Amb qui contactar per aconsellar-se
i gestionar les forests?
Objectiu : Explicar als propietaris forestals on dirigir-se per
tal de poder dur a terme una bona gestió forestal.
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Amb qui aconsellar-se per gestionar les forests

Introducció
Aquest document està dirigit principalment als propietaris forestals que volen dur a terme una bona gestió del
bosc per tal de fer-los coneixedors d’on es poden dirigir alhora de dur a terme tot tipus d’actuacions en les
forests.
El sector forestal a Catalunya tot i no ser un sector molt rellevant pel que fa a l’economia de la regió sí que
presenta un bon nombre d’organismes i institucions tant públiques com privades que prenen part en la gestió
de les forests catalanes. Primerament cal recordar que les lleis estatals referents a la regulació de la gestió
forestal només estableixen una legislació bàsica, transferint així la competència de poder establir una normativa
específica a les comunitats autònomes. A Catalunya es va aprovar la llei forestal al 1988, des de llavors ençà és
des de les institucions de la Generalitat des d’on es regula el sector forestal català.

Imatges de diferents jornades forestals divulgatives
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1 Organitzacions forestals a Catalunya
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1.1 Administració pública
Dins de la Generalitat de Catalunya les competències en temes forestals estan repartides en dos departaments
diferents, un que és el que ostenta la majoria de les competències en aquest aspecte com és el Departament
d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació que té les competències en temes d’agricultura, alimentació,
ecosistemes forestals, nàutica i busseig, ramaderia, pesca i aqüicultura i desenvolupament rural, i d’altra banda
està el Departament de Territori i Sostenibilitat que en també té atribuïdes competències sobre medi ambient
(atmosfera, avaluació ambiental, sostenibilitat, residus, meteorologia, aigua i patrimoni natural i biodiversitat).
Per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació:
• Els diferents serveis territorials desplegats en cada província catalana.
• La Direcció General de Desenvolupament Rural.
• La Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi
• La Direcció General d’Agents Rurals.
• El Centre de la Propietat Forestal (CPF)
• L’Empresa pública Forestal Catalana, SA.
Per part del Departament de Territori i Sostenibilitat:

• La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
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1.2 Centres d’investigació
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Centres d'investigació i promoció forestal:

•
•
•
•
•

El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
Institut Català de la Fusta (INCAFUST)
L’Institut Català del Suro (ICS)
L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

1.3 Associacions forestals privades
A nivell Català:
•
•
•
•

El Consorci Forestal de Catalunya (CFC)
La Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT)
L'associació d'Entitats Locals de Propietaris Forestals a Catalunya (ELFOCAT)
L'associació de Productors de Bolets i Tòfones.

Tant els organismes públics com els privats treballen gairebé sempre de forma conjunta.
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Associacions forestals a nivell local:
•Montnegre i el Corredor
•El Bages Vallés
•Baix Llobregat
•Berguedà Verd
•Boscos Bages Anoia
•Boscos del Bages Nord
•Boscos del Celrà
•Lluçanès
•Mediterrani
•Montseny Ponent
•Rebrot
•Serra de Bellmunt
•Serres de Miralles-Orpinell
•Serra de Rubió
•Serralada Litoral Central
•Serralada Prelitoral del Penedès
•Tres Castells del Bages
•Valls del Montcau
•Baix Llobregat
•Massís del Garraf
•Premià de Dalt
•Argençola i comarques
•Entorns de Montserrat
•Gavarresa-Moianès
•Comarques de Tarragona
•Santa Pau
•Finques Rústiques de la Vall de Camprodon
•Guilleries Savassona
•Montseny
•Gestors forestals de les Gavarres

Associacions de propietaris forestals.
Per posar-se amb contacte amb totes elles :
https://www.forestal.cat/web/
http://www.boscat.cat/
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1.4 Relació entre les organitzacions
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Sector Forestal Català

Administració

Entitats privades
Investigació

Departament
d’Agricultura,
Ramaderia Pesca i
Alimentació (DARP)

Serveis Territorials

Direcció Generals

Desenvolupament
Rural.

Ecosistemes
Forestals i Gestió
del Medi.

Centre de la
Propietat Forestal
(CPF).

Departament de
Territori i
Sostenibilitat (DTS)

Forestal Catalana
S.A.

La Direcció General
de Polítiques
Ambientals i Medi
Natural.

Associacions
CREAF, CTFC,
INCAFUST, ICS,
IRTA

ELFOCAT, CFC,
BOSCAT, ...

Agents Rurals.
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2 Funcionament i activitats de les organitzacions
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2.1 Administració
 Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP): Aquest departament s’encarrega d’elaborar les
propostes dels plans anuals i els programes de treball de les
seves unitats, aplicar les polítiques i directrius determinades pel Departament, participar en els òrgans rectors
dels espais naturals de protecció especial, exercir les funcions de prevenció i control ambiental, el procediment
d'avaluació ambiental.
Cal destacar dintre d’aquest departament la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, que és
l’encarregada de gestionar el patrimoni forestal, la gestió forestal, cinegètica i piscícola, la prevenció d'incendis,
la recerca en tecnologies i bioeconomia entre d’altres. S’encarrega també d’autoritzar, regular i fer el seguiment
de les actuacions de gestió forestal en les finques privades que no disposen d’un IOF*. També supervisar,
coordinar i fomentar l'activitat de les agrupacions de defensa forestal, aprovar els plans de millora pel
desenvolupament
de
l'activitat
forestal
i
de
prevenció
d'incendis
forestals.
(http://agricultura.gencat.cat/ca/inici)

*Instrument d’Ordenació Forestal (IOF): Denominació sota la qual s'engloben diverses figures d'ordenació en la planificació
forestal: Projecte d'ordenació, Pla tècnic de gestió i millora forestal i Pla simple de gestió forestal. Mitjançant els instruments
d'ordenació forestal es planifiquen les actuacions que cal dur a terme en una finca forestal en un termini superior als deu anys, durant els
quals cal assolir uns objectius bàsics proposats pel titular.
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 Centre de la Propietat Forestal (CPF) entitat pública per a la regulació de les
forests de titularitat privada. S’encarrega de participar en l'elaboració dels
plans de producció i desenvolupament forestal, prestar suport tècnic i
econòmic, i aprovar els IOFs, i vetllar perquè s'executin. També promoure la
constitució d'associacions i agrupacions forestals i d'entitats de cooperació entre els titulars dels terrenys
forestals de propietat privada. Divulgar mètodes de silvicultura sostenible i assessorar en l'aplicació pràctica
dels coneixements tècnics forestals. Rebre les notificacions prèvies dels propietaris forestals de l'inici dels
treballs i de les activitats forestals executats en els IOFs. I també s’encarrega de convocar ajuts de gestió forestal
sostenible en boscos privats de Catalunya. (http://cpf.gencat.cat/ca/)

2.2 Centres d’investigació i recerca
 Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) és un centre
públic de recerca en ecologia terrestre i anàlisi del territori que genera
coneixement i metodologies per a la conservació, la gestió i l'adaptació del
medi natural al canvi global. El seu objectiu és actuar com a pont entre el
món acadèmic, les administracions i la societat creant opinió i intercanviant coneixement en els seus àmbits
d'actuació a escales local, regional i global. La recerca que es fa al centre pot dividir-se en quatre grans àmbits,
la biodiversitat, l’ecologia funcional i canvi global, l’ecologia forestal i incendis i l’anàlisi ambiental del territori i
SIG. (http://www.creaf.cat/ca)
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 El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) és un dels
principals centres de recerca forestal aplicada dels Països Catalans i d'Europa.
L’activitat del CTFC no es restringeix únicament a la recerca competitiva, sinó que
la transferència de tecnologia i del coneixement i la formació, que representen un important volum de la seva
activitat. La transferència de tecnologia en forma de convenis amb el teixit privat i les administracions públiques
es complementa amb l’organització de seminaris pel gran públic i agents del sector (gestors, propietaris, tècnics,
administració i científics, etc.) a nivell nacional i internacional, contribuint a la transferència d’aquest
coneixement i a la generació de debat. La missió del CTFC és contribuir a la modernització i a la competitivitat
del sector forestal, al desenvolupament rural i la gestió sostenible del medi natural, per mitjà de la recerca, la
formació i la transferència de tecnologia i el coneixement a la societat amb l’ànim d’esdevenir un centre de
referència en l’àmbit nacional i internacional. (http://www.ctfc.cat/)
 L’Institut Català del Suro (ICS) el qual s’encarrega d’estimular el desenvolupament del
sector, la investigació i el coneixement, definir i presentar propostes d’actuació i altres
accions per desenvolupar, afavorir i promocionar el sector surer català.
(http://www.icsuro.com/)
 L’Institut de Recerca i Tecnologia Alimentàries (IRTA), dedica part dels seus esforços en
temes agroforestals com l’estudi en temes de millora genètica i de la producció
d’espècies forestals com el pi pinyer per a la dinamització i gestió de la pinya i el pinyó,
cirerer, noguera i altres futes de qualitat, i també amb temes de millora de productivitat
i adaptació al canvi climàtic. (http://www.irta.cat/ca/)
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Els que resulten ser més assequibles alhora de poder-hi contactar són tot el conjunt d’agrupacions i associacions
que hi ha establertes en el sector forestal català. Aquestes, juntament amb el fet de que treballen directament al
territori amb els propietaris i que acostumen a tenir una consumada experiència en la gestió forestal, resulten
molt útils per tot tipus de propietaris.

 El Consorci Forestal de Catalunya (CFC) és una associació privada,
independent i sense ànim de lucre que aglutina a la propietat forestal privada
i implicada en la gestió del bosc, una associació que treballa amb el propietaris
forestals privats des de que va ser creada el 1948. És una entitat on en són
socis propietaris a títol particular, empreses i un bon grup d’associacions
d’àmbit local. Sumen prop de 1.500 propietaris-silvicultors amb més de 200.000 hectàrees forestals distribuïdes
pel conjunt de comarques catalanes. I representen un lobby de pressió en defensa de la gestió del bosc i dels
drets del propietari/silvicultor des d’una òptica professional i sostenible. Cal remarcar
també, que és el mateix CFC el que el 1996 va impulsar la creació de la Cooperativa de
Serveis Forestals, que duu a terme tot tipus de serveis en l’àmbit forestal als clients,
tant socis dels CFC com a no socis, serveis com poden ser des dels assessorament als
propietari, planificació forestal, aprofitaments i gestió d’obres, seguiment i direcció
d’obra, classificació del producte i comercialització. (http://www.forestal.cat/web/)

Sabies que?
El CFC ha organitzat cada any durant 35 anys les Jornades Tècniques Silvícoles Emili Garolera (JTSEG) amb
l’objectiu de donar una formació pràctica, el més àmplia possible, sobre la gestió dels boscos i la silvicultura de
les diferents espècies forestals.
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 La Federació Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals (BOSCAT)
és una entitat sense afany de lucre que neix amb la clara voluntat de
promoure les associacions de propietaris forestals a Catalunya i defensarne els interessos. A dia d’avui BOSCAT representa els interessos de més de 1.400 propietaris forestals, associats
a alguna de les 22 entitats federades (la gran majoria de la Catalunya central i una molt representativa de la
comarques de Tarragona), amb total que supera les 83.000 ha forestals. (Http://www.boscat.cat/)

 L’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals a Catalunya (ELFOCAT)
agrupa els ens locals públics amb patrimoni forestal o amb gran vinculació amb el
sector forestal de Catalunya. Actualment agrupa una total d’unes 205.000 ha de
superfície forestal pública d’entitats locals. (http://www.elfocat.cat/)

Recordar
Tot i que aquí explicades hi trobareu les associacions més grans i rellevants, arreu de Catalunya es distribueixen
un bon nombre d’associacions de propietaris forestals amb la finalitat la representació, el suport i la defensa dels
drets dels propietaris forestals amb la intenció d'aconseguir operar amb una unitat forestal de mida adequada i
fer de les forests un sector rendible i econòmicament interessant, tant per al gran propietari com per al petit,
amb l’objectiu de garantir una gestió forestal sostenible que garanteixi la millora i conservació dels boscos.
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Resum
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Actuació
Redacció Instrument d’Ordenació
Forestal (IOF)
Modificació IOF
Autorització de tallada
Autorització de Rompuda
Permís per fer llenyes

Ajuts a la gestió forestal

Permís per fer foc
Assegurança contra incendis
Assegurança de Responsabilitat Civil
Certificació Forestal Sostenible (PEFC)

Organisme Responsable

On dirigir-te? Qui et pot ajudar?

CPF
CPF
Amb IOF - CPF
Sense IOF- DARP
Amb IOF - CPF
Sense IOF- DARP
Amb IOF - CPF
Sense IOF- DARP
Amb IOF- CPF (Ajuts Gestió Forestal
Sostenible, Assegurances d’incendis)
DARP (Incendis Forestals)
Espais PEIN – DTS (Ajuts als espasi
PEIN)
Ajuntament
DARP
CPF
CPF
ENSCAT

Consorci Forestal de Catalunya
(CFC),
Serveis Forestals SCCL,
Federació Catalana d’Associacions
de Propietaris Forestals (BOSCAT),
Associacions de Propietaris
Forestals,
Consultories forestals.

IOF : Instrument d’Ordenació Forestal
DARP : Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
CPF : Centre de la Propietat Forestal
ENSCAT: Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal

11

Amb qui aconsellar-se per gestionar les forests

Centres d’investigació

Centre de Ciència i Tecnologia Forestal
de Catalunya
CTFC

Institut Català de la Fusta
Incafust
Institut de Recerca i Tecnologia
Alimentaries
IRTA
Centre de Recerca Ecològica i
Aplicacions Forestals
(CREAF)
Institut Català del Suro
(ICS)

En que et pot ajudar?
Orientacions de Gestió Forestal Sostenible de
Catalunya (ORGEST),
Tractament de fustes nobles, Plantacions forestals,
Plantes aromàtiques i medicinals, Micologia i
truficultura,
Adaptació al canvi climàtic, dinàmica del paisatge i
biodiversitat, edafologia, gestió silvopastoral...
Tecnologia de la fusta,
Construcció arquitectònica amb fusta.
Producció vegetal agroforestals (Pi pinyer),
Fusta de qualitat i fustes nobles.
Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya,
Investigació i formació en temes de biodiversitat,
funcionament d’ecosistemes i canvi global
Valorització i investigació del Suro
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Per més informació contactar les entitats
sòcies del projecte eforOwn
Si ets propietari/a forestal
A Bèlgica

A Espanya

A França

Si ets estudiant o formador/a
A Bèlgica

A Espanya

A França
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