més dels 
previstos a la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de 
Catalunya, incorporen altres criteris per a la realització 
de rompudes aprovats pel Consell Rector l’any 1998.

Per poder executar una rompuda, aquesta ha d’estar 
planificada en el mateix Pla, bé perquè al redactar-
se es va tenir en compte la voluntat de fer-la o bé 
perquè es fa una modificació del mateix per poder-la 
incloure. En aquest cas, per poder incloure-la en el 

E
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Figura 1. Succesió temporal de la superficie on es va exe-
cutar una rompuda.

A. Imatge aèria de 1946 on s’aprecia la part agrícola i 
forestal de la peça.

B. Imatge aèria de 2014 on s’aprecia el terreny a executar 
la rompuda densament poblat per quercínies i alguna co-
nífera, pocs mesos abans de la rompuda.

C. Imatge aèria de 2016 del terreny una vegada s’ha re-
alitzat la rompuda sense la cobertura arbòria i amb les 
restes vegetals al sòl. 

D. Imatge topogràfica on es veuen els suaus pendents, 
una mica per sota del 8%, tant per la zona on hi havia 
conreus com la que hi havia bosc.

Pla, s’ha d’atendre als seguents criteris: 

Recomanen que no sigui superior al 7-8% de la 
superfície forestal de la finca i en cas d’una finca 
cremada, del 14% la zona on s’ha de planificar la 
rompuda.

No es recomana, en cap cas, fer una rompuda sobre 
un terreny que sobrepassi el 20% de pendent. 

Pel que fa al sòl es requereix una profunditat 
mínima de 40 cm.

A més s’estableixen unes limitacions i mesures 
correctores que cal dur a terme per tal d’evitar l’erosió 
del terreny:

En pendents inferiors al 3%, no hi ha cap limitació. 

Del 3 al 10%, es presenten condicionants que 
paramentritzen com s’ha de fer: el cultiu en 
franges, construcció de terrasses, canals de desguàs, 
drenatges, despedregat i adobat intens, etc.

Del 10 al 20% de pendent, abancalament o 
construcció de terrasses obligatòriament i en cas 
de risc alt d’erosió cultiu en franges, canals de 
desguàs, drenatges i adobat intens.

També estipulen una longitud màxima admisible en 
linia de màxima pendent de 29 metres en vessants 
amb un 20% i de 89,5 metres en pendents del 10%.

A continuació veurem un exemple d’una zona on s’ha 
executat una rompuda a dues parcel.les, una de 1,57 ha 
de superfície amb un pendent mitjà del 7,23 % dividida 
en 3 bancals i una altra parcel.la, que sempre havia 
sigut bosc, de 3,21 ha amb un pendent mitjà de 7,83 % 
(Figura 1).

Com podem veure una vegada hem descrit el 
procediment, no és pas un procés fàcil de portar a terme 
ja que s’han de fer molts tràmits administratius i estan 
subjectes a condicionants, algunes vegades poc precisos, 
que determinen la realització o no de les rompudes.

Cal dir que les rompudes serveixen, en la majoria 
de casos, per poder tenir major rentabilitat de les 
explotacions agràries o ramaderes de les finques, i com 
sabem al sector primari el marge de les mateixes és molt 
ajustat. Quan es demanen estudis d’impacte ambiental 
o plans de conservació de sòls encareix notablement 
la realització de les rompudes. Això, juntament amb la 
burocràcia i processos administratius que es prolonguen 
en el temps, fa que hi hagi propietaris que finalment 
desisteixin o no vulguin procedir a concloure el procès. 
Aquest fet fa que cada vegada les masses forestals siguin 
més contínues, anant en contra de la biodiversitat i el 
mosaic agroforestal que tant els hi agrada parlar als 
responsables d’aquestes trabes.

A

B

D

C
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El pi pinyer i el seu pinyó
A Catalunya, el pi pinyer (Pinus 
pinea) ocupa una superfície 
de 38.560 ha (segons el Mapa 
Forestal Espanyol), i és una es-
pècie de gran importància tant 
pels productes comercialitza-
bles que se’n poden extreure 
(pinya, fusta i biomassa per a 
ús energètic), com pels serveis 
ecosistèmics que ofereix (pro-

tecció de la biodiversitat i fixació de sòls arenosos). 

Si ens centrem en el pinyó podem destacar d’entrada 
que es tracta de la fruita seca més cara que hi ha 
actualment al mercat. En els darrers 10 anys, el preu 
del pinyó autòcton s’ha duplicat, passant dels 25 €/
kg els anys 2010-2011 als 52 €/kg l’any 2019 i als 
63 €/kg el 2020 (preus del pinyó blanc -sense clova- 
a indústria, segons la llotja de Reus). El preu mig 
pel consumidor final és actualment d’uns 98 €/kg 
(dada extreta de la prospecció realitzada en grans 
superfícies de supermercats de Catalunya durant la 
tardor de 2019, en el marc del projecte Quality Pinea).

Aquest augment de preus es pot atribuir al lleuger 
increment del consum mundial de pinyó i a la forta 
reducció de la producció de pinyes dels darrers anys. 
Entre els motius que podrien explicar la reducció de 
la producció destaquen els danys causats per la plaga 
de la xinxa americana (Leptoglossus occidentalis), les 
baixes precipitacions d’aquests darrers anys i la falta 
de gestió específica sobre les masses de pinyer amb 
un augment de sotabosc i desenvolupament d’altres 
espècies arbòries (Piqué et al, 2015) provocada, en 
part, pels continuats robatoris de pinya que fan que el 
propietari perdi l’interès i n’abandoni la gestió. Podem 
dir doncs que la producció de pinyó es troba molt per 
sota del seu potencial.

Malgrat aquesta situació, el sector de la pinya té un in-
terès econòmic clar i les plantacions amb planta empel-
tada són una alternativa interessant en determinades 
zones. Actualment, ja tenim experiències de plantacions 
empeltades amb pues d’arbres seleccionats per avançar 
l’entrada en producció i incrementar la mateixa.

com a alternativa de conreu
Les plantacions de pi pinyer empeltat

en zones poc productives
Abans de procedir a realitzar un projecte de plan-
tació de pi pinyer, cal determinar quines zones són 
adequades i estudiar la viabilitat econòmica de cada 
explotació. Aquestes qüestions s’han abordat des del 
projecte Quality Pinea, coordinat per la cooperativa 
Serveis Forestals i amb la participació del Centre de 
Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el 
Centre National de la Propriété Forestière (CNPF). A 
continuació recullo alguns dels principals resultats. 

Joan Rovira 

Gerent de la 
Cooperativa Serveis 
Forestal

Fotografia 1. Les formacions de pi pinyer composen 
un hàbitat de interès comunitari (HIC) conseqüència de 
l’acció humana al llarg del temps.

Aptitud del terreny per a realitzar una plan-
tació de pi pinyer
En el marc del Quality Pinea, l’any passat es va pre-
sentar l’informe de recopilació de requisits i mapa de 
l’àrea potencial per a plantacions de pi pinyer a Ca-
talunya. El  treball us el podeu descarregar des de la 
web del projecte (https://es.qualitypinea.eu/). Per ela-
borar el mapa de les zones potencials per a plantaci-
ons de pi pinyer es van utilitzar les següents variables 
cartografiables i els següents rangs d’aptitud:

• Altitud: 0-600m
• Pluviometria: >350 mm
• Temperatura mitjana anual: 10-19ºC 
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D’acord amb aquests paràmetres, el 61,8% de la su-
perfície de Catalunya té les condicions potencials 
perquè es desenvolupi una plantació de pi pinyer. De 
totes maneres, cal tenir en compte que aquest resul-
tat es dona per a una escala de treball gran, que abas-
ta tot Catalunya. A menor escala (escala de finca) cal 
tenir en compte altres variables que condicionen cla-
rament la idoneïtat d’establir una plantació com són: 
l’orientació, el tipus de sòl, la textura, la profunditat 
del sòl i el pendent de la parcel·la. Les característiques 
edafològiques més adequades són: Pendents inferiors 
al 20%, sòls assolellats, ben drenats, amb profun-
ditats majors de 40 cm i amb presència de textures 
franques.

Anàlisi econòmic d’una plantació de pi 
pinyer empeltat
L’objectiu de l’estudi és el de definir i calcular l’estruc-
tura de costos (tant d’implementació com de mante-
niment) i ingressos d’una explotació de pi pinyoner a 
Catalunya. Cal tenir en compte que els resultats són 
una referència obtinguda  de la  informació d’una fin-
ca considerada model i de l’experiència dels professi-
onals vinculats al projecte. 

Metodologia utilitzada:

Primer: Definició de 4 tipologies d’explotacions, 
segons la dimensió de l’explotació i de com es rea-
litzen les tasques agràries: 

Explotació 1 i 2: d’1 i 10 hectàrees, respectiva-
ment. Es contracten serveis agraris per realitzar les 
tasques agràries.  

Explotació 3 i 4: 10 i 20 hectàrees, respectiva-
ment. La majoria de tasques agràries es realitzen 
amb mitjans de producció propis. Les úniques tas-
ques que es realitzen amb contractació de serveis 

Fotografia 2. Les plantacions de pi pinyer es presenten 
com una alternativa interessant en zones de secà poc 
rendibles. 

són: fer calicates i anàlisi del sòl; subsolar, llaurar, 
passar grada i rul·lo; adob de fons; replantejar i ali-
near, fer forats, plantar i posar protectors; substi-
tució dels arbres morts; tala d’arbres; i recol·lecció 
amb vibrador (en la fase adulta).

Segon: Identificació dels períodes productius i de 
les tasques de producció i inputs necessaris associ-
ats al cultiu del pi pinyoner.

Període productiu Tasques

Abans de plantar
(Preparació del 
terreny)

Fer calicates i anàlisi del sòl
Desbrossar
Subsolar, llaurar, passar grada i rul·lo
Adob de fons
Fertilització (matèria orgànica)

Plantació
Replantejar i alinear, fer forat, 
plantar i posar protectors
Regar

Instal·lació de la 
plantació
(1 – 7 anys)

Desbrossar
Substitució dels arbres morts
Poda i manteniment dels protectors
Reg de suport
Fertilització (matèria orgànica)
Aplicació fitosanitaris
Recol·lecció i transport de les pinyes

Juvenil
(8-18 anys)

Desbrossar
Podar
Fertilització (matèria orgànica)
Aplicació fitosanitaris
Recol·lecció i transport de les pinyes

Adult
(19-25 anys)

Desbrossar
Podar
Tala d’arbres
Fertilització (matèria orgànica)
Aplicació fitosanitaris
Recol·lecció* i transport de les pinyes

*En aquest període la recol·lecció es fa amb vibrador.

Tercer: Determinació dels costos, rendiments de 
producció i preus de la pinya:

• Per a la determinació dels costos, la informació 
s’ha extret, principalment, d’una explotació ex-
perimental de l’IRTA, d’una explotació conside-
rada de referència en la que ja fa 15 anys s’hi va 
començar a plantar pi pinyer empeltat i se n’ha 
anat augmentant la superfície i de l’experièn-
cia dels tècnics del Consorci Forestal de Catalu-
nya. També s’ha utilitzat informació procedent 
de fonts estadístiques públiques, com l’ACC, el 
MAPA i altres.

• Els preus de la pinya verda han estat facilitats 
pel Consorci Forestal de Catalunya amb el re-
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Fotografia 3. La realització de l’empelt un cop la planta 
està assentada al terreny, a partir del segon any, és vital 
per avançar i millorar la productivitat de la plantació.

colzament d’experts i comunicacions personals 
de les transaccions realitzades els darrers anys.

• Els rendiments de producció s’han extrapolat a 
partir de les estimacions de producció realitza-
des per l’IRTA.

Consideracions dels càlculs
Es consideren explotacions de secà, sense cap in-
fraestructura de reg. Només es considera aportació 
de reg de suport els tres primers anys de vida de la 
planta (amb bota d’aigua i tractor).

Densitat de plantació: 300 arbres/ha.

Rendiments de producció estimats (en pinya verda): 

• Dels 3 als 6 anys: 600 kg/ha/any

• Dels 7 als 10 anys: 1.600 kg/ha/any

• Dels 11 als 18 anys: 3.000 kg/ha/any

• A partir dels 19 anys: 4.000 kg/ha/any

Els càlculs es realitzen pels primers 25 anys de vida 
de la plantació. Tot i així, s’estima que la vida útil de 
la plantació pot ser molt més llarga.  

Per a la plantació s’utilitza planta empeltada, con-
siderant un preu de 10,39 €/unitat (dada facilitada 
per productors de planta empeltada).

Per les despeses de maquinària (explotacions 3 i 4) 
s’han calculat els costos teòrics del seu ús (€/hora), 
sota la premissa que la maquinària s’amortitza to-
talment realitzant altres activitats al cultiu del pi 
pinyer. La part que s’amortitzaria amb el cultiu del 
pi pinyer seria de 8,6% en el cas de l’explotació 3, i 
de 16,8% en l’explotació 4.

Es comptabilitzen com a costos generals: el magat-
zem (en les explotacions 3 i 4 s’inclou el cost de 
guardar la maquinària), l’arrendament de la terra, 
la supervisió de la finca (treball del propietari), i les 
despeses de telèfon, gestoria i assessoria tècnica 
(les despeses de telèfon i gestoria s’imputen al cul-
tiu del pi pinyer partint del supòsit que el cultiu del 
pi pinyer representa el 50% dels ingressos de l’ex-
plotació. La despesa d’assessoria no es té en compte 
en l’explotació 1).

Es considera que tota la despesa de l’explotació es 
finança amb capital aliè. Es comptabilitza de la se-
güent manera:

• Préstecs a 5 anys: pagament mensual. Interès 
2,5% - Despeses de preparació del terreny i 
plantació i immobilitzats.

• Préstecs < 1 any: un únic pagament. Interès 
3,75% - Resta de les despeses. 

No es té en compte el cost de seguretat privada. 
Aquest rondaria els 1.000 €/any.

Ingressos: es considera la venda de la pinya verda a 
sortida del magatzem de l’agricultor (emmagatze-
matge de 3 mesos) a un preu de 1,18 €/kg, segons 
un escenari futur de preus esperats.

Resum de costos, 
ingressos i bene-
ficis de diferents 
tipologies d’ex-
plotació de pi pi-
nyer a Catalunya
Partint de la identifi-
cació de les tasques 
de producció i inputs 
necessaris associats 
al cultiu del pi pinyo-
ner, i de les conside-
racions de càlcul es-
pecificades anterior-
ment, a continuació 
es presenta el resum 
de costos, ingres-
sos i beneficis per a 
cadascuna de les 4 
tipologies d’explo-
tacions i per a cada 
període productiu.
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Taula 1. Costos (€/ha) dels diferents tipus d’explotacions per a cada període productiu

Costos (€/ha/període)

Període Explotació 1
(1 hectàrea)

Explotació 2
(10 hectàrees)

Explotació 3
(10 hectàrees)

Explotació 4
(20 hectàrees)

Preparació del terreny i plantació 5.478,97 5.308,97 5.249,94 5.247,70
Instal·lació de la plantació 4.155,30 3.729,30 2.849,85 2.801,13
Fase juvenil 7.885,62 7.158,62 5.722,91 5.666,00
Fase adulta 7.019,20 6.571,20 5.659,99 5.617,53
Costos generals 37.610,00 10.980,50 13.971,13 9.670,56
Interessos 2.504,13 1.434,46 1.523,72 1.315,17
Cost total (de l’any 1 al 25) 64.653,22 €/ha 35.183,05 €/ha 34.977,54 €/ha 30.318,10 €/ha

Taula 3. Beneficis (€/ha) dels diferents tipus d’explotacions per a cada període productiu

Període
Beneficis (€/ha/període)

Explotació 1 
(1 hectàrea)

Explotació 2  
(10 hectàrees)

Explotació 3  
(10 hectàrees)

Explotació 4  
(20 hectàrees)

Preparació del terreny i 
plantació -5.479 € -5.309 -5.254 -5.251

Instal·lació de la plantació (de 
l’any 1 al 7) -10.919 € -2.730 -2.884 -1.502

Fase juvenil (de l’any 8 al 18) 8.648 € 21.559 21.745 23.742
Fase adulta (de l’any 19 al 25) 14.841 € 23.041 23.160 24.437
Benefici total (de l’any 1 al 25) 7.091 €/ha 36.561 €/ha 36.767 €/ha 41.426 €/ha

Taula 2. Rendiment de producció (kg/ha) i ingressos (€/ha) al llarg dels diferents períodes productius

Període Producció (kg/ha/període) Ingressos * (€/ha/període)
Preparació del terreny i plantació 0 0
Instal·lació de la plantació 4.000 4.720
Fase juvenil 28.800 33.984
Fase adulta 28.000 33.040
Total (de l’any 1 al 25) 60.800 kg/ha 71.744 €/ha

* considerant un preu esperat de la pinya de 1,18 €/kg

A partir dels costos i ingressos s’obtenen els resultats 
següents:

Els resultats mostren com els beneficis de les dife-
rents tipologies d’explotacions es comencen a obtenir 
a partir del 8è any i que les plantacions de pi pinyer 
poden ser una alternativa econòmicament molt inte-
ressant en zones d’erm o zones agrícoles amb conreus 
de secà poc rendibles. 

Referències
Les entitats que han participat en l’anàlisi econòmic 
són:

Cooperativa Serveis Forestal; Consorci Forestal de Ca-
talunya (CFC); Centre de Recerca en Economia i Des-
envolupament Agroalimentari (CREDA) - Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC); Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i Carlos Vaello 
(expert i soci del CFC). 

Article redactat en el marc del projecte Quality pinea, cofinan-
çat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins 
de el programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 
2014 a 2020). Podeu trobar informació d’aquest projecte a la web 
www.qualitypinea.eu. 
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Taula de preus

Llotja de contractació i mercat en origen de Vic i Girona

de la fusta

Vic Girona
Cotització 
anterior

Preus del dia 
16/09/2021

Preus del dia 
27/11/2020

Vern
de 10/24 cm ø s/c s/c s/c t
de 25 a més cm ø 54,00 / 57,00 s/c 54,00 / 57,00 t

Castanyer
de 18 a més cm ø Qualitat serra 60,00 / 72,00 70,00 / 82,00 57,00 / 63,00 t
Barramenta 38,00 / 45,00 40,00 / 45,00 38,00 / 45,00 t

Pollancre    
(s/camió)

Xapa 1a. De 20 a més cm ø 62,00 / 67,00 62,00 / 82,00 62,00 / 67,00 m3

Xapa 2a. De 20 a més cm ø 52,00 / 62,00 55,00 / 62,00 52,00 / 57,00 m3

Freixe
de 20 a 30 cm ø tallat a mida 60,00 / 70,00 70,00 / 80,00 t
de 23 a més cm ø 65,00 / 108,00 65,00 / 108,00 t
Superior (min. 30 cm ø) Qualitat serra 80,00 / 120,00 80,00 / 130,00 t

Faig
de 20 a més cm ø Qualitat serra 70,00 / 75,00 70,00 / 75,00 66,00 / 72,00 t
Primeres. De 30 a més cm ø 80,00 / 100,00 80,00 / 100,00 t
Superior (min. 35 cm ø) Qualitat serra 75,00 / 100,00 75,00 / 100,00 t

Plàtan
de 25 a més cm ø Qualitat serra 42,00 / 52,00 42,00 / 52,00 t
de 20 a més cm ø 42,00 / 52,00 42,00 / 52,00 t

Blada de 25 a més cm ø Qualitat serra 70,00 / 90,00 70,00 / 90,00 t

Roure
1a qualitat de 30 a més cm ø 100,00 / 120,00 100,00 / 130,00 75,00 / 100,00 t
2a qualitat de 23 a més cm ø 60,00 / 65,00 60,00 / 65,00 t

El passat dijous 16 de setem-
bre vam celebrar una edi-
ció avançada de la Taula de 
Preus de la fusta de la Llotja 
de Vic. L’avançament de dita 
Taula (inicialment prevista 

Josep M. Tusell

Enginyer de Forests
Responsable Tècnic 
del CFC

per finals d’octubre) era prou evident i necessari, i 
és que els moviments del preu de la fusta d’aquests 
darrers mesos a nivell nacional i internacional re-
querien d’una actualització urgent.  Pel que fa a 
les frondoses de qualitat (roure, freixe i castanyer) 
i les coníferes per a usos estructurals han marcat 
increments de preu, ja que hi ha una forta deman-
da d’aquests tipus de fustes. Pel cas del pollancre, 
la irrupció de nous compradors han animat inten-
sament els preus de les campanyes de pollancre, 
però tot i això, a la Taula (i no perquè nosaltres 
no ho haguem demanat) no s’ha volgut plasmar 
aquest increment que ja és una realitat a altres 

zones productores com Castella i Lleó, França o 
Itàlia. Pel que fa a la fusta de coníferes per emba-
latges, tot i l’increment marcat a la Taula de preus, 
aquests no traslladen del tot el moviment del preu 
de la fusta serrada a nivell europeu. El temor de la 
indústria i la voluntat de la mateixa de veure amb 
major distància l’evolució dels preus en el futur 
fan que, al nostre parer, la Taula marqui uns preus 
massa conservadors. Pel que fa a les llenyes i les 
fustes de trituració es va valorar que encara era 
una mica massa aviat per plasmar els moviments 
de les transaccions. Per aquest motiu i per poder 
consolidar i tornar a revisar els preus de la resta 
de fustes, es va proposar a la Llotja de Vic d’incre-
mentar la freqüència de celebració de la Taula, i 
realitzar una nova Taula abans de finals d’any. La 
proposta va ser acceptada i ja hem quedat citats a 
meitat de desembre per celebrar una nova Taula de 
Preus de la Fusta. 
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Nota: els preus s’entenen sobre indústria, excepte el pollancre (sobre camió)
En color verd es ressalten els preus que han augmentat i en vermell els que han disminuït respecte la cotització anterior.

FUSTES DE 
TRITURACIÓ

Coníferes (General) 32,00 / 35,00 32,00 / 35,00 t
Coníferes (Garrigues) 39,00 / 42,00 39,00 / 42,00 t
Coníferes (St. Gaudens) 50,00 50,00 t
Castanyer (General) 30,00 / 35,00 30,00 / 35,00 t
Castanyer (St. Gaudens) 44,00 44,00 t
Faig, Eucaliptus (General) 30,00 / 32,00 30,00 / 32,00 t
Faig (St. Gaudens) 49,00 49,00 t
Eucaliptus (St. Gaudens) amb escorça 49,00 49,00 t
Altres planifolis (General) 30,00 / 32,00 30,00 / 32,00 t
Altres planifolis (Garrigues) 35,00 / 38,00 35,00 / 38,00 t
Altres planifolis (St. Gaudens) 48,00 48,00 t
Mercat Nacional 28,00 / 35,00 28,00 / 35,00 t
Arbre/capçada a carregador 18,00 / 24,00 18,00 / 25,00 t
Biomassa 30,00 / 35,00 c t

PALS DE 
CONÍFERES

 de 12 cm ø 70,00 70,00 t

 fins a 18 cm sense escorça 54,00 / 66,00 54,00 / 66,00 t

PELA DE SURO

Pela de suro (qualitat A) 2.500,00 2.800,00 2.500,00 t
Pela de suro (qualitats: A prim) 1.100,00 1.150,00 1.100,00 t
Pela de suro (qualitat B) 1.500,00 1.600,00 1.500,00 t
Suro trituració (rebuig) no cremat 800 / 950 900,00 800 / 950 t
Pelegrí 550,00 / 600,00 400,00 / 450,00 550 / 600 t
Suro cremat 300,00 / 350,00 s/c 300 / 350 t
Suro enrassat (no cremat). A partir de: A valorar  A valorar t

FUSTA LLARGA
Pi roig de més de 14 cm ø 50,00 / 54,00 52,00 / 58,00 t
Pinassa de més de 14 cm ø 46,00 / 50,00 48,00 / 54,00 t
Pi blanc (bord) de més de 14 cm ø 45,00 / 49,00 47,00 / 53,00 t

LLENYA

Alzina 70,00 / 85,00 70,00 / 85,00 68,00 / 75,00 t
Alzina (zona Bages, Osona i Solsonès) 72,00 / 85,00 72,00 / 85,00 t
Alzina (zona Vallès, Selva i Gironès) 70,00 / 78,00 70,00 / 78,00 t
Roure 55,00 / 65,00 55,00 / 65,00 53,00 / 58,00 t
Roure (zona Bages, Osona i Solsonès) 55,00 / 65,00 55,00 / 65,00 t
Roure (zona Vallès, Selva i Gironès) 55,00 / 60,00 55,00 / 60,00 t
Faig / Freixe 50,00 50,00 t
Faig (zona Vallès, Selva i Gironès) 50,00 50,00 t
Suro pelut 30,00 / 35,00 30,00 / 35,00 30,00 / 35,00 t

Pi Douglas
de 30 a més cm ø Estructural 75,00 / 105,00 100,00 / 125,00 75,00 / 100,00 t
de 14 a més cm ø 63,00 / 66,00 67,00 / 72,00 t
de 16 a més cm ø 60,00 / 65,00 60,00 / 65,00 t

Pi pinyer
de més de 18 cm ø 45,00 / 48,00 47,00 / 52,00 t
de 20 a més cm ø 43,00 / 45,00 43,00 / 45,00 t

Pi insignis
de 16 a més cm ø 59,00 / 69,00 63,00 / 75,00 55,00 / 57,00 t
de 20 a més cm ø 60,00 / 80,00 60,00 / 80,00 t
de 30 a més cm ø 70,00 / 83,00 76,00 / 89,00 t

Pi marítim de 16 a més cm ø 51,00 / 56,00 55,00 / 62,00 48,00 / 53,00 t
Pi roig de més de 14 cm ø 53,00 / 57,00 57,00 / 63,00 t
Pi negre de més de 16 cm ø 53,00 / 57,00 56,00 / 62,00 t

Pi blanc (bord)
de més de 16 cm ø 46,00 / 49,00 48,00 / 53,00 t
de 20 a més cm ø 43,00 / 46,00 43,00 / 46,00 t

Pinassa de més de 14 cm ø 46,00 / 52,00 49,00 / 57,00 t

Acàcia
Prima de 8 a 23 cm ø 63,00 / 70,00 63,00 / 70,00 50,00 / 70,00 t
Gruixuda de 23 a més cm ø 60,00 / 70,00 60,00 / 70,00 50,00 / 70,00 t
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La propietat forestal
a Castilla y León

Presenta una balança comercial positiva de productes 
de fusta i paper de 72 milions d’euros (any 2018). És 
especialment significatiu que el 46% de la indústria 
de la fusta es distribueix en localitats de menys de 
2.000 habitants, enfront del 26% de les empreses 
situades en localitats de més de 10.000 habitants, 
la qual cosa reflecteix la importància que el sector 
forestal té per al desenvolupament rural.

Respecte a la composició de la titularitat dels boscos, 
el 45% (2.186.375 ha) de la superfície forestal és de 
propietat privada enfront del 55% que és de titularitat 
pública. No obstant això, existeixen diferències 
entre províncies, destacant Salamanca i Àvila amb 
major proporció de superfície forestal privada en 
contraposició amb Palencia, León i Burgos que no 
superen el 25% (Taula1).

Taula 1. Distribució de la superfície segons titularitat de 
la propietat i províncies.

Província
Titularitat pública Titularitat privada

Sup (ha) % Sup (ha) %

Ávila 177.663 35 337.223 65
Burgos 521.921 77 159.189 23
León 794.603 79 215.502 21
Palencia 230.875 81 54.409 19
Salamanca 140.492 18 650.961 82
Segovia 173.300 54 150.366 46
Soria 311.981 52 282.961 48
Valladolid 69.211 46 82.841 54
Zamora 232.022 48 252.922 52
TOTAL 2.652.066 55 2.186.375 45

Condicions naturals
Castilla y León, emmarcada per 
la Serralada Cantàbrica, el Sis-
tema Ibèric i el Sistema Central 
està situada a la Meseta Nord 
de la península. Es tracta de la 
comunitat de major extensió de 
l’Estat amb 9,4 milions d’hectà-
rees (segons l’IFN3) de les quals 
4,8 milions d’ha, és a dir el 51%, 
són terrenys forestals.

Les coníferes ocupen gairebé el doble de superfície 
que les frondoses: Uns 1,7 milions d’ha (el 57% de la 
superfície arbrada), enfront de poc menys d’un milió 
d’ha (el 30%), respectivament. Les masses mixtes 
ocupen gairebé 400 mil ha, un 13%.

La superfície total de la Xarxa Natura 2000 a Castilla 
y León és de 2.461.759 ha, i ocupa el 26,13% del 
territori regional. A Espanya el 16,63% de la superfície 
es troba dins la Xarxa Natura 2000 i a nivell europeu 
el percentatge és del 2,37%, la qual cosa ens dona 
una idea de la gran biodiversitat de la regió. El 70% 
de la Xarxa Natura 2000 a Castilla y León està situada 
en terrenys privats.

Gestió forestal
El Pinus sylvestris i el Pinus pinaster, amb 40 i 34 
milions de m³ respectivament, són les espècies amb 
majors existències, seguides del Quercus pyrenaica 
amb 20 milions de m³ i el Quercus ilex 
amb 10 milions de m³. També s’ha de 
destacar la importància del pollancre, ja 
que Castilla y León és la comunitat amb 
major producció, suposant el 45% del 
que es produeix a Espanya.

Castilla y León és una potència nacional 
en la indústria de la fusta, només 
superada per Galícia, i produeix el 14% 
del total nacional, existint un equilibri 
entre l’ús de fusta massissa i de trituració, 
amb un 58% i un 41%, respectivament. 

Olga González

Gerència de 
FAFCYLE
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altra banda, les Confederacions Hidrogràfiques, 
concretament en el cas de la del Duero, estan 
actuant de manera arbitrària contra el sector 
forestal imposant prohibicions a les plantacions de 
pollancres i atacant a altres drets que des de les 
Associacions Forestals i el sector en general estan 
sent defensats per totes les vies necessàries.

Principals reptes i oportunitats
En aquests moments el projecte més ambiciós i 
que pot significar un canvi en matèria forestal a la 
regió és el projecte de “Recuperación y resiliencia en 
Castilla y León”, presentat a nivell Estatal. En ell s’han 
recopilat les principals mesures demandades tant pels 
propietaris forestals com pel sector en general, amb 
la deguda coordinació amb l’administració regional. 
Com a principal vector de transformació s’ha fet 
especial èmfasi en la digitalització de les diferents 
cadenes de valor, així com de l’Administració, la 
qual cosa significarà un avanç tant en procediments 
com en dades i coneixement del territori.

En aquest moment decisiu en què ens trobem, 
cada vegada més, les paraules “capital natural” o 
“mercats de CO2” es van endinsant a les nostres 
futures possibilitats. Hem d’estar preparats per a 
“conèixer, intervenir i tenir veu i vot”, però per a això 
necessitem estructures d’associacionisme fortes i 
representatives.

A Castilla y León hi ha aproximadament 900.000 ha 
ordenades, un 18% de la superfície forestal, xifra 
que està en línia amb la mitjana d’Espanya que se 
situa en el 18,3%. D’aquestes, 804.562 ha són de 
titularitat pública i 97.147 ha són de domini forestal 
privat.

No obstant això, el PDR de Castilla y León 2014-
2020 ha ajudat a fomentar la planificació forestal, 
i s’espera avançar en la planificació forestal privada 
a la regió augmentant un percentatge significatiu, 
entre el 15 i el 25%, per a aquest període.

La propietat i l’associacionisme
Castilla y León és un exemple pel que fa a 
l’organització de l’associacionisme forestal. Compta 
amb una associació per província, amb oficina oberta 
al públic i tècnics per a l’atenció al propietari, i la 
Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y 
León (FACYLE), amb més de 30 anys d’experiència, 
que reforça i coordina el treball del dia a dia al 
territori juntament amb un vessant més institucional 
i de defesa de la propietat, arribant a representar a 
més de 50.000 persones físiques i 500.000 ha.

El sector forestal s’articula a través de diferents 
Taules a les quals participen els propietaris privats 
activament: la Taula de la fusta (MIMCYL), de la 
resina, del pinyó i de la castanya.

La superposició de les diferents competències en 
matèria de Medi rural de la regió Castellanoleonesa 
ha creat un entramat normatiu realment complex 
d’entendre per part dels propietaris i de caràcter 
intervencionista. Actualment, la restricció més 
gran ve donada en primer lloc per la Xarxa Natura 
2000, en aquelles zones afectades, ja que augmenta 
el grau de limitacions sense que fins al moment 
s’hagin vist reflectides satisfactòriament aquelles 
compensacions que van ser compromeses. Per 

L’associació de 
propietaris forestals 

privats amb 
més de 70 anys 

donant valor al bosc.

FES-TE
SOCI per
créixer
plegats!
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Curculio elephas

Morrut de la castanya 
i dels glans

1-2. Adult femella de Curculio elephas (6-10 mm; Fotos: 
Z. Chalupa, M. Villafranca).
3. Larva de C. elephas (poden fer 7-12 mm; Foto: X. 
Graña).
4. Gla amb danys típics de C. elephas, amb els excre-
ments compacts (Foto: J. Lluch).

5 6

3 4

1 2

5. Gla amb danys típics de Cydia, amb els excrements 
granulats (Foto: JM. Riba).
6. Afectacions en la mida del gla per atacs de C. 
elephas (Foto: JM. Riba).



Text: Josep M. Riba
jmriba2001@gmail.com

Nom científic: Curculio elephas (Gyllen-
hal, 1836) (Coleoptera: Curculionidae)

Espècies similars:  El gènere Curculio té 
més de 60 espècies paleàrtiques, però sols 
7 estan citades en la Península Ibèrica (C. 
betulae, C. elephas, C. glandium, C. 
nucum, C. pellitus, C. venosus i C. 
villosus); a més del morrut, les castanyes i 
els glans també poden ser atacats per 
altres insectes, com les erugues del 
gènere Cydia (Tortricidae).

DESCRIPCIÓ
Adult: de 6-10 mm i amb la típica forma de 
morrut, amb un rostre (“trompa”) que en les 
femelles és molt fi i arquejat, tan llarg com 
el cos; en l’extrem del rostre hi ha les man-
díbules; les antenes, inserides a mig 
rostre, són llargues i fines; cos recobert 
amb pubescència de color marró-gris.

Larva: àpoda, d’aspecte carnós, de color 
blanc-marfil, allargada (fins a 7-12 mm), 
corbada en forma de “C” i amb els segments 
ben marcats; la càpsula cefàlica i les man-
díbules són fosques.

CICLE BIOLÒGIC
Té 1 generació anual, però un 30% de les 
larves pateixen diapausa estival durant 2-4 
anys.
Els adults emergeixen del sòl des de 
l’agost fins l’octubre, segons les pluges.
Després d’alimentar-se i assolir la madure-
sa sexual, la femella fa la posta, col·locant 
1-3 ous dins del fruit; cada femella pot 
pondre fins a 40 ous.
L’eclosió té lloc uns 10 dies després i la 
larva es desenvolupa durant 35-40 dies en 
l’interior del fruit.
A la tardor, la larva fa un orifici circular (4 
mm) molt típic i surt fora del fruit; s’intro-
dueix en el terra fins a 10-70 cm de 
fondària, on passarà l’hivern dins d’una 
càpsula terrosa endurida.
La pupació es fa a l’estiu de l’any següent i 
dura uns 20-40 dies; en surt un nou adult, 
llest per emergir de la càpsula enterrada i 
començar el nou cicle.

HOSTES AFECTATS
Perforador autòcton de la zona circum-me-
diterrània d’Europa, Àfrica i Pròxim Orient.
Ataca fruits de Fagàcies, com Quercus (Q. 
suber, Q. ilex, Q. coccifera i roures) i Casta-
nea.

DANYS
Les larves són qui provoquen els danys, ja 
que s’alimenten del fruit en formació i 
creixement.
Els atacs greus poden arribar a afectar el 
10-15% dels fruits; aquests poden perdre 
un 60% de la mida i més d’un 40% del seu 
pes.
Segons el nivell d’atac i gravetat, els danys 
provoquen una davallada de la capacitat 
germinativa de les llavors (fins el 50%) i 
poden tenir conseqüències en la regenera-
ció d’aquests boscos i conreus. 
També estan relacionats amb l’avortament 
i la caiguda avançada dels fruits (especial-
ment dels glans); a l’octubre és quan hi ha 
més larves dins dels fruits, però encara es 
poden trobar fins el gener.
Les larves fan galeries dins del fruit i es van 
fent grosses amb el creixement de la larva; 
els seus excrements estan ben compac-
tats, a diferència dels associats a les 
erugues que són més granulats. 
Aquests fruits atacats són afectats poste-
riorment per fongs que encara els malme-
ten més.

CONTROL
A diferència dels típics perforadors, aquest 
insecte ataca arbres sans, pel que els 
treballs silvícoles per millorar el seu vigor 
no serveixen com a prevenció.
El més innocu pel medi és interrompre el 
cicle de la larva dins del fruit que ha caigut 
al terra abans d’hora, bé recollint-lo o que 
el bestiar i altres animals se’l mengin abans 
que en surtin les larves.
Si es fan aplicacions, cal seguir les llistes 
autoritzades del MAPA i fetes per personal 
qualificat.
No hi ha trampes, ni feromones, ni atraients 
comercials efectius per la captura d’adults 
o seguiments.
Pel que fa a enemics naturals, se citen 
himenòpters parasitoides; també hi ha 
fongs entomopatògens i nematodes, amb 
els que s’han fet assaigs experimentals de 
control.
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Balandrau, in memoriam
n el darrer alè del segle 
XX, el Pirineu català va 
patir una tragèdia per 

meteorologia severa. Els fets 
no eren gaire recordats fins que 
TV3 va emetre el documental 
“Balandrau, infern glaçat”. Allà 
els espectadors adquirim cons-
ciència d’un episodi triplement 
inquietant: per la relativa pro-
ximitat en el temps (menys de 
25 anys), per l’evident proximi-
tat geogràfica (el grup principal 

baixava d’un Balandrau prou concorregut per l’excur-
sionisme familiar) i, sobretot, pel terrible balanç amb 
10 víctimes mortals. La missió divulgativa de la tele-
visió pública va funcionar però en l’imaginari col·lectiu 
quedà el dubte de si allò es podia repetir.

El torb és un perillós temps meteorològic que com-
bina neu i vent reduint dràsticament la visibilitat. 
La sensació tèrmica associada pot provocar des de 
congelacions fins la mort per hipotèrmia. Les seves 
circumstàncies i característiques són diverses. Supo-
sarem quatre exemples ubicats en un ambient subalpí 
hivernal. Primer escenari, dia clar i ventós. S’observen 
núvols lenticulars i fumeroles de neu als cims indicant 
que com més amunt més vent. És el torb vist des de la 
distància. Segon escenari, menys ventós, però nuvo-
lositat desplaçant-se ràpidament, excepte una barra 
retinguda en les cotes altes que impedeix veure-les. Si 
ascendeixes farà més vent i pots entrar dins d’aquest 
núvol retingut. No veus el torb però sí la possibilitat 
de trobar-lo dalt. Tercer escenari, sense vent, però un 
sistema nuvolós ben estructurat s’apropa i quan atra-
pa relleus els emboira completament. Pot comportar 
neu i vent, no sabem si també torb, però el dia no 

convida. Quart escenari, sense vent, potser amb al-
guna nuvolositat sense patrons definits. De sobte, des 
dels cims propers, es desploma la nuvolositat, el fred 
i el vent. Aquest darrer aixeca la neu i es perd tota 
visibilitat. El vent s’accelera sent tant o més fort aquí 
que als cims. El torb engoleix el paisatge i a tu durant 
les hores que duri.

En els dos primers escenaris, el torb, o la seva possibi-
litat, resta prou confinat i podràs evitar-lo, o sortir-ne 
aplicant la norma bàsica de perdre cota ràpidament. 
El tercer escenari s’assimila a un canvi de temps. L’únic 
perill vindrà d’una escassa visió de la tempesta o d’una 
evolució massa ràpida, circumstàncies que limitarien 
el temps disponible per resguardar-se’n, esquivar-la o 
recular. Justament aquestes tres accions són les que 
esdevenen inviables en el quart escenari. És el que 
correspon a un torb extrem que et cau damunt i et 
sobrepassa vessant avall. Ni perdre ràpidament cota 
és efectiu si no és pel convenciment que podràs arri-
bar a un refugi. Més recomanable que aquest descens 
contrarellotge, és intentar arrecerar-se del vent ni que 
sigui, si el gruix ho permet, ficant-se dins la neu. I és 
que si som per damunt del límit de l’arbrat, el paisatge 
oferirà pocs recers.

El quart escenari, malauradament, es va desencade-
nar aquell fatídic 30 de desembre de 2000. Vegem-ho 
amb l’estació meteorològica de Núria (Figura 1). El dia 
comença esplèndid amb temperatura pujant i vent 
disminuint. Al migdia la temperatura es fa lleugera-
ment positiva i el vent es calma del tot, som a l’ull de 
l’huracà sense saber-ho. Hi ha un senyal meteorològic 
alarmant, però lamentablement poc perceptible sen-
sorialment, i és que la pressió atmosfèrica no ha fet 
més que baixar en les darreres dotze hores. Curiosa-
ment, les mateixes hores que estarà el torb actuant 
fins remuntar-la. El fet d’anar perdent pressió sense 

E

David Montserrat

Doctor en geografia
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vent és clau. S’està apropant una jove depressió, però 
com que ho fa dins d’un context també depressionari, 
hi ha poc gradient bàric i, per tant, no fa vent. Això 
permet quelcom poc habitual amb pressions descen-
dents: l’aire en superfície es manté estable i el refre-
dament superficial hivernal pot permetre que es creï 
una capa d’inversió tèrmica en altura. Tot plegat afa-
voreix que entre els dos vessants del Pirineu les mas-
ses d’aire es diferenciïn més: freda, humida i pesada al 
nord; temperada, seca i lleugera al sud. Això fins que 
la jove depressió cau a l’àrea ciclogenètica del Golf del 
Lleó i es comença a aprofundir rapidíssimament. Ara 
sí que el gradient bàric genera vent capaç d’empènyer 
la massa d’aire nord-pirinenca cap al vessant sud. 
La inversió en altura actua com un tap evitant que 
el vent escapi cap dalt, mentre que la baixa pressió 
golflleonesa s’assimila a un petit però profund pou. 
L’aire s’hi precipita, travessant el Pirineu català, ac-
celerant-se per gravetat, arrapant-se als seus relleus 
i escombrant la neu. El gràfic de Núria valida aquest 
comportament mostrant com el vent es dispara i la 
temperatura es desploma precisament quan la pressió 
s’apropa al mínim. Tenim un torb extrem, la tempera-
tura de sensació mitjana horària calculada combinant 
amb el vent serà de -20ºC, puntualment notarem per 
sota dels -30ºC.

Aquell dia algun pronòstic de torb hi havia, el problema 
va ser l’agressivitat amb la qual es van combinar els 
dos ingredients. La neu no requeria cap pronòstic més 

Figura 1. Evolució de tres variables meteorològiques a l’estació de Núria (1971 m). S’observa la trampa meteorològica 
que va suposar l’augment de la temperatura i la disminució del vent fins al migdia del 30. Només la caiguda de la 
pressió advertia d’una potencial tragèdia imminent. Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SMC (meteocat.cat).

enllà de considerar que estava tota disponible per a 
ser mobilitzada. Venia de la primera nevada feia pocs 
dies, s’havia acumulat directament sobre el sòl nu 
més de mig metre, i no devia està gaire compactada... 
Més complicat és el comportament del vent, però els 
models, i més els actuals mesoescalars, segur que 
apuntarien la possibilitat, i això ja hauria d’encendre 
l’alarma. Ben pensat, la principal millora entre llavors 
i ara, potser  sigui la universalització de la telefonia 
mòbil intel·ligent. Suposant cobertura in situ, davant 
el dubte podem consultar prediccions o el temps 
real d’indrets propers. I, en cas de torb, pots usar la 
geolocalització, tant d’un mateix si volem afrontar la 
fugida, com dels mitjans de rescat arribat el cas. 

La probabilitat de torb al Pirineu no es pot menystenir, 
però solen ser episodis moderats i localitzats. No 
s’acostuma a arribar a l’extrem que la intempèrie 
t’immobilitzi i iniciï un compte enrere mortal. No 
obstant, no cal plantejar-se la possibilitat de sortir 
a la muntanya amb un pronòstic o indicis de torb. 
Sorprenentment, no veig que hi hagi aquest perill 
previst dins del sistema d’avisos dels dos serveis 
meteorològics que operen a Catalunya, suposarem 
que arribat un cas extrem es farà un avís especial. 
En països on l’equivalent al torb és més present, com 
Rússia, EUA o el Canadà, sí que disposen d’avisos 
específics. I s’entén. El pitjor episodi mundial registrat 
va sepultar uns 200 pobles, i es calcula que matà 
4.000 persones, el febrer de 1972 a l’Iran. 
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Manual de Gestió 
Naturalística dels boscos de 
coníferes del Pirineu

Dossier tècnic núm 109:  
La certificació forestal PEFC 
de Gestió Forestal Sostenible 
i de Cadena de Custòdia a 
Catalunya

Any: 2020 
Edita: CTFC 
112 pàgines

Document imprescindible per conèixer 
els fonaments de la Gestió Naturalística en forma-
cions de coníferes, realitzat per diferents experts 
d’aquest model de gestió forestal.

Es realitza un repàs històric i de les diferents expe-
riències predecessores que amb el temps han de-
rivat al que actualment és la Gestió Naturalística. 
Aquest model de gestió busca la valorització crei-
xent del capital forestal i suposa un canvi del para-
digma pel que fa a conceptes com la productivitat 
del bosc, torn de tallada i selecció d’arbres de valor. 
També s’expliquen els principis que regeixen aquest 
model de gestió i es realitzen recomanacions per 
als principals boscos i formacions de coníferes del 
Pirineu (avet, pi negre, pi roig i pinassa).

Podeu descarregar-lo gratuïtament des de la pàgi-
na web del CTFC.

Guia de  
polítiques locals, 
canvi climàtic i 
gestió forestal 
en boscos 
periurbans: 
una integració 
necessària

Any: 2021
Edita: Life Mixforchange
56 pàgines

El Life Mixforchange, que té com a principal objectiu 
la contribució a l’adaptació i la resiliència dels bos-
cos mixtos mediterranis al canvi climàtic, ha publicat 
recentment una guia amb propostes per implantar la 
gestió forestal a les zones forestals periurbanes.

Aquesta guia és un document de referència pel que 
fa a la gestió de les zones d’interfície urbà-forestal, 
situació que es dona a moltes zones de Catalunya, 
arran de l’expansió urbanística dels anys 70.

A més d’explicar la gestió forestal multifuncional i 
adaptativa com a eina per preparar els boscos a es-
cenaris de major incertesa, també es tracten temes 
de governança i es proposen mesures per integrar la 
gestió forestal a la política local.

Finalment es presenten diferents exemples d’experi-
ències portades a terme en el marc del projecte Life 
Mixforchange.

Aquesta guia es pot descarregar de manera gratuïta 
des de la pàgina web del projecte.

Any: 2021 
Edita: Departament d’Acció Climàtica, Alimenta-
ció i Agenda Rural (DACC) 
32 pàgines 
DL. 16786-05

Aquest número està dedicat a la certificació de 
Gestió Forestal Sostenible, concretament al siste-
ma PEFC. S’explica la situació de la certificació 
forestal a Catalunya, destacant un major com-
promís per part dels propietaris privats, amb un 
50% dels boscos ordenats i certificats amb sis-
tema PEFC, respecte als boscos públics que no-
més tenen aquest sistema de certificació un 11% 
dels boscos ordenats. També destaca l’entrevista 
a Eduard de Ribot, membre de la Junta de Govern 
del Consorci Forestal de Catalunya i silvicultor ac-
tiu, compromès amb la gestió i millora del bosc 
des del punt de vista social, ambiental i econòmic.

Per a més informació podeu consultar-ho des de 
la web de Rural Cat.

FIRA DE L’ENERGIA I LA CONSTRUCCIÓ 
SOSTENIBLE
Del 17 al 19 de Febrer de 2022 
Recinte firal el Sucre (Vic)
Organitza: Ajuntament de Vic

FIRA DE LA CASTANYA
Del 23 al 24 d’octubre 
Viladrau

Agenda



entrevistaentrevista

Joan Capdevilla és diputat 
del Grup Republicà al Con-
grès dels Diputats, President 
de la Comisión de Industria, 
Comercio y Turismo i entre 
altres, portaveu d’ERC a la 
Comisión de Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico.

Entre les principals respon-
sabilitats i iniciatives desen-
volupades a nivell forestal 
destaquen: 20 esmenes pre-
sentades relatives a la gestió 
forestal a la Llei Canvi Cli-
màtic i Transició Energètica 
(LCCyTE). D’aquestes, 7 trans-
accionades. 

taula de preusentrevista

Propietari forestal, diputat del Grup Republicà (ERC) al Congrés 
dels Diputats, President de la Comissió de Industria, Comercio y 
Turismo i entre altres, portaveu d’ERC a la Comissió de Transició 

Ecològica i Repte Demogràfic

Joan
Capdevila

Quin vincle té, a nivell personal i 
professional, amb el sector forestal?

La meva família paterna descendeix i 
manté casa pairal a la Vall de Les Llos-
ses, el Ripollès. El vincle és, per tant, 
sentimental, i tangencialment relaci-
onat amb la gestió de la forest quan 
el pare em delegà aquesta tasca. Vaig 
descobrir aleshores que hi havia una 
cosa que en deien Pla Tècnic de Gestió 
i Millora Forestal (PTGMF) i que ne-
cessitava ajut d’una enginyeria, amb la 
que hem anat fent el que hem pogut 
per a donar compliment al Pla… sense 
morir en l’intent. Com dirien els infor-
màtics, coneixement a nivell d’usuari 
i prou. 

Les responsabilitats parlamentàries 
m’han posat en contacte amb reals 
experts, amb els diferents represen-
tants del sector i amb autoritats en la 
matèria, dels que he après molt, cer-
tament.

Conceptes com la transició ecològica 
i el repte demogràfic són camps de 
treball molt amplis on conflueixen 
molts interessos i molt contraposats. 
Creu que la veu del sector forestal és 
prou present als debats? 

No, no prou. I, si se’m permet, no prou 
ni en força ni amb nitidesa ni rigor. 
Amb els boscos passa com amb el fut-
bol, que sembla que tothom s’hi veu 
amb cor d’opinar; un exemple ha es-

tat a les tertúlies de les ràdios en la 
darrera temporada de focs: “jo no sóc 
un expert” era la frase amb la qual 
molts començaven uns raonaments… 
que demostraven que efectivament 
no n’eren. Oblidem sovint que hi ha 
ciència biològica (i res menys que una 
enginyeria) que haurien d’emmarcar la 
gestió i les polítiques forestals.

Pel que fa a les polítiques d’energia 
i clima, el Govern de l’estat va apro-
var entre el 2019 i el 2021 un marc 
estratègic amb tres potes: la Llei 
7/2021 aprovada el darrer mes de 
maig, l’Estratègia de la Transició Jus-
ta i el Pla Nacional Integrat d’Ener-
gia i Clima (PNIEC). Com valora el 
marc normatiu a nivell estatal?

En ordre invers, informen l’un a l’altre. 
I dues fites del mateix any 2021: el pa-
quet legislatiu presentat aquest més 
de juliol per part de la UE per tal re-
duir les emissions al 2030 en un 55% 
(Fit for 55) i l’IPCC Climate Report, ja 
ens els deixen escanyolits gairebé de 
naixença. L’emergència climàtica re-
quereix de mesures més ambicioses.

La recentment aprovada Llei 7/2021 
de Canvi Climàtic i Transició Energè-
tica (LCCTE), es fixa com a objec-
tiu assolir la neutralitat climàtica el 
2050 i ha portat al Congrés la im-
portància que hi té el bosc i les po-
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lítiques forestals davant l’escenari d’emergència cli-
màtica. Quines considera que són les novetats més 
positives a nivell de sector? Des del seu grup, quins 
són els principals reptes que considera pendents?

En llegir el projecte de llei de Canvi Climàtic estatal 
de seguida vam constatar com la gestió forestal ha-
via quedat oblidada i això era un greu error: parlar de 
canvi climàtic i oblidar el segon embornal planetari de 
CO2 és iniciar coix un debat.

Per solucionar aquesta situació, com he dit, ERC va 
presentar un total de 20 esmenes relacionades amb 
la gestió forestal, de les quals 7 van ser introduïdes 
de forma total o parcial a la llei. D’aquestes, ens agra-
daria destacar la Disposició Final Setena, que insta al 
Govern estatal a desenvolupar en el termini d’un any 
l’oblidat article 65 de la Ley de Montes, que podrà do-
nar cabuda a la valoració d’externalitats positives dels 
boscos a la comptabilitat ambiental. 

L’article 26 de la Llei parla de la necessitat d’in-
centivar la participació dels propietaris forestals per 
incrementar la capacitat de captació dels embornals 
de carboni. Com es pretén desenvolupar un article 
tan important des del punt de vista dels silvicultors?  

Estarem molt atents a que el Govern estatal respecti 
la lletra, esperit, temps i forma d’aquest article, en el 
sentit general que si “qui contamina paga” qui con-
tribueix a descontaminar ha de ser remunerat, si qui 
aboca CO2 a l’atmosfera paga, qui contribueix a fi-
xar-lo a través del compliment dels instruments de 
Gestió Forestal Sostenible que la pròpia administració 
forestal supervisa i aprova, n’ha de rebre remuneració.

El Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 
2021-2030 ha de fixar les pautes per assolir els 
objectius establerts per l’Acord de París pel 2030 
i també ha de concretar aquests objectius pels sec-
tors difusos (entre ells el LULUCF). El sector LULUCF 
a Espanya té un efecte embornal, però que no té en 
compte l’efecte embornal dels boscos ja existents. 
Creu que es té prou en compte la importància de la 
gestió i millora dels boscos? Caldria pensar en plans 
adaptats a la realitat de les diferents Comunitats?

Creiem que encara queda molt camí per recórrer per-
què la gestió dels boscos tingui la consideració que es 
mereix. Entenem els boscos com a part de la solució 
d’aquesta situació d’emergència climàtica, com a pul-
mons de l’ecosistema terrestre, que afavoreixen la bi-
odiversitat, enriqueixen el sòl, retenen i fixen el CO2… 
Sota el meu parer ara per ara no es té en compte. Les 

iniciatives en temes de compensació per la fixació de 
carboni se centren en la creació de noves superfícies 
forestals i no en el manteniment i la millora de la ca-
pacitat d’embornal de les ja existents. Això, tenint en 
compte la problemàtica d’abandonament de la gestió 
del bosc, és sens dubte una mancança que cal corre-
gir. No fer-ho seria no afrontar de forma realista els 
riscos que comporta l’abandonament d’una part molt 
important del territori. Uns riscos que s’agreugen amb 
el canvi climàtic i que els Grans Incendis Forestals han 
tornat a posar en evidència aquest estiu.

El nostre model, òbviament, és apostar per una gestió 
descentralitzada, des de la proximitat. Cada territori 
té una realitat diferent, unes característiques úniques 
i, per això, els Plans han d’adaptar-se a les diferents 
comunitats.

L’Estratègia per a la Transició Justa persegueix crear 
un fons econòmic pels sectors afectats pel canvi 
de model energètic i per l’emergència climàtica. 
Per preservar la capacitat d’embornal del bosc cal 
revertir la dinàmica d’abandonament de la gestió i 
apostar per impulsar el consum de productes fores-
tals. Quin paper tenen en tot plegat les administra-
cions estatal i autonòmiques? 

Crucial, començant per donar exemple i orientar la 
compra pública (productes, serveis, manteniments…) 
cap a una filosofia de “carboni zero” que doni senyals 
clares de mercat. Els contractes i concursos públics 
(estatals, autonòmics, i locals) han de predicar amb 
l’exemple. Sóc de l’opinió que la transició ecològica 
serà energètica, o no serà.

Finalment, la Llei 7/2021 aposta clarament per la 
fiscalitat verda i pel desenvolupament de les nor-
mes i instruments que facin possible crear incentius 
per les externalitats positives dels boscos. Des de la 
Plataforma Juntos por los Bosques, juntament amb 
COSE i a partir d’una iniciativa del Consorci Fores-
tal de Catalunya, apostem per una bonificació fiscal 
que incentivi les finques amb Pla de Gestió Fores-
tal aprovat. Com veu una iniciativa d’aquest tipus 
per superar les dificultats pressupostàries difícils de 
capgirar? 

Idònia, perquè és una baula imprescindible: cal redis-
tribuir els recursos a qui manté masses forestals, fixa 
CO2, manté tantes externalitats paisatgístiques d’uti-
litat pública, dona els elements per al manteniment de 
la biodiversitat… si aconseguim tornar-lo a fer rendi-
ble, la gestió forestal sostenible serà un motor del nou 
Green Deal.



Directori d’empreses

ASSESSORIA I GESTIÓ

INDÚSTRIA FORESTAL 

DESPATX JURÍDIC

QUALITY SUBER, SL
Paratge Sant Marçal, s/n -17430 Sta. Coloma de Farners
Tel.: 972 842 708  /  657 344 066
e-mail: info@qualitysuber.com
www.qualitysuber.com

TREBALLS FORESTALS

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

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

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

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

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

Aprofitaments i Gestió Forestal Sostenible
Sant Celoni
Tel.: 687 725 503 / 93 867 07 40
e-mail: info@cassi.es
www.cassi.es

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

FORESTAL MONTSENY, SCP
C/ Torres i Bages, nº 3, 3er 2a
17403 Sant Hilari Sacalm
Tel.: 676 065 345
e-mail: antonioteixeira1969@hotmail.com

Dret Civil, Dret Administratiu i Dret Forestal
C/ Jacint Verdaguer, 24 - 17430 Santa Coloma 
de Farners - Tel.: 872 21 39 80 / 695 17 33 26
e-mail: info@corporatiu-advocats.com
www.corporatiu-advocats.com

CORPORATIU D'ADVOCATS I ASSOCIATS, SLP

Treballs forestals, comercialització i Enginyeria
FORESTAL DE CATALUNYA, SCCL

C/ Jacint Verdaguer, 3 - 17430 Sta. Coloma de Farners
e-mail: cooperativa@forestal.cat
www.serveisforestals.cat

Encara no 
hi ets?

Posa’t en contacte
amb el Consorci 

Forestal 
de Catalunya
972 84 27 08

Anuncia’t al 
Directori

d’empreses 
del Catalunya

Forestal! 

SOCIAL FOREST, SL
Gestió forestal sostenible, Teambuilding, 
Coaching forestal
C/ Belladona, 14 - 08017 Barcelona
Tel.: 93 127 74 28
e-mail: info@socialforest.org
www.socialforest.org

Plans de gestió forestal.
Li posem el seu Pla de gestió al mòbil.
Av. dels Països Catalans, 5 B.
08500 - VIC. Tel. 93 854 11 69
e-mail: girbau@girbauconsulting.com
www.girbauconsulting.com

GIRBAU CONSULTING, SLP

GIRBAU
Oficina tècnica agrícola i forestal ALTRES

DARVAS, S.L.
Instruments forestals, topogràfics i geodèsics
C/ Felip Benessat, 4 - Sabadell
Tel.: 629 473 900  Fax: 937.261.689
e-mail: forestal@darvas.net
www.darvas.net

FINQUES MARTORELL
C/ del Prat, 2 i 4 - baixos
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS
Tel.: 972 84 01 76 Fax.:972 84 06 43
e-mail: fm@finquesmartorell.com 
www.finquesmartorell.com

MAQUINÀRIA AGROFORESTAL

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





El projecte QUALITY PINEA està cofinançat amb un ajut del 65% pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) dins del programa Interreg V-A 

Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014 a 2020).

Socis del projecte:

Realització de noves plantacions de pi pinyer
Realització de l’empelt
Posada en producció d'una massa forestal amb pi pinyer
Sistemes de recol·lecció de pinyes
Comercialització de pinyes i de pinyó 

INNOVACIÓ I MILLORA DE LA COMPETITIVITAT
EN LA PRODUCCIÓ I APROFITAMENT

DE PINYÓ DE PI PINYER

Podeu contactar: cooperativa@forestal.cat 972 842 708

Ets propietari o gestor forestal?

Estàs interessat en potenciar la productivitat de la teva finca?

Nosaltres t’oferim assessorament personalitzat en: 

www.qualitypinea.eu


