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La propietat PRIVADA i la 
sostenibilitat .... 

• Tenen cap relació? 
• Positiva o  negativa? 
• Que podem fer per fer un 

pas endavant en termes 
de sostenibilitat? 



Propietat forestal privada a la UE 



Catalunya: un país de boscos ...  
I de propietaris forestals 



Com és la propietat forestal? 

• > 220.000 propietats forestals privades 
(no propietaris/es) 

• Més de la meitat no arriben a 1 ha 

• Distribució molt desigual al territori: 
comarques de Tarragona i plana de Lleida 
vs. mesofundi de la Catalunya Central 

• Aprox. 15% (33.500) propietaris amb 
finques > 25 ha (Unitat Mínima Forestal) 

• 4.357 propietaris forestals censats al 
Centre de la Propietat Forestal (setembre 
2015) 

• 33% de la Superfície FP Arbrada ordenada 

 



Origen de la propietat ...* 

* PLA PARTICIPACIÓ CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA 2010. 
1010 enquestes; 12,8% de respostes 



Edat i “recanvi” generacional ...* 

* PLA PARTICIPACIÓ CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA 2010. 
1010 enquestes; 12,8% de respostes 



Formació a nivell forestal ...* 

* PLA PARTICIPACIÓ CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA 2010. 
1010 enquestes; 12,8% de respostes 



Activitat econòmica principal ...* 

* PLA PARTICIPACIÓ CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA 2010. 
1010 enquestes; 12,8% de respostes 



Activitat econòmica principal ...* 

* PLA PARTICIPACIÓ CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA 2010. 
1010 enquestes; 12,8% de respostes 

Llegenda: F: forestal, A: agrícola, R: ramadera i S: serveis 



Motivació vers la gestió forestal? * 

* PLA PARTICIPACIÓ CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA 2010. 
1010 enquestes; 12,8% de respostes 



Els silvicultors no tenen un 
estímul per invertir al bosc 
• Termini per recuperar la inversió a 

generació vista - Cicles de producció 
entre 12 i 120 anys 

• Pèrdua de rendibilitat i manca d’inversió 
pública porta a un abandonament 
creixent de l’activitat 

• Alt risc de la inversió per causes 
meteorològiques i incendis 

• Manca d’un teixit industrial amb capacitat 
per valoritzar els productes forestals 

• Serveis socials i ambientals una càrrega 
enlloc d’una oportunitat 
 



Tot i que el sector privat dona 
moltes mostres de dinamisme 
i és qui té el major pes al 
mercat 

•Resum d’aprofitaments forestals del DARP període 2009 - 2011 
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Inversió en GFS: la base per la 
conservació i creació de valor  
amb aclarides sense aclarides 
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Embornal de CO2 



Prevenció d’incendis: neteja i 
tallada de millora 



Prevenció d’incendis: franja de 
protecció costat  i costat de camins 



Treballs de millora: neteja, 
aclarida i poda 



Conclusions 

• La propietat privada és un element fonamental per garantir 
la sostenibilitat dels nostres terrenys forestals 

• La millora de la viabilitat econòmica de la gestió forestal i 
l’establiment d’incentius a la mateixa són els camins per 
Promoure la gestió activa dels terrenys forestals 

• El desconeixement de la realitat de la propietat forestal és 
quelcom que dificulta la posada en pràctica d’instruments 
de foment a la gestió sostenible dels espais forestals 

• “Els ajuts sempre van a les mateixes comarques” ... 
• “Els ajuts van a les grans propietats” ... 

• El sector privat és un valor afegit: dinamisme, agilitat, 
eficiència .... 

• Suport a agrupacions de productors i projectes vinculats a 
la millora de la rendibilitat econòmica han de ser la 
principal prioritat de la política forestal 

• Canvis de rumb i manca d’incentius i directrius clares a 
llarg termini desincentiven la capacitat d’inversió del sector 
productor, etc., etc. 
 
 



L’augment de l’activitat forestal i 
els passos endavant en termes 
de sostenibilitat ... 

• Llarg termini: 
• Augment de la demanda de productes fusters i no  fusters 
• Suport a la inversió industrial orientada a la creació de productes de 

major qualitat a Catalunya 

• Mig termini 
• Suport a l’estructuració del sector: associacions i projectes orientats a 

la integració vertical de productors i indústria (sector suro) 
• Simplificació i millora de la legislació i instruments administratius 

(seguretat jurídica, evitar solapaments, caràcter incentivador, ...)  
• Impuls al mercat de la bioenergia, química verda, ... 

• Curt termini 
• Millora del finançament a les inversions en Gestió Forestal (ajuts al 

bosc). NOU PDR horitzó 2020 
• Incentius fiscals per la inversió en treballs: proposta COSE/CFC 

deducció de 30% en IRPF o societats ja ha fet un primer pas a la LBM 
 

 
 

 


