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El 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

A Catalunya hi ha gran diversitat d’espècies
forestals per la seva posició latitudinal i a la
seva orografia

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

El sector forestal català
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Terrenys agrícoles
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Terrenys forestals

Total

Vegetació zones
humides; 0,134
Rocallosos; 2,062
Zones cremades
recents; 0,062

Terrenys forestals de
Catalunya per
categories

Aigua; 0,530
Altres; 0,373

Matollars; 15,384
Arbrada amb
cabuda coberta
>20%; 38,402

(% en relació al 64% corresponent als
Terrenys forestals)

Prats i
herbassars; 5,101
Arbrada amb
cabuda coberta
=< 20%; 2,648

El sector forestal català
La titularitat dels boscos de Catalunya

Generalitat

Entitats locals

Propietat privada

TOTAL

94.517 ha

350.725 ha

1.485.240 ha

1.930.482 ha

La PAC i el sector forestal

• La Unió Europea no té una política forestal
comuna.

• Mitjançant el PDR es dóna suport a certes
actuacions amb repercussió sobre el sector
forestal.
• Catalunya té la seva pròpia política forestal: el Pla
General de Política Forestal 2013-2022 (en procés
d’elaboració)

La PAC i el sector forestal
Mesures forestals del PDR 2007-2013

• Mitigació de la desertificació: prevenció
d’incendis forestals

• Conservació i desenvolupament de la xarxa
Natura 2000 en el medi forestal

La PAC i el sector forestal
Mitigació de la desertificació: prevenció d’incendis forestals

Actuacions:
• L'eliminació de restes procedents de treballs silvícoles al marge dels
camins.
• La instal·lació o reparació substancial d'infraestructures de maneig del
bestiar dedicat al manteniment de franges de protecció.
• La creació de noves àrees de pastures permanents de caràcter
extensiu.
• El manteniment i recuperació de cultius forestals.
• L'adquisició de material per a la prevenció i lluita immediata contra els
incendis forestals i adquisició d'equips de comunicacions (emissores
de ràdio).
Durant l’any 2012 s’han executat 5.908.645,48 € de despesa pública total,
dels quals 1.831.680,10 € corresponen a la part finançada pel FEADER

La PAC i el sector forestal
Conservació i desenvolupament de la xarxa Natura 2000 en el
medi forestal

Aquesta mesura consta de dues actuacions:
• Gestió forestal sostenible
• Actuacions de gestió d’espais en la xarxa Natura
2000

La PAC i el sector forestal
Conservació i desenvolupament de la xarxa Natura 2000 en el
medi forestal

Gestió forestal sostenible
Actuacions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desbrossada de matolls
Aclarides en boscos regulars i semi irregulars
Aclarides de transformació i conversió
Tala selectiva en boscos irregulars
Construcció i millora de camins forestals (no carreteres) i pistes forestals per a
una correcta gestió de la massa forestal
Tractament de restes vegetals dels treballs silvícoles
Selecció de rebolls sense aprofitament comercial
Esporgada de formació i de qualitat
Pela del pelagrí i de suro de baixa qualitat
Ratllat del suro i actuacions de tractament fitosanitari
Instruments d’ordenació forestal (IOF), com projectes d’ordenació i plans
tècnics que incloguin treballs d’inversió finançats per aquesta mesura

La PAC i el sector forestal
Conservació i desenvolupament de la xarxa Natura 2000 en el
medi forestal

Gestió forestal sostenible
Durant l'any 2012 s'han declarat a la Comissió Europea 3.724.917,51 € de
despesa pública total dels quals 1.154.724,42 € correspon a la part
finançada pel FEADER.

La PAC i el sector forestal
Conservació i desenvolupament de la xarxa Natura 2000 en el
medi forestal

Actuacions de gestió d’espais en la xarxa Natura
2000

• Actuacions directes de l'administració i ajudes necessàries per a la
protecció dels hàbitats i espècies, tant d'inversió com de
manteniment, d'acord amb les directives 92/43/CEE i 79/409/CEE,
com:
 Compra o lloguer de terres amb finalitats de conservació
Restauració d'hàbitats i ambients naturals
Condicionament de camins pedestres
Centres de recepció de visitants
 Infraestructures en el medi natural que puguin afavorir la
conservació d'hàbitats i espècies
 Qualsevol actuació que tingui com a objectiu la protecció,
restauració o millora dels hàbitats i dels hàbitats d'espècies,
l'ordenació de l'ús públic i la difusió dels valors mediambientals

La PAC i el sector forestal
Conservació i desenvolupament de la xarxa Natura 2000 en el
medi forestal

Actuacions de gestió d’espais en la xarxa Natura
2000
• Accions de sensibilització a les qüestions mediambientals
• Elaboració de plans de protecció i gestió de les zones Natura 2000 i
altres zones d'alt valor natural

Durant l'any 2012 no s'han efectuat pagaments corresponents a aquesta
actuació.

Posicionament de Catalunya

 Les mesures forestals de la proposta de reglament del fons de desenvolupament rural
(FEADER) de la PAC són acceptables per Catalunya en termes generals, amb
excepció de que deixa fora el finançament de la redacció de documents de planificació
forestal, que en anteriors períodes de programació era acceptat.
 La proposta incorporava a l’article 25 sobre prevenció i reparació dels danys causats
als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes unes exigències de
plans de gestió forestal que han estat esmenades a demanda de Catalunya.
- ha estat acceptada l’esmena presentada per Catalunya sobre l’eliminació del requisit
de que les explotacions que superin una grandària determinada pels EEMM hagin de
presentar un pla de gestió forestal, en el cas de les explotacions que formin part
d’associacions de propietaris i tinguin una planificació de prevenció elaborada
per l’administració competent.
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