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Portar davant dels tribunals el Pla no ha estat una 
decisió fàcil, doncs en el tarannà de la nostra associ-
ació està molt i molt arrelat el compromís de treball 
i de col·laboració amb el conjunt d’administracions 
vinculades al bosc i al món de la conservació. A di-
ferència de molts altres sectors, en el món forestal, 
tant a casa nostra com en els països del nostre en-
torn, la cultura de propietat va estretament lligada a 
l’estima del territori i al compromís en la seva gestió 
amb les implicacions que tot plegat comporta a nivell 
econòmic, social i ambiental. Això i el fet que prop del 
80% dels boscos de casa nostra siguin de titularitat 
privada, fa entendre la necessitat i la importància de 
l’entesa i del diàleg constant entre les administraci-
ons vinculades al medi natural i els responsables de 
la seva gestió.

A nivell global, hi ha un consens generalitzat sobre la 
necessitat de reconèixer el paper de totes les admi-
nistracions, de les autoritats regionals, dels ens locals 
i també de les persones responsables de la gestió del 
territori, a l’hora de gestionar els espais i els recursos 
naturals i d’implementar les polítiques de millora de la 
biodiversitat. Aquest és un principi que recull la Llei de 
la Biodiversitat i del Patrimoni Natural i que també va 
reconèixer el mateix Govern de la Generalitat el 2018 

ntre altres, a aquesta 
revista us expliquem 
els motius que han 

portat a la Junta de Govern 
del Consorci Forestal de Cata-
lunya, juntament amb l’entitat 
País Rural i amb cinc associa-
cions de propietaris de boscos, 
a portar als tribunals el Pla de 
Protecció del Medi Natural i 
del Paisatge de l’Alta Garrotxa.

E

Rosendo Castelló

President del 
Consorci Forestal  
de Catalunya

tal i com queda recollit a l’Estratègia del Patrimoni 
Natural i de la Biodiversitat de Catalunya. El docu-
ment recull, entre les seves línies d’acció, la necessitat 
de “Reforçar la gestió compartida amb ens locals, en-
titats ambientals i propietaris en espais naturals pro-
tegits” i cita textualment l’EIN de l’Alta Garrotxa com 
un dels onze espais on es preveu començar a treballar 
en aquest sentit.

Davant d’això, costa entendre les moltes contradic-
cions i mancances que s’han acumulat en el procés 
d’aprovació del Pla. El que de bon començament ens 
va presentar el conseller Rull com un procés que volia 
ser exemplar, doncs el de la Garrotxa havia de ser un 
Pla model per molts altres espais, va ser justament tot 
el contrari. La precipitació i la desinformació que van 
portar a l’aprovació inicial van donar lloc a un procés 
d’al·legacions en el que no s’ha pogut parlar del que 
considerem que és el principal: saber què necessiten 
els habitants de l’Alta Garrotxa per conservar un ter-
ritori caracteritzat pel poblament disseminat i marcat 
pel despoblament i per la davallada del sector primari.

La confiança institucional o el que és el mateix, la 
confiança en les administracions, és fonamental pel 
bon funcionament del nostre sistema polític. La des-
confiança en la política, i sovint en persones i orga-
nitzacions vinculades a la mateixa, és un fenomen 
preocupant i que sembla que va en augment. Tot i així, 
una cosa és la política i l’altra és el conjunt d’institu-
cions i organismes que formen l’administració pública. 
La confiança en l’administració pública és fonamen-
tal doncs l’administració i les persones i professionals 
que treballen a la mateixa han de ser els aliats de la 
gent del territori. I per treballar de la mà cal un reco-
neixement i un respecte que no pot passar per impo-
sicions i per la presa de decisions sense comptar amb 
el vot dels principals afectats. 

Demanem al Govern de la Generalitat reconeixement 
i respecte als propietaris forestals i als pagesos 
compromesos en la conservació del territori

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

 Tauler d’avisos
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La prevenció de riscos laborals
al sector forestal

Que implica un contacte habitual amb el medi 
natural i amb elements i agents naturals que poden 
tenir un impacte nociu sobre la salut i el benestar 
(reaccions al·lèrgiques, irritació, picadures, etc.).

Hi ha un dèficit i força confusió a nivell 
normatiu
En termes generals, la normativa que vetlla per la se-
guretat i per la salut dels treballadors és molta i molt 
variada. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de preven-
ció de riscos laborals (LPRL), i la Llei 54/2003 que la 
modifica, són la norma bàsica a nivell estatal. La norma 
es desenvolupa a través de nombrosos Decrets, però 
entre ells no hi ha una normativa específica pel sec-
tor forestal. Quelcom que sovint genera molts dubtes i 
incertesa entre els professionals i empreses del sector.

Iolanda Domenjó

Enginyera de Forests 

Serradora Boix

a preocupació i la cura per preservar la 
seguretat i la salut és un tema bàsic a 
conèixer i a tenir en compte en qualsevol 

sector i activitat i molt especialment al sector forestal.

Les conclusions sobre l’anàlisi de sinistralitat laboral 
al sector forestal (accidents lleus, greus i mortals) 
presentades des del CTFC1, ens donen un ordre de 
magnitud del que molts ja som conscients: treballem 
en un sector amb riscos importants i molt diversos pel 
fet de tractar-se d’una activitat: 

Que es desenvolupa a l’aire lliure i amb una orografia 
i condicions meteorològiques sovint adverses.

Amb un baix nivell de mecanització especialitzada. 
Fet que comporta un major risc i fatiga per part de la 
mà d’obra, al treballar amb eines de tall (motoserres i 
desbrossadores) i amb equips (cabrestants i tractors 
agrícoles) que requereixen major esforç físic i sovint 
comporten menys rendiment i una major exposició 
als diferents factors de risc.

Amb un risc molt alt de caigudes, cops, aixafaments 
i accidents vinculats a la caiguda d’objectes o a la 
presència d’obstacles al lloc de treball (branques, 
troncs, soques, etc.)

Molt exposada a vibracions, a sorolls, a pols i a la 
projecció de partícules.

1promobiomasse.eu

Fotografia 1. Treballador forestal amb EPI’s: pantaló an-
titall, casc amb visera protectora i auriculars, guants i 
botes antilliscament.

Joan Rovira 

Enginyer de Forests

Consorci Forestal de 
Catalunya

Coop. Serveis 
Forestals

Al no existir una normativa específica, per donar 
compliment a l’objectiu primer de tenir cura de la 
seguretat laboral als treballs forestals i per complir amb 
la responsabilitat que tenim tant a nivell de propietaris 
forestals, com a nivell de professionals i d’empreses, 
hem de tenir en compte: els reglaments i la normativa 

Què cal tenir en compte al contractar una empresa per dur a 
terme treballs forestals

L
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Recomanacions a titulars d’explotacions 
privades, a professionals i empreses vincu-
lats a les mateixes
Com ja hem dit, la normativa bàsica és d’obligat 
compliment per a tothom i la Llei 31/1995 estableix 
clarament al seu preàmbul:

“tractant-se d’una llei que persegueix sobretot la 
prevenció, la seva articulació no pot descansar 
exclusivament en l’ordenació de les obligacions i 
responsabilitats dels actors directament relacionats 
amb el fet laboral”.

“el deure de coordinació que s’imposa als empresaris 
que exerceixen les activitats en un mateix centre 
de treball, així com el d’aquells que contractin 
o subcontractin amb altres la realització en els 
seus propis centres de treball d’obres o serveis 
corresponents a la seva activitat de vigilar el 
compliment pels contractistes i subcontractistes de 
la normativa de prevenció.”

El fet que un treball forestal es consideri una obra 
i la subordinació de la mateixa a les directrius del 
RD 1697/1997, implica un conjunt d’obligacions 
(disposar d’un coordinador de seguretat i salut, d’un 
estudi bàsic i d’un pla de seguretat i salut) que no es 
demanen a l’hora de dur a terme treballs forestals 
en finques privades. Tot i així, sí són aplicables els 
principis de la legislació bàsica i de coordinació 
empresarial.

2Notes tècniques de l’INHS (https://www.insst.es/ntp-notas-tecnicas-de-
prevencion)

3Curs de Direcció d’Obra Ambiental i Forestal del Col·legi d’Enginyers de 
Forest. Lleida febrer de 2020

4Llei 9/2017 i informe 10/2003 «Calificación de contratos que tienen 
por objeto actuaciones en el ámbito de conservación de monte y 
trabajos silvícolas» que suele licitar el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales

existent en altres sectors (la construcció per exemple), 
la informació que facilita el mateix Ministeri de Treball2, 
i les recomanacions d’experts del mateix sector3. A 
partir d’aquí, i tenint molt en compte el sentit comú i 
l’ànim de la norma bàsica, és com a nivell de sector que 
se solen treure conclusions sobre les mesures a posar a 
la pràctica. En aquest article us donem una pinzellada 
sobre el que considerem important i necessari en 
l’execució de treballs a nivell de sector.

Els treballs forestals són obres o serveis?
Un tema important a valorar és si els treballs que 
duem a terme són una obra o un servei, doncs això té 
implicacions a nivell normatiu i d’obligacions.

Una de les normes que, tot i no estar pensada pel sector 
forestal, cal agafar com a referència, és el Reial Decret 
1697/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres 
de construcció. El RD no inclou els treballs forestals ex-
plícitament com a obres, però sí ho són tasques sovint 
vinculades als mateixos com els moviments de terres.

Per altre costat, quan es treballa per a una administració 
pública, ens hem de basar en la normativa de contractes 
del sector públic i els informes disponibles sobre 
el tema4 que consideren com a obra: la realització 
de treballs que modifiquin la forma substancial del 
terreny o el seu vol, o de millora del medi físic i natural. 
Seguint aquesta pauta, en el cas de contractes amb 
l’administració pública s’entendria com a obra els 
treballs de:

Moviments de terres: obertura i/o millora substancial 
de vies forestals

Treballs silvícoles que impliquin una tallada a escala 
de rodal

Reforestacions

Seguint la mateixa lògica, s’hauria d’entendre com a 
serveis:

Reposició de fallades en plantacions

Podes i treballs de jardineria

Estassades i aprofitaments de productes forestals 
no fusters com el suro i pinyons

Fotografia 2. La maquinària forestal ha de complir amb 
l’homologació CE i estar al dia de les revisions, entre 
altres requeriments. 

https://www.insst.es/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion
https://www.insst.es/ntp-notas-tecnicas-de-prevencion
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que legalment es puguin reclamar responsabilitats 
subsidiàries. Ja sabeu, quan tot va bé no hi ha mai cap 
problema, però si hi ha un ensurt i un accident arriba 
als tribunals mai se sap com pot acabar.

L’empresari principal: 

En termes generals, tant l’empresari principal, com 
qualsevol empresa amb treballadors al seu càrrec han 
d’adoptar algun dels següents models de gestió de 
riscos:

Assumpció per l’empresari de la gestió preventiva 
(únicament per empreses de menys de 6 treballadors)

Designació de treballadors per gestionar la prevenció 
dotant-los de la formació i mitjans adequats

Contractació d’un Servei de Prevenció aliè

Addicionalment, l’empresari principal ha d’informar als 
seus treballadors dels riscos derivats de la concurrència 
d’empreses alhora que també ha d’informar als 
treballadors contractats (i subcontractats) dels riscos 
del centre de treball, mesures preventives i mesures 
d’emergència.

A més, haurà de vigilar el compliment de la normativa 
de les empreses contractades i subcontractades (que 
els treballadors estiguin degudament donats d’alta 
a la seguretat social, formats, disposin d’Equips de 
Protecció Individual (EPIs), etc.).

1) Abans de l’inici de l’activitat, l’empresari principal 
exigirà a les empreses contractistes i subcontractistes 
que li acreditin per escrit que han realitzat, per a les 
obres i serveis contractats, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva (Taula 1).

També es demanarà que acreditin per escrit que han 
complert en matèria d’informació i formació respecte 
als treballadors que hagin de prestar els seus serveis 
en el centre de treball (Taula 1).

2) L’empresari principal haurà de comprovar que les 
empreses contractistes i subcontractistes concurrents 
en el seu centre de treball han establert els necessaris 
mitjans de coordinació entre elles. L’elaboració d’un Pla 
d’emergència contribueix a la coordinació d’aquestes 
(Taula 2).

Les responsabilitats
Quan les empreses incompleixen amb les seves 
obligacions en matèria de coordinació, comporta 
responsabilitats administratives, civils i fins i tot 
penals.

article de fons

En conseqüència, cal tenir present el significat de 
conceptes com:

Centre de treball: S’entén com el lloc on el treba-
llador presta els seus serveis. És a dir, el bosc on es 
desenvolupen els treballs forestals.

Empresari Titular: ”És la persona que té la capacitat 
de posar a disposició i gestionar el centre de treball” 
(art. 2 del RD 171/20045). Sota aquesta definició, el 
propietari del bosc es podria considerar Empresari 
titular, i per tant, assumirà certes responsabilitats 
davant l’execució dels treballs forestals.

Empresari Principal: Contracta o subcontracta amb 
altres la realització d’obres o serveis corresponents a 
la pròpia activitat i que es desenvolupa en el seu pro-
pi centre de treball. Sota aquesta definició, es podria 
donar el cas que l’empresari Titular i Principal coin-
cidís en la figura del propietari i silvicultor o bé, que 
fossin dues figures diferents: per exemple propietari 
i empresa de treballs forestals.

Recordar que aquestes definicions venen del sector 
de la construcció i per tant, al traslladar-los al sec-
tor forestal ens pot portar a diferents interpretacions. 
En cada cas, s’haurà d’analitzar per separat, però en 
molts casos, recórrer a la jurisprudència.

Obligacions a tenir en compte
L’empresari titular:

Quan la persona que ostenta la titularitat del centre 
no aporta treballadors propis, les seves obligacions es 
limiten a informar a les empreses que hi treballen dels 
riscos del seu centre (camins d’accés, línies elèctriques, 
risc d’incendi...) i que poden afectar a l’activitat, és a 
dir, als treballs forestals. Ha d’informar a les empreses 
contractades i subcontractades així com les mesures 
necessàries per a la prevenció dels mateixos.

En aquest cas, és important que el titular s’asseguri 
de contractar una empresa que tingui implantat un 
Sistema de Prevenció de Riscos Laborals eficaç, ja 
que l’ajudarà a complir amb la seva responsabilitat i 
li evitarà problemes. Una altra qüestió important per 
evitar ensurts en el cas d’un accident, és assegurar-
se que l’empresa té contractada una assegurança 
de responsabilitat civil per possibles danys a tercers. 
Quelcom que avui en dia ja és pràctica habitual en 
la major part d’empreses del sector, però que és 
important tenir en compte per fer front a l’eventualitat 

5RD 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 
24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de PRL, en matèria de 
coordinació d’ activitats empresarials.
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Les infraccions administratives en matèria de 
coordinació (no només en qüestions de prevenció de 
riscos laborals) venen tipificades com a greus o molt 
greus en la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre 
social (LISOS).

Aquí, de nou, la llei estableix per a l’empresa principal 
una responsabilitat solidària amb les infraccions de 
l’empresa contractada. Aquesta responsabilitat, en 
cas d’accident de treball, pot comportar el pagament 
d’entre un 30% i el 50% del recàrrec de prestacions 
econòmiques del sistema de la Seguretat Social (és a 
dir, del que ha costat a la SS l’accident i baixa laboral 
de l’accidentat).

En el cas de l’empresa titular, quan contracta una 
empresa per fer els treballs forestals, és important 
assegurar-se que aquesta està al corrent de pa-
gament amb la Seguretat Social i Hisenda, ja que 
d’acord amb la normativa l’empresa titular (el propi-
etari/silvicultor si és el qui subcontracta els treballs), 
pot respondre de manera subsidiària dels deutes de 
l’empresa contractada.

Per últim, recordar que la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals és una llei de mínims, i que per tant, pot 
ser millorable. Seria desitjable un major grau d’im-
plicació tant a nivell de propietaris forestals, com a 
nivell de professionals i empreses del sector, per a la 
creació d’entorns de treball més segurs. I per fer-ho 
cal exigir el compliment de les normes de seguretat i 
la presència de treballadors qualificats.

EMPRESA

· Certificat d’estar al corrent de pagament amb la SS i amb Hisenda
· Acreditació del Servei de Prevenció adoptat
· Assegurança de Responsabilitat Civil
· Documents de cotització amb la Seguretat Social (TC1, TC2)
· Avaluació de Riscos
· Planificació de l’Activitat Preventiva
· Assegurança de responsabilitat civil

TREBALLADORS
· Aptitud mèdica
· Formació preventiva
· Entrega de la informació sobre els riscos del lloc de treball 
· Entrega EPIs

MAQUINÀRIA

· Assegurança
· Certificat marcatge CE o homologació
I en cas que pugui circular per carretera:
· Permís de Circulació
· ITV
· Targeta de transport (en el cas dels camions forestals)

Taula 1. Documentació que han de facilitar les empreses contractades, abans d’iniciar els treballs, per garantir el deure 
de la vigilància.

Taula 2. Obligacions de l’empresari principal abans de començar un aprofitament.

INFORMAR
· Riscos propis de l’aprofitament forestal
· Mesures de prevenció (senyalització...)
· Mesures d’emergència (Pla d’emergència...)

Fotografia 3. La mecanització dels treballs redueix el 
risc d’accidents.
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Com ja és prou conegut, 
l’any 2019 el Consorci 
Forestal de Catalunya va fer 
públic el seu total desacord 
amb el procediment seguit 
per part del Departament de 
Territori i Sostenibilitat en 
l’elaboració i aprovació del 
Pla de Protecció del medi 
natural i del paisatge de 
l’Alta Garrotxa, fent costat 
així a les associacions de 
propietaris de la zona, com 
la de l’Alta Garrotxa, la de 
Vall de Camprodon i la de 
la Vall del Bac i Castellar de 
l’Alta Garrotxa.

Una crítica aquesta, que fou compartida de manera 
pública per la pròpia Consellera del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació, en la 
cloenda de l‘Assemblea General del CFC celebrada a 
Santa Pau el dia 11 de maig de 2019, on es va aprovar 
un document en el qual succintament es posava 
de manifest que en la seva elaboració no s’havia 
comptat amb la participació de la gent del territori, 
ni de les seves organitzacions representatives. També 
es feia palès que el Pla té un contingut marcadament 
ideològic i que és contrari a la necessitat de cercar 
un equilibri entre conservació i dinamització del 
territori; que adopta una visió clarament urbana que 
busca en els espais naturals un espai per a l’oci i a on 
no té cabuda la necessitat de recolzar les activitats 
i infraestructures que reverteixen en creació de 
riquesa i en fixació de gent en el territori i que pel que 
fa a la presa de decisions sobre la gestió de l’espai, 
queden fora de l’òrgan de decisió els titulars de les 
explotacions forestals i agràries, que representen ni 
més ni menys que el 90% de l’espai.

El 29 d’agost de 2019, el conseller Damià Calvet i 
el director general Ferran Miralles, van rebre’ns 
als representants d’aquestes entitats, que els vam 
exposar els motius del desacord. El conseller es va 

Jordi Salbanyà 

Advocat.  
Col·laborador del 
Consorci Forestal de 
Catalunya

Membre del Consell 
de Protecció de la 
Natura

comprometre a estudiar les al·legacions, i a fer una 
taula de treball per trobar punts d’encontre. Mai més 
– una vegada més- no se n’ha sabut res d’aquesta 
fictícia voluntat de diàleg. De sobte, uns dies abans 
de les darreres eleccions, el 9 de febrer el Govern 
aprovà el Pla, malgrat les reticències expressades 
fins i tot per part de tècnics del CPF i del propi 
DARPA.

Ara hem conegut que gràcies a les al·legacions 
s’han canviat algunes coses i algunes d’elles 
importants (s’han eliminat l’ampliació del parc o 
la zona d’evolució natural imposada sobre finques 
privades...). Però els problemes de fons continuen 
sense haver-se solucionat, i entre ells i el més greu, 
el fet que s’imposa un model de governança sobre 
el territori i sense possibilitat de participació, ja que 
l’òrgan de gestió passa a dependre de la Direcció 
General competent, en espera de la posada en 
funcionament d’una Agència de la Natura que també 
menysté als propietaris forestals. 

Segons el document de l’Estratègia del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat per a 2030 que tan 
emfàticament va presentar el Departament de Territori 
i Sostenibilitat “Els propietaris de terres, pagesos, 
ramaders, silvicultors i pescadors, en la mesura que la 
seva activitat incideix directament en la conservació 
i l’ús sostenible de la natura, en la configuració del 
paisatge, en els components del patrimoni natural 
(espècies de fauna i flora, ecosistemes naturals i 
seminaturals, processos ecològics), en el grau de 
sostenibilitat de l’aprofitament de recursos naturals i 
en el proveïment de serveis ambientals; i que en molts 
casos reben directament la pressió de l’ús social 
creixent que es fa de la natura i l’entorn rural” havien 
de tenir un paper clau en la governança i la gestió 
del patrimoni natural (pàg. 28). D’aquesta manera, 
el Govern es comprometia a què la gestió d’aquests 
espais havia d’incorporar fórmules que impliquessin 
a les administracions locals, les entitats ambientals 
i també a propietaris, particulars i altres agents 
privats, en funció de les característiques i necessitats 
de cada territori (pàg. 163, 175 i 184).

Portem als tribunals el
Pla de protecció del medi natural 
i del paisatge de l’Alta Garrotxa
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El primer exemple de que tot plegat era una enganyi-
fa, ha estat aquest Pla de Protecció que manté un mo-
del d’elaboració i de gestió que s’ha mostrat ineficient, 
però del que no se’n volen apartar. La cogovernança 
que tants bons resultats ha donat en el sector forestal 
(n’és un exemple el Centre de la Propietat Forestal), 
sembla que a determinats dirigents els fa por, per-
què els és més fàcil imposar les seves polítiques que 
negociar-les. En canvi, sense la seva participació no 
s’aconsegueixen els objectius que persegueixen i més 
aviat s’obté l’efecte contrari. És un error menysvalo-
rar el compromís dels silvicultors amb l’ecologia, amb 
la gestió sostenible, amb la protecció i custòdia del 
territori, tal com aquests ho han demostrat dia a dia 
i generació darrera generació, tot gestionant aquests 
espais vius i modelant els paisatges del nostre país.

Davant d’aquest nou menysteniment dels propietaris 
forestals, s’ha decidit portar el Pla de Protecció de 
l’Alta Garrotxa als tribunals. Aquesta és la culmina-
ció d’un procés que es va iniciar ometent un procés 
de participació pública, que s’ha de realitzar en una 
fase inicial apropiada quan les opcions estiguin en-
cara obertes (conveni d’Aarhurs: 1998; art. 8), man-
cança que, al nostre entendre suposarà la nul·litat de 
ple dret de l’acord d’aprovació definitiva. Un pla de 
protecció que, més enllà dels titulars periodístics que 
generen els polítics que l’han promogut, no disposa ni 
tan sols d’una memòria econòmica sobre els costos i 
instruments financers previstos per a la seva aplica-
ció, el que evidencia una manca de compromís real 
del Govern de la Generalitat amb el territori que diu 
voler protegir.

És cert que després de tant de temps lluitant per fer 
valdre la participació dels propietaris als òrgans de 
gestió, molts se senten cansats i enganyats, i alguns 
desistirien i es conformarien amb les modificacions 
fetes: això és el que intenten que succeeixi els alcal-
des vinculats al Consorci de l’Alta Garrotxa, als que 
han promès qui sap què. Però la gran majoria de la 
gent del territori – i amb ells, el sector forestal- se 
sent menyspreada, per no deixar-los participar ni en 
l’elaboració del document ni en la seva futura aplica-
ció: d’aquí, que es decideixi recórrer als tribunals per 
aturar aquest despropòsit. No és aliè a tot plegat el 
convenciment de que l’Alta Garrotxa ha estat l’assaig 
clínic d’un nou model que hom vol estendre a tot el 
territori, i d’aquí que calgui articular una estratègia de 
defensa que vagi més enllà del cas present.

El Pla, ara per ara, està aprovat i per tant té plena 
vigència fins a una esperada sentència que el declari 
nul. Al llarg d’aquest temps, es manté oberta l’espe-
rança d’un temps de negociació amb l’administració 
que finalment surti arran de les darreres eleccions, en 
el cas de que millori la capacitat d’escoltar dels nous 
responsables polítics. 

Aquesta és en una legislatura en la qual es preveu 
l’aprovació de noves lleis com la de la biodiversitat, la 
de territori, el desplegament de la de l’Agència de la 
Natura o la redacció de nous plans de protecció, com 
el del Cadí-Moixeró. Ens espera molta feina, perquè 
aquests propers anys seran molt importants per al fu-
tur del sector forestal.
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El Consorci Forestal es va reunir amb els diferents grups parla-
mentaris amb propostes per a la nova legislatura al Parlament de 
Catalunya
Entre els mesos de desembre i gener d’enguany, el 
Consorci Forestal de Catalunya es va reunir amb 
els diferents grups parlamentaris per fer arribar les 
propostes per aquesta nova legislatura. Destacant 
que cal actualitzar polítiques i eines que tenen im-
portància a nivell de sector com el desenvolupa-
ment rural, energia, canvi climàtic, biodiversitat i 
prevenció d’incendis. 

Aprofitant l’impuls del Pacte Verd Europeu, i el 
repte de superar la crisi sanitària i econòmica pro-
vocada per la Covid-19 és el moment de canviar 
les inèrcies i recolzar el bosc com un instrument 
imprescindible per superar els grans 
reptes que tenim com a societat. 

Les propostes orientades a que es 
posi més atenció a l’àmbit forestal,  i 
que es poden consultar senceres a la 
web del Consorci, es poden resumir 
en les següents:

Unificar les competències de les 
polítiques forestals i de conserva-
ció del medi natural.

Simplificació administrativa: con-
vertir el Centre de la Propietat Fo-
restal en l’administració única del 
bosc.

Millorar el finançament i cre-
ar nous incentius fiscals i de pa-
gament de serveis ambientals per 
impulsar la bioeconomia i la con-
tribució de la gestió forestal sos-
tenible a les polítiques d’energia i 
canvi climàtic.

Regular l’accés al medi natural per 
garantir l’equilibri entre l’ús social, 
la conservació i millora del territori 
i les activitats agràries i forestals.
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La nova Llei de Canvi Climàtic estatal reconeix la importància 
de la gestió forestal per a la transició justa cap a una economia 
baixa en emissions de carboni
El passat 8 d’abril el Congrés dels Diputats va apro-
var la Llei de Canvi Climàtic de l’estat. Des del pri-
mer moment, el Consorci Forestal s’ha sumat a la 
satisfacció amb la qual el conjunt del sector vincu-
lat al bosc veu aquest document. Tot i que queden 
molts camps en els quals cal avançar, es considera 
una fita molt important la incorporació d’aspec-
tes com el paper del bosc, la seva gestió i l’ús i el 
consum de productes forestals, com a elements 
essencials per a l’assoliment dels objectius de la 
Llei.

Cal tenir en compte que la Llei recull explícitament 
(article 23) la voluntat de fomentar les externalitats 
positives que proporcionen els embornals de carbo-
ni terrestres. Especialment, aquelles que proporcio-
nen els sectors agrari i forestal, així com l´ús de la 
bioenergia i altres productes del bosc.

També l’aposta per la bioeconomia i el mandat al 
govern de l’estat a desenvolupar l’article 65 de la 
Llei 43/2003 bàsica de boscos que preveu regular els 
mecanismes i les condicions per incentivar les ex-
ternalitats positives dels boscos amb pla de gestió 
forestal, són altres aspectes clau a ressenyar, doncs 
són fonamentals per donar suport als silvicultors ac-
tius. Milers de persones que amb la seva dedicació, 
constància i il·lusió, treballen per a la conservació 
i millora de llur patrimoni. Quelcom que beneficia 
al conjunt del país perquè els terrenys forestals de 
titularitat privada representen prop del 80% dels 
nostres espais forestals.

És un èxit, del sector i pels boscos, en el qual el 
Consorci Forestal de Catalunya ha treballat conjun-
tament amb altres organitzacions forestals (COSE i 
Juntos por los Bosques). 

El Consorci Forestal promou l’educació forestal a les escoles
Seguint amb la línia de divulgació i educació fores-
tal del Consorci Forestal de Catalunya, tècnics de la 
cooperativa Serveis Forestals van acompanyar als 
alumnes de l’escola Agrària del Solsonès i, de l’esco-
la Rubió i Tudurí de Barcelona, i de l’Escola Forestal 
Agrària Quintanes en una visita a diferents finques 
de la Selva.

L’objectiu d’aquestes visites és donar a conèixer als 
estudiants la realitat dels boscos de Catalunya i els 
beneficis de la gestió forestal.

Durant les jornades s’han visitat finques on es fa 
gestió forestal de varies espècies com el cedre, pi 
radiata, suro, alzina, castanyer i pollancre.

El Consorci Forestal recolza el Pla d’acció de la tòfona impulsat pel 
sector i pel Departament d’Agricultura
El darrer mes de febrer va tenir lloc la segona re-
unió de seguiment del Pla promogut pel Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP) i elaborat pel CTFC. Des dels seus inicis, el 
Consorci Forestal de Catalunya dona suport al do-
cument ja que té per objectiu la dinamització soci-

oeconòmica del sector tofoner català per millorar la 
seva competitivitat i el desenvolupament. Per acon-
seguir aquesta fita, el Pla impulsat pel sector i pel 
DARP treballa amb productors i empreses del sector. 
Se centra, sobretot, en la dinamització de la tòfona 
negra, l’espècie de major interès econòmic pel sector.
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El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència és també una 
oportunitat per al sector forestal català

El Consorci Forestal 
fa contribucions 
al Pla Estratègic 
del Consorci de les 
Gavarres 2021-25

El passat 13 d’abril, el president del Govern de l’Estat 
va presentar el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. El darrer mes de juliol de 2020 el govern 
de la Generalitat de Catalunya també va avançar 
els 10 projectes transformadors inclosos en el que 
a Catalunya s’anomena el pla de reactivació econò-
mica i transformació social. Un pla que a Catalunya 
preveu 3.000 milions d’euros per impulsar la bio-
economia i transformar el sector agroalimentari, 
forestal i marítim. 

Tot plegat, és el resultat de la implementació a casa 
nostra d’un ambiciós Pla a nivell europeu per re-
llançar l’economia. Un conjunt d’iniciatives i inver-
sions que es finançaran amb el pressupost corrent 
de la UE i amb un fons addicional 
de 750.000 milions d’euros. Un 
gran esforç que pretén transfor-
mar l’economia de la UE a partir 
de grans acords com el Pacte Verd 
Europeu, la transformació digital i 
la millora de la cohesió social. 

Entre els projectes que estan 
avançant a casa nostra i amb els 

En el Plenari del Consorci de les 
Gavarres del mes de març es va 
aprovar el Pla estratègic fins al 
2025, al qual el Consorci Forestal 
va fer aportacions en l’àrea del 
Patrimoni Natural.

Les nostres propostes posaven 
l’accent en el foment de l’ordena-
ció forestal sostenible, la promoció 
de la certificació forestal al mas-
sís, la creació d’una taula de treball 
sobre ús públic i ús social i la pla-
nificació en matèria de prevenció 
d’incendis.

que col·laborem a nivell de Consorci Forestal hi ha 
la creació de noves cadenes de valor al territori 
a partir de la producció de biomaterials, biopro-
ductes i biocombustibles dins de l’àmbit forestal. 
Una de les accions d’aquest projecte que defen-
sem amb fermesa i en la que ens hem compromès 
a col·laborar tant des del Consorci, com des de la 
cooperativa Serveis Forestals és la creació d’una 
planta de Fusta contralaminada (CLT) a Catalunya. 
Una inversió estratègica que busca posicional al 
sector forestal català en un mercat creixent i amb 
gran potencial i que considerem fonamental poder 
valoritzar la fusta dels nostres boscos.

FOREXPO.FR.FR

ELSALÓNEUROPEO DELASILVICULTURA 
Y LA EXPLOTACIÓN FORESTALOTATAT CIÓN FORESTALTALT

MIMIZAN
(Francia)

22>24
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S’enllesteixen els treballs silvícoles als 22 rodals demostratius 
del projecte Life Biorgest

La biodiversitat millora als espais forestals de Catalunya, segons 
l’informe de l’Estat de la Natura

A finals de gener es van finalitzar els treballs silví-
coles als 22 rodals demostratius del projecte Life 
Biorgest, unes intervencions repartides en zones 
boscoses de 9 comarques catalanes i 4 àrees d’Occi-
tània. Les finques demostratives es troben a la Selva, 
Barcelonès, Garrotxa, Vallès Oriental, Baix Empordà, 
Maresme, Bages, Baix Llobregat, Osona, a més de les 
zones de la regió d’Occitània. És destacable el ressò 
mediàtic que el projecte ha despertat al territori, que 
valora els efectes del Life Biorgest en la millora de la 
biodiversitat dels seus boscos.

L’informe de l’Estat de la Natura presentat a princi-
pis de desembre revela la tendència a la millora que 
té la biodiversitat als espais forestals de Catalunya. 
Del gruix de conclusions que s’extreu de l’informe 
destaca que els hàbitats forestals milloren pel que 
fa a la maduresa, i alguns indicadors importants 
com el nombre d’espècies forestals també creix. El 
document també constata l’impacte positiu de la 
gestió forestal sostenible, especialment en masses 
arbòries joves.

L’informe ha comptat amb la contribució de més 
de 40 entitats de recerca en l’estudi de la natura, 
així com en dades i evidències científiques a tot 

Avancem en la recerca pel control del corc del suro
Des del Consorci Forestal de Catalunya treballem per 
minimitzar l’impacte de la principal plaga que patei-
xen les suredes catalanes, el Coraebus undatus, un 
insecte que afecta dràsticament la qualitat del suro. 
A finals de gener, en una reunió del grup de treball 
format pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la Generalitat, el Consell Supe-
rior d’Investigacions Científiques (CSIC) i el grup surer 
Amorim, es van presentar els resultats preliminars de 
les darreres línies de treball que esperem, ens puguin 
donar solucions en la lluita contra aquesta plaga.

El corc del suro està fent que més del 60% de la pro-
ducció anual de suro a Catalunya no tingui prou qua-
litat per a la fabricació de taps per vi i cava i s’hagi de 
destinar a trituració, provocant unes pèrdues de més 
de 4 milions d’euros anuals.

A la darrera reunió d’aquest grup de treball també hi 
han participat experts del Centro de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX).

el territori recollides per universitats, administra-
cions, associacions privades i ONGs i centenars de 
persones voluntàries agrupades en projectes de ci-
ència ciutadana.
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i vendes de fusta, llenya o suro a l’IRPF
La campanya de la renda 2020

i vostè és persona 
física i ha realitzat 
una venda de fusta 

durant el 2020, està obligat 
a presentar la declaració de 
l’impost sobre la renda, inde-
pendentment del seu volum 
d’ingressos.

Depenent de l’esquema d’im-
posició de la seva activitat 
principal, pot utilitzar un dels 
dos sistemes que s’enumeren 
a continuació:

A) Si és empleat, autònom1 o jubilat, es 
pot aplicar el sistema d’estimació objectiva 
(mòduls)
En aquest cas, les obligacions seran mínimes, simple-
ment haurà de conservar el rebut que li hagi realitzat 
el comprador de la fusta (normalment empresa d’ex-
plotació forestal o indústria) i que vostè haurà d’haver 
signat.  

D’altra banda, atès que directament l’activitat forestal 
està inclosa dins d’un règim especial, que està exempt 
d’IVA, a vostè li hauran d’haver ingressat (empresa ex-
plotadora forestal o indústria) un 12% de la base (im-
port de la venda) en concepte de compensació d’IVA.

També ha de considerar que li aplicaran una reten-
ció del 2% de la base (import de la venda), i que el 
comprador (empresa explotadora forestal o indústria), 
haurà d’haver ingressat a l’AEAT a nom seu, com a 
avançament sobre el que vostè hauria de pagar en 
la seva declaració d’IRPF per l’import de la venda de 
fusta. Tanmateix, cal dir que l’import a considerar en 
relació a l’import de la venda queda molt reduït. 

En el model de declaració d’impostos aquest apar-
tat apareix a la secció E.3. Rendiments d’activitats 
agrícoles, ramaderes i forestals en règim d’estimació 

Juan Porras

Cap de l’Àrea de 
Serveis

Centre de la Propietat 
Forestal

objectiva dins del qual es podrà realitzar l’elecció de 
l’activitat realitzada (activitat forestal que pugui ser 
inclosa en el règim especial de l’Agricultura, ramade-
ria i pesca -REAGP-).

En aquest apartat s’habiliten bàsicament 3 subapar-
tats, pel que fa a les activitats que ara ens ocupen 
(venda de fusta), i que hauran de ser informats amb 
els ingressos que corresponguin, depenent del pro-
ducte objecte de venda: 

Activitat Forestal amb un termini de venciment de 
menys de 30 anys (torn de tala): 0,26 d’índex. A 
casa nostra, les espècies a les quals es pot aplicar 
aquest índex són: l’eucaliptus, el pollancre i el suro.

Activitat Forestal amb un termini superior a 30 anys 
(torn de tala): 0,13 d’índex. Entre les espècies a les 
quals es pot aplicar aquest índex són la pràctica to-
talitat (excepte les esmentades al punt anterior).

Altres serveis de treball i accessoris índex de 0,56.2

S’han d’informar els ingressos totals per producte 
(amb la compensació de l’IVA inclosa), que multiplicat 
per l’índex corresponent (0,13 / 0,26 / 0,56) s’obtindrà 
el resultat net. 

Addicionalment, el resultat net es pot reduir en les 
següents quantitats o percentatges:

5% en general com a despeses de difícil justificació, 
amb un import màxim de 2.000,00 euros (art. 30.2 
RIRPF).

20%  quan la gestió realitzada hagi estat d’acord 
amb l’establert a un instrument d’ordenació forestal 
(PTGMF, PSGF, POF) aprovat per l’Administració fo-
restal competent, a condició que el torn mitjà de les 
espècies arbòries objecte de l’aprofitament i venda 
no excedeix de 20 anys. 

S

1En el cas d’autònoms, serà necessari que el règim de tributació de l’au-
tònom sigui el de estimació objectiva, atès que si és el d’estimació direc-
ta existeix incompatibilitat entre mètodes i s’haurà d’aplicar el mètode 
d’estimació directa. Art. 35 del Reglament de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques. Decret 439/2007, de 30 de març (RIRPF).

2 Tenen aquesta consideració, els treballs realitzats per part dels titulars 
d’activitats forestals a tercers amb els mitjans que ordinàriament uti-
litzen a les pròpies explotacions, i sempre que l’import obtingut per la 
realització d’aquests treballs  o serveis, no superi el 20% del volum total 
d’operacions de l’explotació forestal principal. Aquests treballs o serveis 
accessoris poden ser, per exemple: L’embalatge i emmagatzemat dels 
productes, inclòs l’assecat, neteja, esclofollada, trossejat, ensitjament, 
emmagatzematge i desinfecció dels productes, cria, guarda i engreix 
d’animals; anivellament, explanació o abancalament de terres de cultiu; 
assistència tècnica; eliminació de plantes i animals danyosos i la fumiga-
ció de plantacions i terrenys; drenatge; tala, tria, estellat i pela d’arbres 
i neteja de boscos.
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30% per a la generació d’ingressos nets amb un 
període superior a dos anys. Per poder dur a terme 
aquesta reducció cal no tallar durant més de dos 
anys consecutius (art. 25 RIRPF i art. 32 de la Llei 
35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la 
renda de les Persones Físiques i la modificació par-
cial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre 
la renda de no residents i sobre el patrimoni LIRPF).

Les quantitats derivades de despeses extraordinàri-
es ocasionades pel foc o altres catàstrofes naturals, 
com ara inundacions, enfonsaments, nevades i al-
tres,...(art. 37.4.3r del RIRPF).3

3“Quan el desenvolupament d’activitats econòmiques a les que resul-
ti d’aplicació aquest mètode (estimació objectiva) s’afecti per incendis, 
inundacions, enfonsaments o altres circumstàncies excepcionals que de-
terminin despeses extraordinàries alienes al procés normal de l’exercici 
d’aquella, els interessats podran minorar el rendiment net resultant en 
l’import de les esmentades despeses. Per a això, els contribuents hauran 
de posar aquesta circumstància en coneixement de l’Administració o De-
legació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària corresponent al 
domicili fiscal, en el termini de 30 dies a comptar des de la data en que 
es produeixi, aportant, a tal efecte, la justificació corresponent y fent 
menció, en el seu cas, de les indemnitzacions a percebre per raó de tals 
circumstàncies“.

Exemple:  

Una venda de roure per import de 20.000 euros, 
tenint en compte que l’aprofitament s’ha extret 
d’una finca amb un IOF aprovat i vigent, resultaria 
el següent:

20.000,00  x 0,13 (Roure: termini de venciment 
superior a 30 anys) = 2.600,00 euros (Rendi-
ment net minorat).

2.600,00 x 0,80 = 2.080,00 euros (Rendiment 
net de mòduls).

2.080,00 x 0,95 = 1.976,00 euros. Aplicació re-
ducció general del 5% (Rendiment net activitat).

Reducció del 30 % per ser un rendiment gene-
rat en un període superior a dos anys 1.976,00 x 
30% = 592,80.

1976,00 – 592,80 = 1.383,20 euros (Rendiment 
net reduït).

Així podem observar que, els 20.000,00 euros 
objecte de la venda s’han reduït a 1.383,20 eu-
ros, que serà el que es tindrà en compte com a 
base en la declaració d’IRPF.

Recordeu:  

• Planifiqueu les actuacions de tallada com a 
mínim, en anys alterns per a què l’AEAT ac-
cepti que els seus ingressos tinguin una natu-
ralesa irregular i que puguin aplicar la reduc-
ció del 30%. Cal considerar que la reducció 
pot ser molt significativa.

• Registrar-se a l’activitat és convenient per 
evitar possibles sancions. Es recomana que, 
en el cas que realitzi una venda de fusta, es 
registri a l’activitat forestal (a través de la 
presentació del model 036), si bé l’AEAT no 
insisteix molt en aquest requisit i en principi 
no tenim coneixement que s’hagin imposat 
sancions en aquest sentit, però cal considerar, 
que això no implica que no es puguin impo-
sar sancions, atès que la normativa estableix 
l’obligació de registrar l’activitat i la possibili-
tat de sancionar en cas que no es faci. 

• Un cop us heu donat d’alta d’activitat, però no 
teniu pensat realitzar més aprofitaments, du-
rant el mateix exercici fiscal, ni tampoc en el 
següent immediat posterior, seria convenient 
que comuniqueu la baixa de l’activitat i tornar 
a donar-vos d’alta en el moment de realitzar 
una altra venda. 

*L’ordre d’aplicació dels criteris de reducció són els prees-
tablerts pel programa de càlcul de l’IRPF de l’AEAT (tal i 
com apareixen en l’exemple). Cal tenir en compte que cada 
reducció agafa com a base de càlcul, l’import obtingut en 
la reducció anterior.

B) Si té qualsevol activitat en el règim d’es-
timació directa, ha de tributar per aquest 
règim en el sector forestal
En aquest cas s’ha de calcular el resultat de l’activi-
tat d’una manera similar com ho fa en la resta de les 
seves activitats en estimació directa. Seria més acti-
vitat econòmica, no es pot aplicar el Règim Especial 
d’IVA de l’Agricultura la Ramaderia i la Pesca (REAGP) 
i per tant, tributarà en el règim general d’IVA, per 
tant, vostè ha de prendre en consideració les factures 
emeses en l’àmbit de l’activitat forestal, a l’igual que 
les factures de l’altra activitat en règim d’estimació 
directa,  i en el seu cas, informar al seu assessor o 
gestor en aquest sentit. 

Contacte: tel. 659 863 394

VENDA DE PLANTACIÓ 
TOFONERA

Situada a bosc de 1,2 hectàrees 
a l’Alt Empordà. 
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Les pluges del 2020 cicatritzen les ferides
 dels boscos catalans

Mireia Banqué
Ambientòloga 
Tècnica de recerca 
CREAF

Anna Ramon
Biologa  
Àrea de 
comunicació 
CREAF

es dinàmiques que segueixen els ecosistemes 
després d’episodis de mortalitat per sequera 
sovint segueixen sent força desconegudes, 

per això projectes de seguiment a llarg termini del 
decaïment forestal com el DEBOSCAT estan cridats a 
ser una eina molt útil per entendre quines són les con-
seqüències ecològiques del canvi climàtic als boscos. 
Alguns estudis apunten a patrons de substitució d’es-
pècies després d’episodis de mortalitat quan les con-
dicions posteriors són àrides. D’ençà el 2010 el pro-
jecte DEBOSCAT recopila informació sobre l’estat de 
salut dels boscos de Catalunya amb la intenció d‘oferir 
informació per a poder ampliar aquest tipus d’estudis. 

El DEBOSCAT és la Xarxa de Seguiment de l’Estat dels 
Boscos de Catalunya que impulsa la Sub-direcció Ge-
neral de Boscos del Departament d’Agricultura i té 
com a objectiu registrar el decaïment forestal que, 
des de fa unes dècades, s’observa tant a Catalunya 
com a la resta del món (Allen et al., 2010). Aquests 
episodis de decaïment estan principalment lligats a la 
sequera, i representen un dels molts efectes del canvi 
global que estem vivint. Menor disponibilitat d’aigua, 
temperatures més altes, aparició de plagues forestals 
i tenir uns boscos amb altes densitats o menys gesti-
onats que temps enrere, són alguns dels factors que 
fan que puguin ocórrer amb més freqüència episodis 
de decaïment forestal. Una de les majors amenaces 
pels nostres boscos serà la manca d’aigua (Figura 1) 
i l’augment de la temperatura (Figura 2), tal i com 
apunten els darrers estudis de projeccions climàtiques 
regionalitzades dutes a terme pel Servei Meteorològic 
de Catalunya (Escenaris climàtics regionalitzats a Ca-
talunya, Escat 2020).

L
Figura 1. Evolució temporal projectada (1971-2100) de les anoma-
lies (en %) de la precipitació mitjana anual (PPT) 

Figura 2. Evolució temporal projectada (1971-2050) de les ano-
malies (en ºC) de temperatura mitjana anual (TM) respecte del 
valor mitjà del període de control (1971-2000) per al conjunt 
de Catalunya. RCP85: escenari d’emissions més intensiu; RCP45: 
escenari d’emissions intermig; p95: Percentil 95; p05: percentil 
05. Font: SMC

No obstant, sabem que els models marquen les ten-
dències que es preveuen, però no determinen què 
passa un any en concret. Així, el 2020 ha estat un 
any excepcionalment plujós, sobretot a l’hivern, i ha 
tingut una primavera i estiu poc secs. Això ha fet, per 
una banda, que els boscos de Catalunya no hagin pa-
tit pràcticament cap episodi de decaïment i, per altra 
banda que les afectacions greus del 2016 (Fotografies 
1 i 2), que s’havien refet tímidament en els darrers 
anys, tinguessin aigua i temps per recuperar-se i ci-
catritzar. En total, aquesta darrera campanya s’han 
registrat com a curades 10.395 hectàrees de bosc.  
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L’any 2016 va ser un any molt dolent pels boscos ca-
talans, una sequera molt prolongada i un estiu molt 
calorós van perjudicar unes 17.500 hectàrees de bosc 
que els Agents Rurals van comptabilitzar en 173 epi-
sodis. Aquest any no hi ha hagut afectació nova quasi 
enlloc, només s’han detectat quatre episodis que ocu-
pen unes 49 hectàrees que, comparat amb les dades 
del 2016 són dades testimonials. 

Sense dubte, la dada més rellevant i optimista dels 
resultats del 2020 és la recuperació dels boscos que 
havien patit la sequera del 2016. Quan un arbre que-
da debilitat per la sequera, segons la pluja dels anys 
següents, pot recuperar-se o morir. Després d’una 
sequera pot ploure una mica i els arbres poden re-
vifar-se, però per dins arrosseguen un estat de salut 
delicat i no els considerem cicatritzats fins uns anys 
després. Per aquest motiu, les zones de bosc afectats 
per la sequera, que s’havien quedat sense fulles, o fins 
i tot que tenien exemplars morts, es re-visiten cada 
any per veure si milloren o empitjoren o, fins i tot, si 
són capaços de recuperar-se del tot. 

Resultats per comarques
Donat que els episodis nous del 2020 són anecdòtics, 
aquesta campanya bàsicament hereta resultats de 
la campanya anterior. Així doncs, les comarques que 
mantenen més superfície afectada tornen a ser Osona 
i el Pallars Jussà, i amb menor mesura el Berguedà, el 
Gironès i el Montsià, totes per sobre de les mil hectà-
rees. En tots els casos els episodis són antics, amb una 
única excepció: el Berguedà que té 1 nou episodi, de 
10,7 hectàrees.

Resultats per espècies
Com en d’altres anys, les espècies que registren més 
afectació són els roures i les alzines. Ara bé, la super-
fície afectada s’ha vist molt minvada d’ençà l’any pas-
sat. Si bé l’any passat hi havia més de 6.000 i 4.000 
hectàrees afectades respectivament, enguany no s’ha 
arribat a les 3.000 en cap dels dos casos. La conífe-
ra amb més superfície afectada és el pi roig, com en 
campanyes anteriors, però també ha minvat respecte 
el 2019. La resta de pins tenen afectacions menors, de 
menys de 350 hectàrees en tots els casos. 

Fotografia 1. Afectacions del 2016, vista sobre el ter-
reny de l’estat d’afectació en alzines. (Foto: Cos d’Agents 
Rurals).

Fotografia 2. Afectacions del 2016, vista general a escala 
de bosc. (Foto: Cos d’Agents Rurals).

Figura 3. Estat dels boscos afectats per episodis de se-
quera a Catalunya.

Figura 4. Hectàrees afectades a Catalunya per episodis 
de sequera pels diferents anys.

118 episodis cicatritzats
10.395,6 hectàrees

127 episodis antics 
10.346,6 hectàrees

4 episodis nous 
49,1 hectàrees

Com es pot veure a la (Figura 4) els anys 2017, 2018 i 
2019 ja es va registrar molta menys afectació que el 
2016, però aquest any passat, on en moltes zones ha 
plogut el doble, o més del que és habitual durant els 
mesos de desembre, gener i febrer, han estat decisius 
per registrar una notable recuperació dels boscos de 
Catalunya, la millor des del 2012, l’any en que es va 
iniciar el programa de seguiment. En global, a tot Ca-
talunya, han quedat registrats amb afectacions tan 
sols un 0,77% dels boscos.

Referència:
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S037811270900615X

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811270900615X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037811270900615X
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apicultura és la tèc-
nica de criar les abe-
lles per aprofitar els 

seus productes, com la mel, 
el pol·len, la cera o la gelea 
reial. A Catalunya, l’abella que 
tenim és l’Apis mel·lífera i va 
ser declarada espècie d’inte-
rès especial segons el decret 
110/2003 del 15 d’abril. La 
nostra abella depèn totalment 
de l’apicultor. 

Actualment, no existiria sense la nostra cura, a cau-
sa d’una sèrie de factors. Un d’aquests, i potser el 
més preocupant en aquest moment, és la Varroa 
destructor, un àcar que parasita les abelles i, que fa 
necessari tractar regularment les abelles, ja que sinó 
acabaria amb elles. També tenim dos depredadors 
que s’alimenten d’abelles, l’abellerol (Merops apias-
ter), que normalment no es veu per sobre dels 1.000 
metres, i la Vespa velutina, una espècie invasora que 
s’alimenta d’abelles i cada cop està més escampada 
per tot el territori. Per acabar, un factor que fa molt 
difícil l’apicultura és el canvi climàtic, cada cop més 
evident: episodis de molta pluja que impossibiliten la 
feina de les abelles i períodes molt llargs de sequera.

Per un altre costat, tenim la silvicultura que és la ci-
ència de la gestió eficient i responsable dels boscos, 
i ens fa plantejar les següents preguntes: Com es 
poden complementar o ajudar les dues disciplines? 

Josep Maria Claria

Responsable naci-
onal del sector de 
la Mel d’Unió de 
Pagesos

es necessiten
La silvicultura i l’apicultura

L’ Podrien prescindir l’una de l’altra? La resposta és que 
les dues es necessiten i són complementaries.

Les abelles viuen dins les arnes, de mitjana unes 
50.000 abelles per arna. Els apicultors les traslla-
dem per tot el territori a la recerca de les floracions 
segons el clima. A l’hivern, normalment, es busquen 
llocs càlids, com pot ser tota la costa mediterrània. 
A la primavera, ja ens anem desplaçant cap a l’in-
terior de Catalunya a la recerca de floracions, com 
poden ser el romaní, la farigola, i també camps de 
cultiu, com la colza i els fruiters. Però quan arriba la 
calor de l’estiu, la plana és molt calenta i seca i aviat 
ens quedem sense floracions i necessitem llocs més 
frescos i amb una pluviometria més constant; llavors 
portem les caixes cap al Pirineu.

Un apicultor necessita tenir diferents emplaçaments 
o arners per moure les caixes per tot el territori, se-
gons temperatura i pluviometria, i aquí és on neces-
sitem l’ajuda dels propietaris de boscos. Necessitem 
comptar amb petits espais on ubicar les arnes, a 
canvi, l’apicultor us donarà mel de la vostra zona pel 
consum, una mel que segurament serà única: amb 
diferents matisos de gust i aromes segons la floració 
que teniu. No espereu grans quantitats de mel, per-
què costa molt treure bones produccions, si un any 
és molt sec o excessivament humit, quasi no treu-
re’m mel. L’abella necessita pluges amb regularitat, 
però espaiades en períodes de deu dies, i una tempe-
ratura estable, ni molt fred ni molta calor.
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Quines mels podem treure dels boscos? 
La mel més desitjada o que té més renom és la mel 
de romaní, una mel clara i que té molt bon gust. Es 
produeix en boscos d’una alçada aproximada de 600 
metres i, si l’any és propici, se’n pot treure una bona 
quantitat. Els boscos amb altes densitats de peus no 
són bons per una gran producció de mel de romaní. 
Els boscos ideals són els que han estat aclarits pel 
propietari; i al cap d’uns anys el romaní està en molt 
bones condicions per la producció de mel. També són 
bons els boscos que, malauradament, han patit un in-
cendi ja que el romaní aquí creix amb molta força i 
es poden treure unes bones produccions de mel. A la 
vegada és molt important que el silvicultor dediqui 
uns petits espais per la col·locació de les arnes, per-
què la pol·linització de l’abella és molt important per 
la regeneració dels boscos cremats.

Fotografia 1. Arnes i apicultors en un espai obert.  
(Foto: Xavi Llobet).

Per sobre dels 1.000 metres d’altitud, podem extreure 
les anomenades mels de mil flors o mels de muntanya 
que, com el seu nom diu, són una barreja de nèctars 
de diverses flors, i són mels més fosques i també d’un 
bon gust. En aquestes altituds també tenim els me-
lats, que és un producte una mica diferent de la mel. 
El seu origen no és a partir del nèctar de les flors, sinó 
a partir de les dejeccions ensucrades dels pugons, uns 
insectes paràsits que viuen de la saba de les plantes. 
Quan el nombre de paràsits és molt elevat, aquests 
excrements poden acumular-se damunt de les tiges i 
fulles de les plantes, essent aprofitades per les abelles 
com a font d’energia. El seu origen determina que la 
mel de melat tingui unes particularitats organolèpti-
ques diferents del cas de la mel d’origen floral.

Pels que estigueu més animats:
Si bé l’apicultura cada cop és una activitat més difí-
cil i complicada, tot el que té de difícil ho té d’apas-
sionant. Si comenceu amb unes poques caixes, aviat 
anireu augmentant. Us recomanaria que, si teniu es-
pais forestals grans, us poseu en contacte amb algun 
apicultor perquè us posi arnes al vostre bosc, i així 
estareu ajudant a l’apicultura, a la vegada que afa-

voriríeu la pol·linització dels boscos. Cal 
recordar que l’abella silvestre i altres ti-
pus de pol·linitzadors naturals estan en 
fort declivi.

Des del punt de vista ambiental, les 
abelles mantenen l’equilibri ecològic 
i la biodiversitat biològica, ja que cal 
recordar que un 84 % de les espècies 
vegetals i un 76 % de la producció d’ali-
ments depenen de la pol·linització efec-
tuada per les abelles, tant domèstiques 
com salvatges.

Fotografia 2. Prat a prop d’un espai forestal aprofitat per 
a la instal·lació d’arnes. (Foto: Xavi Llobet).
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l’hora d’efectuar una 
tallada a un bosc i el 
desembosc de la fusta o 

llenya existeixen diferents tipus 
de maquinària. A continuació 
analitzarem els avantatges i in-
convenients d’aquests mètodes 
així com el rendiment dels ma-
teixos.

En primer lloc tenim el tractor 
agrícola adaptat amb cabres-
tant (Fotografia 1). És el mètode 
més utilitzat per la majoria de 

A

colles, també el més econòmic en inversió de maqui-
nària, ja que es basa en un tractor d’aproximadament 
100 cavalls de potència (cost aproximat de 60.000 a 
80.000 €) i un cabrestant (cost aproximat entre 4.000 
i 6.000 €).

Les colles que utilitzen aquest mètode solen funcionar 
amb 4 operaris. Dos tallen i desbranquen els arbres, un 
lliga els arbres tallats al cabrestant i l’altre està al trac-
tor activant la recollida del cable del cabrestant i arros-
segant els arbres enganxats fins al carregador. Hem de 
tenir en compte que cada arrossegada del tractor pot 
portar unes 2 o 4 tones (depèn de les característiques 
de la maquinària i els troncs). També s’ha de valorar que 
el tractor només pot treballar des de camins fins a una 
distància aproximada de 60 metres i màxima de 100, 
preferiblement amb el camí ubicat a la part superior de 
la tallada i els productes forestals a desemboscar per 
sota del tractor, és a dir, estirant cap amunt. El rendi-
ment mitjà d’una colla que treballi utilitzant aquesta 
tècnica està al voltant de les 25 tones per dia.

En segon lloc tenim l’arrossegador forestal (Fotografia 
2), també conegut com a skidder. És una màquina ja 
pensada exclusivament per treballar arrossegant troncs 
a bosc, a diferència del tractor agrícola. Es caracteritza 
per tenir un punt de gravetat baix, cosa que fa difícil 
que pugui perdre l’estabilitat i finalment bolcar, de ma-
nera que és capaç de treballar en pendents de fins el 
50-55% seguint la línia de màxim pendent. La potència 
del mateix ronda els 100 – 150 cavalls i el seu cost 
aproximat està entre 130.000 i 160.000€.

Jordi Galofré

Enginyer de Forest  

Tècnic de la 
cooperativa Serveis 
Forestals

Rendiments en els diferents

per a la tallada i desembosc
 tipus de maquinària

Fotografia 1. Tractor estirant un tronc de freixe.

Quan es treballa amb skidder la colla també sol es-
tar formada per 4 o 5 operaris. Tres tallen i desbran-
quen els arbres, un lliga els arbres al cabrestant de 
l’arrossegador i l’altre està a la màquina activant la 
recollida del cable i arrossegant els arbres enganxats 
fins al carregador. La càrrega que pot arrossegar és 
superior a la del trac-
tor podent arribar a 
les 8 tones. Un dels 
avantatges principals 
és que no cal tenir 
molta densitat de 
pistes obertes, ja que 
la mateixa màquina 
pot treballar en zo-
nes de fort pendent 
sense risc de bolcar. 
També disposa d’una 
petita pala frontal 
que pot ser empleada 
per apartar diferents 
obstacles que es tro-
bi al camí així com 
per ajuntar la fusta 
al carregador. El ren-
diment mitjà d’una 
colla que treballi amb 
aquesta tècnica pot 
superar les 40 tones 
per dia.
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Taula 1. Dades aproximades de cada equip de treball

Per últim tenim l’equip processadora més carregador, 
encara que en el nostre territori és un sistema que es 
fa servir poc. El procediment de treball consisteix en 
tallar els arbres amb el capçal processador mitjançant 
una fulla de motoserra que porta a la grua hidràulica 
de la màquina. La potència, normalment, és superior 
als 150 cavalls i té un preu d’adquisició aproximat de 
200.000 €.

Per fer servir aquesta màquina només cal un operari 
que la manegi. Hem de tenir en compte que la fusta 
queda trossejada a la mida desitjada al mateix mo-
ment en què es talla l’arbre a bosc, i hem de consi-
derar la seva recollida per portar al carregador. La re-
collida normalment s’efectua amb un autocarregador 
(Fotografia 3), és a dir amb una maquinària que agafa 
els troncs amb una grua hidràulica, els carrega al re-
molc que porta incorporat i els deixa a carregador. 
Els desemboscos que fa aquesta segona màquina són 
entre 10-13 tones. També es pot fer servir per desem-
boscar en tallades fetes amb tractor i cabrestant així 
com amb skidder, sempre i quan el carregador dels 
camions quedi lluny de la zona on s’està tallant.

Per treballar amb la processadora forestal, com passa 
amb l’skidder, no cal que hi hagi massa densitat de ca-
mins, ja que la màquina pot avançar a través del bosc 
per anar a triar els arbres que vol tallar. Tanmateix la 
màquina presenta altres limitacions que fan que jun-
tament amb el preu no sigui la opció més escollida: 

Només pot tallar arbres (principalment coníferes) 
que tinguin unes característiques determinades, és a 
dir, han de ser rectes i amb poques branques dobles. 

Fotografia 2. Skidder.

Fotografia 3. Autocarregador desemboscant espècies 
de ribera, principalment plàtan.

Màquina Preu 
màquina

Pendents 
(màxim)

Núm.  
d’operaris

t/dia Cost 
màquina 

(hora)

Cost operaris  
(preu persona)

Amortització
(Previsió rendiments 

mitjans)

t/viatge a 
carregador

Temps viatge 
d’arrosegament 

(min)

Necessitat 
d’autocarregador

Tractor 
Agrícola

70.000 € 35 % 4 25 45 16 €/hora 8 2-4 30 Opcional

Skidder >130.000 € 50 % 4-5 40 60 16 €/hora 12 8 50 Opcional
Processadora 200.000 € 40 % 1 80 150 40 €/hora 15 No 

arrossega
No arrossega Necessari

Està condicionada per la tipologia de terreny, ja que 
en forts pendents pot haver-hi problemes (>40%). 

S’ha de tenir en compte el sotabosc i el regenerat, 
si es tracta d’un bosc que no es talla arreu, ja que 
al anar a buscar cada arbre per tallar fa mal bé els 
altres arbres que estan en el seu camí. 

Per contra és un sistema ideal per tallar plantacions 
arreu en llocs planers on no hi hagi subvòl. El seu punt 
fort és que és capaç de tallar gairebé 100 tones diàries.

Conclusions
Analitzades les dades es pot concloure que el tractor 
agrícola és la màquina més econòmica, permet treba-
llar a la majoria d’actuacions i és ideal per treballs de 
petites dimensions o empreses que per les seves ne-
cessitats prioritzin la versatilitat. A més, permet tre-
ballar amb qualsevol tipus d’espècie forestal. D’altra 
banda, els factors limitants d’aquesta màquina són: la 
necessitat de camins (ja que sense ells només poden 
treballar a uns 60 o 100 metres del camí), el pendent  
(inferiors al 35%) i el poc volum de producte que pot 
arrossegar.

Pel que fa a l’Skidder té com a punts forts els que pel 
tractor agrícola són limitants. Això sumat a un centre 
de gravetat baix que permet treballar en forts pen-
dents sense ser un risc per a les persones treballa-
dores. És una màquina molt productiva i dissenyada 
expressament per treballar a bosc. D’altra banda té un 
cost que dobla el del tractor agrícola.
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Problemes d'escales

endemà del 18 de 
desembre de 2020, 
en Francesc Mauri, 

presentador del temps a TV3, 
demanava disculpes via Twit-
ter per no haver pronosticat 
els fins a 300 mm de plu-
ja d’alguns punts del Vallès. 
Escrigué que “cap model ho 
ensumava”. Efectivament, els 
màxims de precipitació fo-
ren unes 10 vegades més alts 
dels previstos. No gaires dies 

després, es batejava una depressió com a Filomena 
perquè per als models era potencialment perillosa 
i la nevada fou històrica a tota la meitat est de la 
península Ibèrica. Els models també afinaren prou 
bé la cota i gruix de neu, independentment que hi 
hagués un cert desencís perquè aquesta no va arri-
bar al litoral.

Considerant la proximitat entre l’imprevist aiguat 
del Vallès i l’advertit temporal Filomena, què podem 
dir sobre els models meteorològics, funcionen o no? 
Doncs la resposta és que depèn, i del que depèn 
és, bàsicament, de l’escala. Els models meteorolò-
gics són eficaços a l’anomenada escala sinòptica, 
pròpia dels populars mapes del temps que amb els 
seus fronts i isòbares ubiquen masses d’aire i camps 
de pressió. Aquests models s’equivoquen poc en la 
seva descripció global de l’evolució de l’atmosfera a 
escala de grans regions per als propers 3 o 4 dies. 
Per això, van preveure la formació, recorregut i con-
seqüències globals del Filomena, amb una gènesi, 
mida i dinàmica que abastava una àrea de cente-
nars o fins algun miler de quilòmetres 
(fotografia 1). Ara bé, el temps parti-
cular d’un indret i moment determinat 
té una influència sinòptica, sens dubte, 
però un desenllaç local. I a vegades, po-
ques, es podria dir que la component 
local guanya, en pes, a la sinòptica. Si a 
més a més, com va ser el cas del Vallès, 
el fenomen desencadenat localment és 
sever, aquella predicció basada en la 
simple lectura dels models globals pot 
implicar una disculpa.

Els models tenen la informació de les diferents va-
riables meteorològiques dins una malla tridimensio-
nal. Qualsevol fet atmosfèric que quedi per sota de 
la densitat de malla, o resolució del model, simple-
ment no existeix. Per reduir aquest risc, existeixen 
els anomenats models d’àrea limitada que, partint 
dels globals, redensifiquen la malla de punts sobre 
un àmbit geogràfic concret, el qual també es repre-
senta amb més detall (figura 1). 

L’

David Montserrat

Doctor en geografia

Fotografia 1. Negar o confirmar el canvi climàtic amb la imatge 
de neu a la Península després del pas del temporal Filomena és 
un error d’escala temporal de qui confon meteorologia amb clima. 
Font: https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2021/01/
Spain_s_chilly_blanket

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2021/01/Spain_s_chilly_blanket
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2021/01/Spain_s_chilly_blanket
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Uns i altres models requereixen d’ordinadors amb gran 
capacitat de càlcul per arribar als escenaris previstos 
aplicant la física de la termodinàmica i la mecànica 
de fluids, degudament acoblada amb les anomenades 
parametritzacions, necessàries per incorporar proces-
sos atmosfèrics més locals. Semblantment als campi-
ons mundials d’escacs, que es veia venir que acaba-
rien derrotats pels cada cop més potents ordinadors, 
tampoc queden predictors que puguin competir amb 
les modelitzacions. I el que els passa als predictors 
professionals, els passa també als aficionats. Tots 
portem en el mòbil les sortides dels models meteoro-
lògics i ja ni cal l’observació i l’experiència personal. 
Ni tan sols ens atrevim en l’àmbit local i immediat, 
que és on més pateixen els models la falta de precisió. 
M’agrada pensar que encara algun pagès o pastor pu-
gui fer la competència a les modelitzacions en el ter-
reny local. Però sóc incapaç de dir si algú, observant 
el cel el dia del citat aiguat del Vallès, va detectar al-
guna senyal d’alerta. En tot cas, aquesta experiència 
s’està perdent, inexorablement, en un context general 
de pèrdua de contacte amb la natura. En Mauri es va 
disculpar però ni calia perquè, en principi, són comu-
nicadors de la informació que els serveis meteorolò-
gics oficials han pronosticat. Si de cas, les explicaci-
ons haurien de venir d’aquests serveis meteorològics.  

Figura 1. Precipitació acumulada durant el mes de 
desembre a Catalunya on s’evidencia la singularitat de 
l’episodi del Vallès. Fenòmens tan localitzats poden 
quedar fora de l’abast dels models meteorològics més 
globals degut a les seves limitacions en l’escala espacial. 
Font: https://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-
content/uploads/2021/01/05111910/PPT_20_12.png

D’ells s’espera que no es limitin a informar del que 
diuen els models, per a això ja tenim els mòbils, sinó 
que, coneixedors de les seves limitacions, en detec-
tin les mancances sobre territoris i escenaris atmos-
fèrics particulars i siguin capaços de corregir-los, 
quan cal, usant els seus recursos tècnics. Tots els 
models tenen problemes d’escala temporal i espaci-
al que els modelitzadors aniran corregint a la llarga 
i que els predictors professionals corregeixen, supo-
sadament, a la curta.

Tornem al Filomena per a comentar un altre pro-
blema d’escales. S’anunciaren temperatures extre-
madament baixes després de la nevada que no es 
van complir, tot i que els dies previs, suposadament, 
ja hi havia hagut rècords. Els models no ho veien 
tant, però les xarxes socials ho donaven per fet. Els 
-34,1ºC registrats al Tuc de la Llança (massís de Be-
ret, nord del Pallars Sobirà) el dia de Reis, superava 
el rècord de fred a la Península que tenia l’Estany 
Gento des del famós febrer del 1956. L’endemà, l’es-
tació de Vega de Liordes (Picos de Europa, província 
de Lleó) establia un nou rècord amb -35,8ºC. Lla-
vors, quan va arribar el Filomena va fer més fred 
que el febrer del 1956? Rotundament, no. De fet, a 
Catalunya ni es va apropar als registres de fred de 
la nevada del desembre del 2001. Durant els darrers 
anys, amb les estacions meteorològiques automàti-
ques i la millora de les telecomunicacions, la xarxa 
d’estacions s’ha densificat molt. Mentre que les xar-
xes oficials creixen buscant més aviat el màxim de 
representativitat, algunes de les xarxes d’aficionats 
busquen justament el contrari, la màxima excepcio-
nalitat. Això no significa que siguin registres erronis, 
però sí que són registres de llocs nous singulars dels 
qual abans no se’n tenien dades. Donen rècords de 
temperatura perquè s’ubiquen en entorns singulars 
a la recerca de fenòmens extrems locals. Els rècords 
de fred de començaments d’enguany a la Península 
corresponen a enclavaments extremadament freds 
dels quals no hi ha sèries històriques. Corresponen 
a indrets anomenats piscines de fred on aquest 
s’acumula de manera òptima en combinar altitud i 
clotada relativa. Usar els seus registres per dir que 
s’ha batut el rècord de fred a la Península és bastant 
inexacte.

Acabem amb una provocació que quasi contradiu un 
dels problemes d’escala vistos més amunt. Perquè 
ves que no sigui l’episodi puntual de pluja del Vallès 
una senyal climàtica més significativa que totes les 
manifestacions del temporal Filomena. Ens empla-
cem a una altra ocasió per comentar aquests fenò-
mens de “pluja càlida” ben coneguts al País Valencià 
i que semblen cada cop més presents a Catalunya.

https://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2021/01/05111910/PPT_20_12.png
https://static-m.meteo.cat/wordpressweb/wp-content/uploads/2021/01/05111910/PPT_20_12.png
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a xinxa americana, Lep-
toglossus occidentalis, 
és un himenòpter de la 

família Coreidae que té el seu 
àmbit natural de distribució a 
l’oest de nordamèrica. La seva 
expansió va començar a finals 
dels anys 50, quan es va es-
tablir a la zona dels llacs de 
Michigan i al nord de la costa 
est. No va ser fins a finals de 
segle passat, amb la globalit-

L

zació i la intensificació de la mobilització mundial, 
que es va detectar a Europa per primera vegada, 
concretament a Itàlia (1999). A partir de llavors la 
seva expansió va ser imparable, amb les deteccions 
a Àustria (2002), Croàcia (2004), França i Regne 
Unit (2006), Grècia (2008), Turquia (2009), Portugal 
(2010). Pel que fa a casa nostra, també es va detec-
tar de seguida a Barcelona el 2003 i Girona el 2007. 

Com és el seu cicle biològic?
El cicle biològic d’aquesta espècie al llarg de l’any 
s’inicia un cop passat l’hivern quan els adults surten 
dels seus amagatalls i comencen a alimentar-se de 
les inflorescències i els cons. Cap a finals de maig 
i principis de juny els ous són depositats per les fe-
melles al llarg de les acícules, i aquests eclosionen al 
cap de 10-15 dies. Passaran cinc estadis de nimfes 
fins que arribin a la fase adulta, que succeeix a fi-
nals d’agost. Els exemplars mostren major activitat 
durant els mesos d’octubre a desembre que és quan 
busquen refugi per passar l’hivern, tot i que s’han 
trobat registres durant tot l’any. 

Fotografia 1: Dos exemplars de Leptoglossus occidentalis 
sobre una pinya de Pinus pinea.
Foto: Antoni Torrell (Forestal Catalana).

sanitat forestal

La Xinxa Americana,
l’enemic del pinyó

Adrián Monserrate

Enginyer de Forest 
Consorci Forestal de 
Catalunya

Com són els seus atacs?
El Leptoglossus occidentalis, com a picador-xuclador 
que és, actua mitjançant la introducció del seu estilet 
a les pinyes i estròbils de les coníferes, alimentant-se 
de les llavors mitjançant la injecció de la seva saliva 
que dissol els pinyons i que posteriorment permet la 
succió dels mateixos. A més, una de les claus de la 
seva expansió és la versatilitat, ja que pot atacar pi-
nyes de més de trenta espècies de coníferes, i té una 
capacitat de vol molt gran. A part dels esmenats atacs 
als cons, que fan reduir l’èxit del regenerat natural, 
també pot alimentar-se de les acícules tendres dels 
nous brots. 

A la seva àrea de distribució natural, la xinxa ameri-
cana desenvolupa un cicle durant l’any. En canvi en 
latituds mediterrànies pot fer-ne dues i fins i tot tres 
en els llocs més càlids.
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Pel que fa als danys ocasionats, en funció del moment 
en que es produeixen, seran més o menys intensos: 

Si l’atac es produeix quan les pinyes són immadures 
(abans de l’últim any de desenvolupament) les pica-
des poden assecar-les i avortar el desenvolupament 
dels pinyons.

Si l’atac es produeix durant l’últim any de desen-
volupament de la pinya durant la primavera, les 
picades afectaran a alguns pinyons, reduint el seu 
potencial de creixement i d’altres que deixarà buits.

Si l’atac es produeix durant l’últim any de desenvo-
lupament de la pinya, a l’estiu o la tardor, els danys 
podran ser parcials ja que la pinya ja està desenvo-
lupada.

La rapidesa en què s’ha expandit per tota la península 
ibèrica, li ha facultat la inclusió, l’any 2013, al Catàleg 
Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores.

Fotografia 3. Pinya afectada per Leptoglossus, amb exsu-
dacions de resina. Foto: Antoni Torrell (Forestal Catalana).

Quin impacte tenen els seus atacs?
A la península ibèrica, on es troba el 75% de l’àrea 
natural de distribució del pi pinyer, des de l’any 2013 
s’ha detectat una important davallada de la collita de 
les pinyes. Aquesta davallada és deguda a la irregu-
laritat del comportament climàtic i al descens de les 
precipitacions, però també hi ha una forta incidència 
dels atacs del Leptoglossus occidentalis.

A Catalunya, l’IRTA juntament amb Forestal Catala-
na porten treballant en el seguiment d’aquesta plaga 
des de l’any 2015, amb assaigs a les instal·lacions de 
Torre Marimon, comparant la producció de pinyes i 
de pinyons dels arbres protegits de l’atac del Lepto-
glossus occidentalis com a control respecte dels que 
estan afectats per la plaga. D’acord amb els resultats 
(De la Mata et al., 2019), destacava que la producció 
de pinyes per hectàrea quedava reduïda a la meitat. Si 
es calculava la producció amb pes dels pinyons blancs 

Referències:

De la Mata, R., Teixidó, A., Aletà, N., Torrell, A., Ros, 
L., Segarra, M. 2019. La producció de pinyons en 
plantacions empeltades, Resultats dels assaigs ins-
tal.lats a l’IRTA. Catalunya Forestal núm 142 pags 
(5-10).

Sven Mutke, 2019. Leptoglossus: La chinche del 
piñón en el mundo y como afecta al piñón medi-
terraneo. Forestalis núm 32 pàgs (26-29).

Amb la col·laboració:

per arbre, s’assolia una reducció del 65%. A més a 
més de la reducció de la collita, també s’haurà d’afegir 
la pèrdua d’estròbils immadurs i afectats per la plaga.

Aquestes xifres posen de relleu el gran impacte eco-
nòmic que suposa el Leptoglossus  occidentalis i els 
greus condicionants a què s’enfronta la industria del 
pinyó i que suposa, sense cap dubte, un repte a su-
perar.

Quines mesures de control hi ha?
Malauradament, actualment encara no hi ha mesu-
res que puguin ajudar a controlar o mitigar aquesta 
plaga amb eficàcia. La resposta hauria de ser diferent 
depenent de la manera en que es produeix la pinya. 
A les plantacions de pi pinyer, on els paràmetres de 
gestió són anàlegs als agrícoles i de producció de 
fruita seca, tindria sentit una resposta amb tracta-
ments fitosanitaris. Malauradament això actualment 
no és possible ja que el pi pinyer està considerat com 
a espècie forestal. A nivell de masses forestals tam-
poc és viable aquest tipus de resposta. Alternatives 
com la lluita biològica encara s’han d’avaluar. A Itàlia, 
per exemple, s’ha començat a alliberar el seu enemic 
natural: Gryon pennsylvanicum i ha mostrat resultats 
preliminars positius.

El Consorci Forestal de Catalunya, juntament amb al-
tres entitats del sector, participa en el recent creat 
Grup Operatiu Pinea, nascut per donar resposta, entre 
d’altres, la problemàtica del Leptoglossus Occidentalis, 
que afecta a la producció de pinyons. Posarem grans 
esforços i axí poder aportar el nostre gra de sorra per 
conèixer diferents metodologies per controlar aquesta 
espècie exòtica invasora i ajudar a que els pinyons de 
qualitat puguin acompanyar a la nostra gastronomia 
com sempre ho han fet.
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Ganoderma
Bolets de soca i pipes

1. Suro caigut de soca per afectacions greus de podri-
dura de fusta per atacs de Ganoderma.

2. Detall de la podridura i canvis en la textura, duresa i 
colors de la fusta associats a Ganoderma.

3. Roure amb bolets de soca de Ganoderma en la zona 
del coll; també es veuen atacs de Cerambyx.

4. Om amb nombrosos bolets de G. applanatum en la 
part baixa del tronc.

5. Plàtan amb bolets de G. resinaceum en la zona del 
coll del tronc, on hi ha una ferida vella.

6. Típics bolets de G. lucidum sota la capçada d’un 
suro.

1

5 6

2

3 4



Text: Josep M. Riba
jmriba2001@gmail.com

Nom científic: Ganoderma (Basidiomyco-
ta: Polyporales: Ganodermataceae).
Nom comú:  Bolets de soca i pipes.

DESCRIPCIÓ
El gènere Ganoderma té més de 200 espè-
cies; les més comunes són G. applanatum 
(G. lipsiense), G. australe (G. adspersum), 
G. carnosum, G. lucidum, G. pfeifferi i G. 
resinaceum.
La forma del bolet, la crosta, els marges i 
els colors poden ajudar a separar espè-
cies; si no, cal llavors una observació 
microscòpica de les espores, tests de PCR 
i/o seqüenciació de DNA.
G. lucidum (o “reishi”) és el bolet medicinal 
per excel·lència, amb més de 200 principis 
actius.
Hi ha altres fongs de podridura de fusta 
que fan bolets de soca o bolets d’esca, 
com són Fomes, Fomitopsis, Inonotus i 
Phellinus.

CICLE BIOLÒGIC
Algunes espècies poden viure de manera 
sapròfita (en fusta morta, com G. applana-
tum), però altres espècies es consideren 
patògens primaris i agressius del xilema, 
causants de fenòmens de podridures de 
fusta (en albeca i cor), a nivell d’arrels 
primàries, coll i tronc.
Generalment la infecció inicial es produeix 
a conseqüència de ferides que han 
malmès o arrancat l’escorça d’arbres sans, 
deixant la fusta al descobert.
Amb el temps, el fong envaeix el xilema on 
s’instal.la i desenvolupa el miceli; poden 
passar anys des de la infecció a què es 
detectin els primers danys visuals (bolets o 
decadència de capçada).
Fan cossos fructífers (bolets de soca), 
generalment durs, en la zona del coll i part 
baixa del tronc; poden ser anuals (G. 
lucidum, G. resinaceum) o bé perennes (és 
fàcil veure els anells de creixement).
A diferència d’Armillaria, aquests fongs no 
estan associats amb situacions d’asfíxia 
radicular.

HOSTES AFECTATS
Fongs àmpliament distribuïts, tant en 
zones tropicals, temperades, com fredes.
Són molt polífags i encara que també 
poden afectar a palmeres i coníferes, són 
més freqüents sobre planifolis, com Fagus, 
Quercus i Platanus, però també sobre 
Acer, Fraxinus, Populus, Salix i Ulmus.

DANYS I DIAGNOSI
Els cossos fructífers són l’indicador extern 
de la infecció que primer es detecta.
Les espècies amb activitat xilòfaga 
produeixen generalment una podridura 
blanca (amb degradació de la lignina i la 
cel·lulosa de la fusta); altres espècies 
provoquen podridura del tipus alveolar.
La fusta afectada per podridura de Gano-
derma mostra canvis en la textura, duresa i 
colors.
Els arbres infectats poden presentar “fusta 
de reacció” en les zones on el fong està 
present; de vegades es poden generar 
necrosis corticals (com xancres), on es 
formarà el bolet de soca.
És un dels fongs més associats amb el 
trencament de coll i caiguda dels arbres, 
especialment després d’episodis amb forts 
vents; els arbres poden caure fins a 10-20 
anys després de detectar els bolets.
Davant infeccions greus, els arbres mos-
tren poc vigor, poca densitat foliar i amb 
brancam sec; finalment, pels danys a l’arrel 
primària i coll, en càmbium i xilema, l’arbre 
mor (si no ha caigut abans).

CONTROL
És una infecció que triga a manifestar-se; 
la presència del bolet de soca no implica la 
mort de l’arbre, però sí que cal fer-ne un 
seguiment, doncs està molt relacionat amb 
la caiguda d’arbres.
No hi ha mesures curatives; les mesures 
preventives (evitar ferides) són les més 
importants.
En arbres exemplars afectats es poden fer 
anàlisis amb instruments (tomògraf i resitò-
graf).
Realitzar pràctiques de sanejament, com 
tallar els arbres amb ferides d’arrencament 
d’escorça, afectats per bolets de soca, o 
amb decadència i símptomes de debilitat.
No hi ha fungicides autoritzats en l’àmbit 
forestal pel control de Ganoderma.

Amb el suport de:
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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 
15/04/2021

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 57,00 / 63,00 60,00 / 72,00 57,00 / 63,00 t
Barramenta 38,00 / 45,00 38,00 / 45,00 38,00 / 45,00 t

Pollancre   (s/
camió)

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

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

Freixe
de 20 a 30 cm ø tallat a mida 60,00 / 70,00 60,00 / 70,00 t
de 23 a més cm ø 65,00 / 108,00 65,00 / 108,00 t
Superior (min. 30 cm ø) 80,00 / 105,00 80,00 / 120,00 t

Faig
de 20 a més cm ø 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) 75,00 / 100,00 75,00 / 100,00 t

Plàtan
de 25 a més cm ø 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 18/20 a més cm ø 70,00 / 90,00 70,00 / 90,00 t

Roure
1a qualitat de 30 a més cm ø 90,00 / 110,00 100,00 / 130,00 t
2a qualitat de 23 a més cm ø 55,00 / 60,00 60,00 / 65,00 75,00 / 100,00 t

El passat dijous 15 d’abril va te-
nir lloc la Taula de preus de la 
Fusta a la Llotja de Vic. Va ser 
una taula marcada pels movi-
ments dels preus de la matèria 
prima a nivell europeu i global 

Josep M. Tusell

Enginyer de Forests
Responsable Tècnic 
del CFC

en el marc d’una situació general d’increment dels 
preus de les matèries primeres (fusta, ferro, plàstic, 
...) i de retruc de la fusta serrada i elaborada com el 
CLT (fusta contralaminada). Gran part del producte 
europeu de CLT marxa cap a altres mercats (prefe-
rentment USA i Canadà) i la mancança de fusta i el 
desproveiment a nivell europeu està provocant forts 
increments de preus. Tot i això, sense oblidar encara 
la situació de pandèmia que fa que les empreses en-
cara no estiguin del tot preparades per assumir els 
increments de producció que ara demana el mercat. 
Si amb l’arribada de la pandèmia es va produir una 
baixada de preus, ara amb la recuperació de l’activitat 
que s’està produint, els mercats, amb la ressaca de la 
pandèmia, no són capaços de satisfer la demanda, i 

tot i l’increment de feina de les serradores, a Europa hi 
ha la sensació (justificada o no) de manca de tronc i la 
realitat és que no hi ha fusta serrada al mercat euro-
peu. Ara falta veure si aquest increment de demanda 
és constant amb el temps, o només és una reacció 
temporal del mercat, fruit de l’especulació que patei-
xen la majoria de matèries primeres. Si la demanda 
creixent s’estabilitza, no seria gens estrany que en al-
guns mesos ens trobem en una nova pujada de preus.

Pel que fa al mercat de fustes més concretes com el 
pollancre, el mercat actual treballa sense previsions 
i demanda fusta de gran qualitat, com és el cas del 
castanyer, del freixe i del roure. El mercat local de 
l’acàcia ha desaparegut i ara va tota a França.

Pel que fa a la biomassa, actualment hi ha un estoc 
important de pellet i estella que no s’ha cremat aquest 
hivern perquè no ha fet fred. També hi ha molta este-
lla per pasta de paper disponible i per tant es preveu 
una propera baixada de preus dels combustibles i, de 
retruc, de la fusta de trituració.
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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 / 41,00 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) 45,00 44,00
Faig, Eucaliptus (General) 30,00 / 32,00 30,00 / 32,00 t
Faig (St. Gaudens) 50,00 49,00
Eucaliptus (St. Gaudens) amb escorça 50,00 49,00 t
Altres planifolis (General) 30,00 / 32,00 30,00 / 32,00 t
Altres planifolis (Garrigues) s/c 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 / 24,00 t
Biomassa 30,00 / 35,00 t

PALS DE 
CONÍFERES

 de 12 cm ø 70,00 70,00 t

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

PELA DE SURO

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

FUSTA LLARGA
Pi roig de més de 14 cm ø 48,00 / 52,00 50,00 / 54,00 t
Pinassa de més de 14 cm ø 44,00 / 48,00 46,00 / 50,00 t
Pi blanc (bord) de més de 16 cm ø 43,00 / 47,00 45,00 / 49,00 t

LLENYA

Alzina 70,00 / 80,00 70,00 / 85,00 68,00 / 75,00 t
Alzina (zona Bages, Osona i Solsonès) 70,00 / 80,00 72,00 / 85,00 t
Alzina (zona Vallès, Selva i Gironès) 70,00 / 75,00 70,00 / 78,00 t
Roure 55,00 / 58,00 55,00 / 65,00 53,00 / 58,00 t
Roure (zona Bages, Osona i Solsonès) 55,00 / 58,00 55,00 / 65,00 t
Roure (zona Vallès, Selva i Gironès) 55,00 / 58,00 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 75,00 / 90,00 75,00 / 105,00 75,00 / 100,00 t
de 14 a més cm ø 60,00 / 63,00 63,00 / 66,00 t
de 16 a més cm ø 60,00 / 65,00 60,00 / 65,00 t

Pi pinyer
de més de 18 cm ø 43,00 / 46,00 45,00 / 48,00 t
de 20 a més cm ø 43,00 / 45,00 43,00 / 45,00 t

Pi insignis
de 16 a més cm ø 55,00 / 57,00 59,00 / 69,00 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 67,00 / 80,00 70,00 / 83,00 t

Pi marítim de 16 a més cm ø 48,00 / 53,00 51,00 / 56,00 48,00 / 53,00 t
Pi roig de més de 14 cm ø 50,00 / 54,00 53,00 / 57,00 t
Pi negre de més de 16 cm ø 51,00 / 55,00 53,00 / 57,00 t

Pi blanc (bord)
de més de 16 cm ø 46,00 / 47,00 46,00 / 49,00 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 / 50,00 46,00 / 52,00 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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Jesús Fernández és Enginyer 
de forests, tècnic agrícola i 
tècnic d’obres públiques amb 
màster en Prevenció de Riscos 
Laborals. Des de l’any 2002 
desenvolupa la seva activitat 
a l’administració forestal de 
la Generalitat de Catalunya 
passant per diversos llocs de 
treballs sempre vinculats a 
les obres públiques forestals. 
Actualment el seu lloc de tre-
ball és l’Àrea d’Enginyeria Fo-
restal a Forestal Catalana SA 
on gestionen les inversions i 
els manteniments relacionats 
amb la prevenció d’incendis, 
la millora silvícola i la restau-
ració hidrològica inclosos als 
plans d’inversió i als encàr-
recs de gestió del Departa-
ment d’Agricultura.

taula de preusentrevista

Cap d’Àrea d’Enginyeria Forestal 
de Forestal Catalana

Jesús
Fernández

Una anàlisi recent sobre la sinistra-
litat laboral al sector forestal mos-
tra com tant el nombre total d’acci-
dents, com la importància dels ac-
cidents greus, s’ha mantingut força 
estable la darrera època. Creus que 
s’estan fent les coses bé a nivell de 
sector?

Les generalitzacions són difícils en 
tots els àmbits. Dintre del sector hi 
ha empreses que fan les coses bé i 
n’hi ha que no; ara bé, la tendència 
sempre n’exposa una realitat estadís-
tica que en aquest cas en conjunt es 
mostra favorable.

El que sí que puc constatar és que 
a nivell tècnic hi ha una mentalitat 
molt diferent a la de fa 20 anys. Això 
és símptoma que tots els implicats 
en la cadena aborden aquest tema 
amb el rigor que requereix, tot i no 
disposar de les eines normatives més 
adequades.

El nombre d’accidents mortals per 
cada milió de m3 de fusta tallada és 
força més alt que el de països com 
Suècia, Alemanya i Àustria. Què 
creus que origina que estiguem al 
capdamunt en un  indicador tan 
preocupant?

Estem parlant de països amb un sec-
tor forestal molt més desenvolupat i 
amb força importància dintre del PIB 
de les nacions esmentades.

També influeix el tipus de gestió fo-
restal que es fa en aquests països 
on les tallades estan molt més ac-
ceptades socialment donada la seva 
tradició i cultura forestal a nivell de 
la població i la implicació socio-eco-
nòmica a nivell territorial.

El sector a Catalunya no té una trans-
cendència econòmica tan important 
com en aquests països esmentats, 
això fa que l’administració no desen-
volupi normatives de prevenció prò-
pies i que tampoc disposi de mitjans 
de control per aquests casos d’acci-
dent.

En tots els sectors es necessiten tres 
condicions per a que la prevenció de 
riscos s’implanti de manera eficient:

Normativa específica

Educació/formació/professionalit-
zació/millora en equips de treball 
de les empreses

Sistemes de control per evitar que 
les empreses que no volen complir 
entrin en competència amb aque-
lles que tenen la cultura preventiva 
adequada

El mateix estudi, també mostra com 
la sinistralitat al sector forestal és 
més alta que a sectors tradicional-
ment considerats de risc com són el 
sector agrari i el de la construcció.  
Creus que el fet que al sector fore-
setal no hi hagi una normativa i/o 
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directrius específiques en temes de prevenció de 
riscos, dificulta la generalització de bones pràcti-
ques i de mesures que ajudin a reduir la sinistra-
litat?

Sense dubte és un dels punts importants, l’ambigüi-
tat en la normativa i la seva interpretació són sem-
pre “excuses” que utilitzen aquells que no la volen 
complir.

L’administració, per analogia amb el sector de la 
construcció, té alguna eina normativa que li per-
met desenvolupar la prevenció de riscos laborals en 
l’execució dels treballs forestals. No obstant això, i 
fent referència al sector forestal que treballa per les 
diferents administracions, si aquestes no demanen 
a totes les empreses els mateixos criteris provoca 
inseguretat jurídica i sempre hi ha qui se n’aprofita, 
a la vegada que es dificulta l’accés a les empreses 
que volen fer les coses bé.

En l’àmbit privat aquesta normativa esdevé encara 
més ambigua que a l’Administració, perquè ni tan 
sols podem dirimir si és d’aplicació o no a nivell legal 
i, per tant, l’únic paraigua normatiu existent és la 
pròpia Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals, ja 
que els reglaments de desenvolupament sovint ex-
clouen aquest tipus d’activitat.

Una altra dada a tenir en compte és el fet que el 
volum d’aprofitaments ha incrementat de forma 
important des del 2012 i que aquest increment 
ha anat acompanyat d’un increment important del 
nivell de mecanització dels aprofitaments. Com-
parant les dades de sinistralitat per 1.000 m3 de 

Els treballs de major risc, són més segurs si es tenen els 
EPIs, les eines i la formació necessària.

fusta serrada i l’increment del nivell de mecanit-
zació es veu clarament com la sinistralitat baixa a 
mesura que incrementa el nivell de mecanització. 
Creus que la mecanització dels aprofitaments és 
un dels temes importants a nivell de sector? Estem 
preparats per avançar cap a nivells de mecanitza-
ció equiparables a països del nostre entorn?  Fran-
ça com a exemple més proper.

La mecanització sempre és un plus en la protecció 
dels treballadors i per tant esdevé clau en la lluita 
contra els accidents laborals.

El problema en aquest cas rau precisament en la 
manca de cultura i/o tradició forestal. Tenim a dis-
posició maquinària dissenyada per treballar amb 
una tipologia de boscos determinada, no hem estat 
capaços de dissenyar maquinària que permeti una 
gestió del bosc amb les característiques que tenim 
a Catalunya.

És evident que podem mecanitzar moltes més actu-
acions de les que fem ara amb la maquinària exis-
tent, però ens trobarem amb un rebuig social, ja que 
les màquines existents estan pensades per grans 
extensions de masses monoespecífiques i a Catalu-
nya bona part del bosc existent no compleix amb 
aquests criteris. 

En definitiva, caldrà adaptar la maquinària per po-
der fer la silvicultura adequada si volem mecanitzar 
la gestió de la gran majoria de boscos, a la vegada 
que hem de fer molta divulgació dels beneficis de la 
gestió forestal perquè sigui acceptada pel gruix de 
la població.

Obres de defensa (Cuberes, Pallars Sobirà).
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Tornant al tema de prevenció de riscos laborals, les 
empreses del sector estan prou preparades i consci-
enciades a l’hora d’adoptar les mesures de prevenció 
de riscos o es fa el mínim per cobrir l’expedient?

Igual que he comentat anteriorment, no puc fer una 
resposta generalitzada. Hi ha de tot en el sector em-
presarial forestal, però l’experiència em diu que hem 
avançat molt, tot i que encara ens queda molt de re-
corregut per fer.

La primera vegada, ara fa quasi 20 anys, que vaig fer 
una coordinació de seguretat i salut en una obra fores-
tal, quan vaig aparèixer sense avisar molts dels treba-
lladors van arrencar a córrer... per sort aquestes coses 
ja no passen i a dia d’avui, per exemple, se li dona la 
importància que té als equips de protecció individual 
cosa que fa 20 anys havies d’amenaçar a les empreses 
per tal que dotessin als treballadors amb EPIS adequats.

Quines mesures creus que caldria prendre per millo-
rar la conscienciació a nivell de sector? Ajudaria una 
normativa específica? 

Primer el sector hauria d’entendre les eines que té a 
disposició:

Formació professional reglada que cal posar en va-
lor: cap empresa hauria de tenir un treballador que 
portés la serra de cadena sense una categoria laboral 
adequada “oficial no peó”

La professionalització de les tasques amb major risc és 
imprescindible.

Les empreses han de buscar la professionalització a 
través de la formació i de l’acreditació de la mateixa 
amb sistemes com el del certificat europeu de serra 
de cadena.

A banda, i com he comentat en punts anteriors, la nor-
mativa específica seria una eina de gran valor sempre 
que reculli els sistemes de control necessaris per al 
seguiment del seu compliment, i no faig referència 
a “policies o inspectors” sinó a sistemes d’informació 
adequats que dotin a les empreses d’eines de gestió 
i permetin a l’administració disposar de la informació 
necessària per un seguiment en cas necessari. 
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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

Llibre digital de les 
XXXVII Jornades 
Tècniques Silvicoles 
Emili Garolera
Coordinarors: Josep M. 
Tusell, Mario Beltran i 
Adrián Monserrate

Edita: Consorci Forestal de 
Catalunya
Any: 2020
DL: GI 1424-2020
ISBN: 978-84-09-26724-8

Publicació digital de les jornades tècniques realitzades 
de manera telemàtica per primera vegada a causa de 
la COVID-19. En aquest llibre es recullen amb detall les 
diferents experiències presentades, d’interès per a la 
propietat forestal i el personal tècnic que gestionen els 
boscos catalans.

Aquest llibre es pot descarregar des del web del Con-
sorci Forestal de Catalunya (www.forestal.cat)

Autor: Martí Boada
Edita: El Cep i la Nansa
Any: 2021
ISBN: 978-84-18522-21-5

Martí Boada ha publicat “Poesia forestal”, un recull de 
poemes a través dels quals descriu amb sensacions el 
que sent al bosc.

És la primera publicació de Boada d’aquest gènere li-
terari, una forma de comunicar-se basada en les més 
instintives reaccions que provoca l’entorn natural a un 
enamorat dels boscos com és Martí Boada, amic i soci 
d’honor del Consorci Forestal pel seu compromís amb 
la defensa de l’activitat i del sector forestal i per la 
seva col·laboració valuosíssima i desinteressada amb 
l’entitat.

Asturforesta
Fira de professionals del sector de la fusta 
i la industria forestal, de referència a la 
península i a nivell internacional. 

Del 17 al 19 de juny. Tineo (Asturias)

Més informació: www.asturforesta.es

Fira del Tap i el Suro
Del 11 al 13 de juny de 2021.

Cassà de la Selva (Girona)

Organitza: Ajuntament de Cassà de la Selva

Més informació: www.firadeltap.cat

Forexpo
Fira quadriennal de la silvicultura, del 22 al 
24 de setembre de 2021. 

Mimizan (Les Landes – França)

Més informació: www.forexpo.fr

Agenda

Poesia Forestal

http://www.asturforesta.es
http://www.forexpo.fr


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




