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Diagnosi del sector forestal català
El 64% del territori
català és forestal
(el 40% és arbrat)

Són 2.060.173,56 ha d’un
total de 3.215.238,19 ha

Els nostres boscos són la infraestructura
verda del nostre país

Els terrenys forestals
proporcionen beneficis
ambientals, socials i econòmics
que s’han de cuidar i potenciar

Diagnosi del sector forestal català

La superfície forestal distribuïda
pels principals aprofitaments
potencials de les formacions
forestals catalanes més importants
(1,2 M. ha) queda:

En el 60% de superfície, l’aprofitament és
de Fusta (el 2% de les quals és fusta de plantacions)

31% Llenya
6% Suro
3% Pinyó

La seva explotació comercial només representa l’1,3 % del PIB del sector
primari i el 0,06% del PIB global del país
No obstant, proporcionen multiples serveis (multifuncionalitat) de gran
importancia: biodiversitat, fixació de carboni, aportació d’oxigen, l’ajuda al
recàrrec d’aqüífers, reducció de l’erosió; però els titulars dels terrenys
habitualment no se’n beneficien econòmicament

Diagnosi del sector forestal català
o Manca de rentabilitat: Els costos de gestió sovint son alts (relleu, manca de
xarxa viària); majoria industries de transformació centrades en productes de
poc valor afegit
o Creixement anual de 2,9 M de m3/any,
o Només un 20% d’aquest creixement s’aprofita
o Només un 10% del consum anual de la industria transformació prové dels
boscos catalans
o Clima mediterrani, incendis forestals, canvi climàtic
o 75% de la superficie forestal es de titularitat privada (uns 200.000
propietaris)

Canvi climàtic

Sequera

Incendis forestals

Diagnosi del sector forestal català
A l’Estat Espanyol hi ha
10.896.600 ha (21,5%) de
superfície que estan incloses en
la Xarxa Natura 2000

A Catalunya, 979.169,4 ha
(30,4%) de superfície estan
incloses en la Xarxa Natura
2000

Xarxa Natura 2000
Superfície forestal arbrada
Superfície forestal no
arbrada

Diagnosi del sector forestal català
• 1 Programa de Prevenció
d'Incendis Forestals de Catalunya
• 31 projectes d'infraestructures
estratègiques de prevenció
d'incendis forestals dels Perímetres
de Protecció Prioritària (PPP)

Dotar al territori
d’infraestructures per prevenir
incendis i evitar que els incendis
assoleixin grans dimensions

Diagnosi del sector forestal català
Els boscos, quan
s’abandonen, es tornen
més vulnerables degut
clima i als riscos naturals
associats

Salut i
vitalitat dels
ecosistemes
Persistència
del bosc

Desenvolupa
ment socioeconòmic

La gestió
forestal

És necessari
gestionar-los
Producció
de béns

garanteix
Conservació
de la
biodiversitat

(fusta, bolets,
pinyes...) i

serveis del
bosc

Prevenció
dels riscos
naturals
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3.- Objectius del PGPF
 Promoure la gestió activa dels terrenys forestals, com una necessitat per potenciar
llurs funcions socioeconòmiques i ambientals, i fomentar la conservació de la
biodiversitat.
 Recolzar la propietat i la industria forestal com a principals agents del sector
econòmic.
 Millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i promoure l’ús de llurs
productes.
 Promoure el desenvolupament, la innovació, la transferència de tecnologia i la
tecnificació dels processos productius del sector forestal.
 Promoure una planificació eficient dels terrenys forestals i potenciar la coordinació
i incorporació dels valors econòmics i ambientals forestals en altres planificacions
sectorials per a fomentar sinergies.
El PGPF s’inscriu en el concepte de BIOECONOMIA que impulsa
l’estratègia 2020 de la UE.

Eixos estratègics i Pressupost
Pressupost PGPF

Els Eixos 2 i 3 de prevenció
d’incendis i dinamització
del sector productiu
contenen el més del
50% de les accions del Pla
(59 de 102; de les quals 32
són operatives)

The forest based bioeconomy combines the forest, energy,
technology, chemical and the construction sector

New services (forest, ecosystem,wellness)
New biomass based products
Biomass basedtransport fuels
Innovative wood products and composites
Wood construction
Bioenergy
Current forest sector

Conclusions
1. El PGPF ha de ser el pla marc pel desenvolupament del sector forestal i la seva
aplicació ha de permetre la gestió de la totalitat del conjunt del territori forestal.
2. No és necessari un augment de la superfície forestal arbrada existent sinó una
gestió adequada de la mateixa.
3. La conservació i la prevenció enfront d’amenaces han d’anar lligades a la gestió
rendible dels boscos.
4. La gestió forestal sostenible proposada en aquest pla ha de ser capaç de doblar la
taxa d’autoproveïment del mercat forestal català.
5. El recolzament a les indústries derivades del sector forestal català ha de ser clau
per la creació de demanda i per garantir la gestió forestal sostenible.
6. Augment de la inversió en prevenció incendis

Conclusions

7. El manteniment dels espais amb alguna figura de protecció associada es garantirà
millor es garantirà millor en un marc de gestió multifuncional sostenible

8. Un dels elements essencials és la recerca tant la dirigida a la mitigació dels efectes
produïts pel canvi climàtic (riscos naturals) com aquella que persegueix la
diversificació de productes i usos dels terrenys forestals.
9. Una part important de la dinamització del sector forestal ha d’anar de la mà de la

simplificació administrativa (autoritzacions/notificacions) i d’una política forestal
amb objectius clars.
10. La divulgació ha de ser una eina de conscienciació dels beneficis que produeix la
gestió forestal a tots els nivells.

Accions en curs
Increment del 46% en oferta de fusta/subhastes forest públics i patrimonials Generalitat
Pla Econòmic Financer de Forestal Catalana, actuacions destinades a la prevenció d’incendis i
a la restauració de zones afectades per catàstrofes. Aquest Pla té vigència de dos anys, 2014 i
2015, i aquesta anualitat (2014) es dota amb 4,6 milions d’euros.
Estratègia per promoure la gestió forestal sostenible a través de l’aprofitament de la
biomassa forestal i agrícola; pla pilot calderes 2014 (DAAM i Diputació Girona) gestionat pel
CTFC; 800.000€ de pressupost
Creació de la Comissió tècnica per a l’execució dels plans d’aprofitament forestal, amb
participació del sector (serradors i rematants).
Línia d’actuació per fomentar l’ús de la fusta en construcció (conveni amb Incafust) per
desenvolupar projectes exemplificadors en edificis de la Generalitat

Accions en curs

Foment del consum de fusta. Prova pilot amb el Gremi de Fusters de Catalunya, establiment
de la marca Catalana de fusta i suro .
Increment significatiu de les dotacions previstes en el nou Pla de Desenvolupament rural
2014-2020 (actualment en informació pública):
Es preveuen inversions de com a mínim 48 M€ directament en actuacions de
prevenció i restauració del potencial forestal; i 11,5 per xarxes viàries per a la gestió
de boscos i infraestructures estratègiques de prevenció

Exemple de gestió multifuncional: El bosc de Virós (Parc
Natural de l’Alt Pirineu)



A través dels Projectes d’Ordenació Forestal i la gestió forestal dels Parcs es compatibilitzen
els diferents usos i funcions del bosc
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Producció fusta

Acotat de bolets

Aprofitament boixerola

Esbarjo

Estació hivernal

Senderisme

Cons. boscos madurs

Cons. restes arqueològiques

Conservació fauna

www.gencat.cat
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