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Context i objectius

1. Consum fustaner de Catalunya deu vegades superior a la producció

2. Possibilitat de produir 2 milions de m3 (en comptes de 0,75)

3. Promoure la gestió multifuncional sostenible a la majoria de la

superfície forestal. Activar la gestió per maximitzar el conjunt de bens

i serveis proporcionats pels boscos (fusta, suro, paisatge,

biodiversitat, cicle de l’aigua, prevenció incendis, etc.)

4. Concepte de bioeconomia promogut per l'estratègia 2020.

Creixement econòmic basat en la sostenibilitat, el coneixement i la

creació de llocs de treball en les zones rurals









Línies d’acció 

1. Situar la política forestal en primera línia de les polítiques del país.

2. Aprovació del Pla General de Política Forestal de Catalunya com una
aposta decidida per la gestió de recursos

3. Millorar el vincle entre l’oferta i la demanda. Models de mobilització
conjunta

4. Promoure productes amb valor afegit:

• Estratègia per promoure l'ús tèrmic de la biomassa
• Promoure l’us de fusta en construcció i rehabilitació d’edificis
• Marca fusta de Catalunya
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Producte forestal Unitat Quantitat

Fusta m3 138.325,31

Llenya t 6.395

Pastures ha 212.548,54

Caça ha 145.487,80

Pinyes Tn 77,30

Tòfones (ha) ha 15.390,37

Apícola arnes 2.430,00

Canyes ha 646,91

Boixerola T 42,00

Vesc t 5,00

Plantes medicinals t 0,1
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El volum de fusta inclòs a l’oferta 2014 és de 138.325 m3

Representa un increment del 46% respecte l’oferta de l’any 2013



9
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En total representen 163 aprofitaments de fustes
concentrats principalment als Pirineus. D’aquests, 44
corresponen a forests de la Generalitat de Catalunya.

32,10%

65,98%

1,92%

OFERTA DE FUSTA 2014

GENERALITAT

ENS LOCALS

CONSORCIS
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Noves fórmules de gestió. Línies d’actuació. 

Agrupació de la
propietat.

Oferta conjunta de
producte.

Classificació de
productes.

Generar valor afegit i aconseguir
millor coordinació i afinitat amb les
indústries de transformació.

Mobilització del recurs
fuster i generació de
valor afegit.

Finançament d’altres treballs de
millora a les mateixes forests i
reactivació de l’activitat
socioeconòmica local.
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Forests Generalitat. Encàrrec de gestió a Forestal Catalana, SA 

Agilització administrativa per a 

la gestió dels aprofitaments. 

Agrupació de l’oferta i

tractament conjunt de la

fusta per a fer la licitació

més atractiva.

Major flexibilitat per a donar

resposta a les demandes de les

empreses de transformació,

acostant l’oferta i la demanda.

Les possibles rendes derivades de

l’increment de la mobilització de recurs

fuster repercutiran en la realització de

millores en les pròpies forests.



www.gencat.cat
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