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Introducció i antecedents 
 

Introducció 
 
L’actuació executada s’emmarca dins el Projecte d’assistència tècnica pel foment de la gestió forestal 
público-privada conjunta al Ripollès, encarregat per l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. 
 
El treball dut a terme correspon a la voluntat de l’Agència de dinamització de la gestió forestal conjunta i 
de manera integrada a l’àmbit del Ripollès. 
 
La manca de viabilitat tècnica i eco nòmica de les actuacions de gestió  forestal sostenible planificades 
pels diferents ge stors forestals fa qu e en molts casos aquestes no s’a cabin executant i, per tant, els 
instruments d’ordenació i gestió fo restal no tene n la funcionalitat prevista i a ixò fa que n o es puguin 
millorar les masses forestals i pastures de manera que es perd qualitat i, per tant, disminueix la viabilitat 
econòmica del seu aprofitament. 
 
A l’àmbit de treball s’hi troben finques públiques i privades, amb els seus gestors, que en la majoria de 
casos disposen d’instruments d’ordenació i gestió, però q ue no disposen dels mitja ns tècnics ni  
econòmics per a executar-los. Tot i això, sí q ue es di sposa de mitja ns tècnics i e conòmics que 
considerem infrautilitzats i que es po den posar a dispos ició d’una gestió forestal conjunta i integradora 
amb la finalitat d’optimitzar-ne el seu rendiment i facilitar la gestió forestal en tots els sectors. 
 

Antecedents 
 
El Pla d’acció de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, revisat i a ctualitzat durant el 201 4, 
esdevé el “full de ruta” de l’ens per als p ropers anys. S’han identificat 2 0 línies estratègiques pels 
diferents àmbits de treball d e l’agència (agroalimentari, turisme, ocupació-inserció, empresa-
emprenedoria, energètic i forestal), de les qual s es desprenen accions específiques a desenvolupar 
concertadament amb els principals actors socials i econòmics del Ripollès. 

 
           Les principals línies estratègiques del Pla d'acció de l'ADR referents a l'àmbit forestal es defineixen en
           aquest quadre resum: 
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És en el marc de l’execució del Pla d’Acció de l’Agència, en l’àmbit forestal, que s’emmarca la promoció 
de l’actuació executada, concretament respon a la  línia estratègica 2 corresponent a la millora d e la 
gestió forestal dels boscos del Ripollès. 
 
Així mateix, existeix un Pla Estratègic d’aprofitament de biom assa forestal per a ú s energètic a la  
comarca del Ripollès, de l ’any 2009, que també fa referència a la voluntat de millorar la gestió forestal 
mitjançant la implementació de la biomassa forestal per a ús energètic. 
 
De manera general, es confirma la percepció d’una manca de viabilitat econòmica de les actuacions de 
gestió forestal sostenible planificades pels dife rents gestors forestals. Això fa que en molts casos 
aquestes no s’executin i, per tant, els instruments d’ordenació forestal no tenen la funcionalitat prevista. 
 
Les perspectives de creixement del consum de biomassa forestal eren optimistes però diferents factors 
han provocat un alentiment d’aquest augment, principalment la baixada del preu del petroli. També hi 
influeix les dificultats logístiques del moviment de la biomassa per a portar-la fi ns als punts de consum, 
que encara són petits i l’estancament dels preus i baixada del consum de fusta principal per serra o altres 
productes de més valor. 
 
També es constata una dismin ució dels ajuts a la gestió forestal sostenible, necessaris en aq uesta 
comarca pels alts costos de les actuacions. 
 
La disminució del consum de fusta d e pi per palets amb destinació a palets per la construcció derivada 
de la crisi del sector de la construcció ha fet di sminuir fortament la demanda de pi amb aquest destí. 
Tenint en compte que el 55% de la superfície de boscos del Ripollès són de pi, la gestió forestal queda 
clarament afectada per aquesta disminució de la demanda de fusta per palets. 
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Objectius 
 
L’objectiu general de l’acció és la integració dels diferents gestors forestals de l’àmbit del p rojecte, tant 
públics com privats, en una nova estratègia de gestió forestal conjunta que permeti millorar la viabilitat 
tècnica i econòmica de les actuacions planificades i en garanteixi un alt grau d’execució. 
 
Els objectius específics d’aquesta acció del projecte són: 
 
 Dinamitzar la gestió forestal conjunta i integrada de terrenys tant públics com privats. 
 Avaluar els objectius de gestió dels espais forestals i les necessitats dels seus gestors, així com la 

disponibilitat de mitjans tècnics i econòmics per a la gestió forestal. 
 Dissenyar una estratègia de gestió forestal conjunta i integradora entre els sectors públic i privat. 

 

Metodologia 
 

Per a la realització del present estudi del sector forestal al Ripollès s’ha seguit la següent metodologia de 
treball: 
 

Diagnosi del sector forestal al Ripollès 
 
L’actuació s’ha basat en la re alització d’una diagnosi de l’estat del sector forestal a l a comarca del 
Ripollès. L’objectiu general de la diagnosi és avaluar l’estat del sector forestal a la comarca del Ripollès, 
detectar les febleses i mancances, així com les fortaleses, amenaces i oportunitats per tal de disposar de 
la informació bàsica per a dissenyar una nova estratègia de gestió forestal, basada en una g estió 
conjunta i integral, que permeti millorar la viabilitat tècnica i econòmica de les actuacions planificades i en 
garanteixi un alt grau d’execució. 
 
La diagnosi ha constat dels següents elements per a la seva execució: 
 
 Recerca bibliogràfica: 
 
S’ha recopilat informació sobre el sector a la comarca a partir d’estudis i projectes anteriors, publicacions 
digitals, etc.: 

o GIR ENGINYERIA, 2012. Estudi de disponibilitat de biomassa forestal primària a La Vall de 
Camprodon. 

o CEINR, 2012. Estudi d’avaluació de disponibilitat de biomassa en finques privades del Ripollès 
o CEINR, 2009. Pla estratègic d’aprofitament de biomassa forestal per a ús energètic a la comarca 

del Ripollès 
o CEINR, 2012. Segona Fa se del Pla e stratègic d’aprofitament de biomassa forestal per a ús 

energètic a la comarca del Ripollès 
o CEINR, 2011. Projecte POYRY, creación de un centro de actividades económicas del sector 

forestal en el Ripollès 
o CREAF-DMAH, 2011. Sistema d’Informació dels Boscos de Catalunya (SIBosc). 
o CREAF-MCSC, 2005-2007. Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (MCSC). 
o DMAH, 2012. Cartografia bàsica. 
o ICC, 2012. Informacions comarcal i municipal, xarxa viària. 
o IDESCAT. http://www.idescat.cat 
o LLOTJA DE VIC. Taula de preus de la fusta 
o Diputació de Barcelona, 2010. Full informatiu dels productes forestals a Catalunya 

 
 Dades sectorials: 
 
S’han obtingut dades sectorials d’actuacions forestals a través de diverses entitats: 

o CENTRE DE LA PROPIETAT FORE STAL. Dades d’actuacions forestals procedents de les 
memòries anuals del CPF 2005-2015. 

o CEINR. Dades de previsió de zones d’actuació. 
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o DARP, GENERALITAT DE CATALUNYA. Dades publicades al web. 
 
 Enquestes i entrevistes: 
 
Per a l’obte nció de dades dels agents del sector forestal d el Ripollès s’han realitzat enque stes a 
propietaris forestals, tant públi cs com privats, i entreviste s a altres a gents del sector com indústria, 
empreses de treballs forestals, empreses de comercialització de productes forestals i enginyeries. 
 
La selecció de propietaris a e nquestar s’ha realitzat per municipis i tenint  en compte les següents 
tipologies de propietaris, intentant obtenir una mostra representativa de la diversitat de casuístiques: 
 
 
A. El propietari viu al municipi i gestiona directament la/les finca/ques mitjançant l’explotació ramadera i/o 
forestal.  
 a.1.      La/les finca/ques de la propietat són relativament grans en relació a la mitjana de finques del municipi. 
 a.2.      La/les finca/ques de la propietat són relativament petites en relació a la mitjana de finques del municipi. 
 
B. El propietari viu al municipi i NO gestiona directament la/les finca/ques.  
 b.1.      La/les finca/ques de la propietat són relativament grans en relació a la mitjana de finques del municipi. 
 b.2.      La/les finca/ques de la propietat són relativament petites en relació a la mitjana de finques del municipi. 
 
C. El propietari NO viu al municipi i NO gestiona directament la/les finca/ques.  
c.1.      La/les finca/ques de la propietat són relativament grans en relació a la mitjana de finques del municipi. 
 c.2.      La/les finca/ques de la propietat són relativament petites en relació a la mitjana de finques del municipi. 
 
D. Altres propietaris que considereu rellevants.  

 
 
La identificació d’agents del sector forestal de la comarca per a les entrevistes s’ha realitzat principalment 
pels contactes facilitats pel CEINR. 
 
 Resultats: 
 
Els resultats de la di agnosi s’expressen en una DAFO que permet definir les d ebilitats, fortaleses, 
amenaces i oportunitats del sector forestal al Ripollès. 
 

Propostes estratègiques per a la dinamització del sector forestal 
 
A partir dels resultats obtinguts en la d iagnosi s’ha definit una proposta de  lí nies de treball que s’han 
posat a co nsideració dels agents del sector forestal de la co marca amb la finalitat de  valorar-les i 
prioritzar-les. 
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Diagnosi 

Descripció General del sector forestal al Ripollès 

Àmbit d’estudi 
 
L'àmbit del present estudi és la comarca del Ripollès, situada a la meitat Nord oriental de Catalunya, amb 
capital a Ripoll i integrada dins la província de Girona. La comarca es sol dividir en tres sectors: 
 
 Baix Ripollès (municipis de Ripoll, Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses, Ogassa, Gombrèn, 

Les Llosses i Vallfogona de Ripollès) 
 Vall de Ribes (municipis de Ribes de Freser, Pardines, Queralbs, Campelles, Planoles i Toses) 
 Vall de Camprodon (municipis de Camprodon, Sant Pau de Seg úries, Molló, Llanars, Vilallonga de 

Ter i Setcases) 
 

 
 
Mapa 1: El Ripollès i els seus municipis 
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Estat socioeconòmic 

Població 
 
El Ripollès està format per 19 municipis i en total té una població de 25.342 habitants (cens IDESCAT 
2015), amb una su perfície total de 956,24 Km2. Lli nda amb qu atre comarques catalanes (Cerdanya, 
Berguedà, Osona i Garrotxa) i pel nord llinda amb la Cerdanya francesa, el Conflent, i el Vallespir, la qual 
cosa implica una gestió transfronterera en un àmbit d' aproximadament 60 km de frontera amb França.  

 
DADES DE POBLACIÓ DELS MUNICIPIS DEL RIPOLLÈS 

Municipi Població (habitants)
Ripoll 10.632
Sant Joan de les Abadesses 3.383
Campdevànol 3.352
Camprodon 2.299
Ribes de Freser 1.818
Sant Pau de Segúries   682
Llanars 512
Vilallonga de Ter 398
Molló   330
Planoles 298
Ogassa 232
Les Llosses   226
Vallfogona de Ripollès 205
Gombrèn 185
Setcases   180
Queralbs   173
Toses 155
Pardines 155
Campelles 127

 
Taula 1: Dades de la població per municipis del Ripollès. Font: elaboració pròpia a partir dades de l' IDESCAT 2015 

Sectors econòmics 
 

Analitzant les dades per sectors econòmics es pot observar que la població es concentra principalment 
en el sector dels serveis, seguit de la indústria i la construcció. L’agricultura té un pes molt residual (299 
persones IDESCAT juny 2016) tot i que el Ripollès és considerada una comarca de muntanya. 
 
La relació entre l' activitat econòmica de la p oblació correspon a 13.818 habitants actius i 12. 032 
habitants inactius (IDESCAT 2011). En relació a l’atur, el Ripollès representa un 0,25% del total de 
Catalunya amb 1.324 persones aturades l’any 2015. Pel que fa a la distribució de l’atur per sexes, l’atur 
femení (52.6%) és lleugerament superior al masculí (47,4%). 

Empreses del sector forestal  
 
Tradicionalment, el Ripollès té una llarga història en aprofitament de recursos forestals. Per exemple, fins 
a inicis de la dècada dels 90, al Ripollès funcionava, juntament amb un parc important d’indústria per a la 
serra de fusta, una fàbrica de paper que s’estima que tenia un consum d’unes 150.000 tones de fusta 
cada anys de fusta pe r a trituració. No obstant, per diferents raons (principalment la v ariació en la  
demanada) han disminuït les p ràctiques d’extracció forestal. L’estancament del secto r forestal ha 
provocat un progressiu abandó de la gestió forestal, fet que ha supo sat un increment de la quantitat de  
fusta en peu i biomassa (arbrat de diàmetres petits i sotabosc). 

Serradores 
 
Fins fa u ns anys hi h avia diverses serradores i p er tant mé s diversitat de demanda de fusta, però 
actualment la majoria de serradores del Ripollès han anat tancant pe r diferents causes. Actualment 
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només queda la se rradora Càrdenas, a Ripoll, que es dedi ca bàsicament a la confe cció de palets de 
fusta de mides singulars. 
 
Fora de la coma rca trobem altres serradores més o meny s properes on es po rta la fusta de pi 
principalment. 

Gestors 
 
Les enginyeries forestals a la comarca també han anat a menys en general. Tot i això  encara e s 
mantenen tècnics forestals en enginyeries bàsicament agràries on es combinen les feines forestals amb 
altres feines d’enginyeria. D’aquesta manera la feina de l’enginyer forestal es combina amb altres feines 
per poder suplir la manca de feina del sector forestal. Hi ha unes 10 enginyeries que fan feines de gestió 
forestal al Ripollès, entre locals i de comarques veïnes. 

Empreses de treballs forestals 
 
Pel que fa a rematants, que són les empreses que produeixen i comercialitzen productes fusters, encara 
en queden força per la comarca, pe rò alguns estan plegant i altres n omés fan feine s en un cicl e de 
finques tancat per abastir la d emanda que t enen. En gen eral estan poc tecnificades i t enen molta 
experiència. A cau sa dels baixos preus i la dificultat que tro ben a col·locar la fusta s’han anat 
especialitzant molt en les llenyes, on troben un mercat amb més diversitat de demandants i per tant més 
possibilitats d’obtenir preus diferents que els permeten millorar la rendibilitat en funció del producte que 
comercialitzen. 
 
D’empreses de serveis forestals també en t robem diverses, a la pròpia comarca i a les veïnes, més o 
menys especialitzades, així com les 4 Agrupacions de Defensa Forestal de la comarca que, en la majoria 
de casos, disposen de maquinària i ofereixen serveis de treballs forestals. 

 

Estat natural 

Orografia 
 

El Ripollès és una comarca de muntanya situada als Pirineus Orientals que comprèn les capçaleres dels 
rius Ter i Freser. Al nord, el Pirineu axi al engloba l’alta vall del riu Ter, del Rito rt, i la Vall de  Ribes. En 
aquestes zones es pot observar el relleu glacial: circs, valls en forma de U i morrenes. Les roques que 
dominen són les pissarres, els granits i els gneis que estan sotmeses a condicions meteorològiques molt 
dures. Les carenes de les seves capçaleres superen els 1.000 m d’altitud i, a la part nord- occidental 
voregen els 3.000 m. 

Climatologia 
 

El clima del Ripollès és Mediterrani, de tipus Pirinenc Oriental a la banda pirinenca i Prepirinenc Oriental 
a la banda prepirinenca. És una comarca molt plujosa, amb valors mitjans anuals de 900 mm a 1200 
mm, registrant-se els valors més alts a les serres més altes del sector pirinenc. Els màxims pluviomètrics 
són a l’estiu i els mínim s a l’hivern. I pel que fa a les tem peratures, els hiverns són molt freds, a mb 
mitjanes de 3 °C a -3 ºC, i  els estius suaus, entre 14 °C i 20 º C, amb una amplitud tèrmica anual alta a 
les valls i moderada a les serralades. Tot l’any hi pot glaçar. (Font: Meteocat.cat) 

Figures de protecció i Xarxa Natura 2000 
 

 Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser 
 
Declarat oficialment el dia 22 de setembre de 2015 el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser 
ocupa 14.750 hectàrees, repartides entre els m unicipis de Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, 
Pardines, Vilallonga de Ter, Setcases i Molló, tots al Ripollès.  
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El nou parc natural inclou territori pertanyent a l’espai de Capçaleres del Ter i del Freser (85%) i també a 
un altre espai d’interès natural –Serra Cavallera- (1%) i incorpora zones que fins ara no estava incloses 
en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) (14%). L’espai té dos enclavaments, corresponents a la Vall 
de Núria i Ulldeter-Morens, que ja estaven exclosos del PEIN. 
 
L’àmbit defineix un espai natural singular i el darrer exemple típic de l’alta muntanya pirinenca oriental, a 
la frontera amb França. És un territori que s’estén entre 1.280 i 3.000 m d’alçada, i conserva molt bé els 
sistemes naturals alpins i subalpins, destacant per acollir espècies de ve rtebrats delicades, així co m 
nombrosos invertebrats de gran interès i una flora d’alta muntanya rica i diversa. 
 
Des del 1993, l’espai gaudeix d'una protecció bàsica que li atorga el fet  d'haver estat declarat espai 
inclòs al PEIN i posteriorment a la xarxa Natura 2000, però aquesta protecció no era suficient per garantir 
la protecció del valors naturals, geològics paisatgístics i culturals, sense haver de renun ciar als 
aprofitaments dels seu s recursos naturals. A més l’espai ha de fer fro nt a una intensitat creixent d e 
diverses activitats de lleure i d’esport, que convé ordenar i regular, en matèria d’ús públic. 
 
 Espai d’Interès Natural i Xarxa Natura 2000 
 
A la comarca del Ripollès 33.738,30 ha de superfície estan incloses dins Xarxa Natura 2000, d’aquestes 
el CEINR en gestiona 22.650,73 ha, que corresponen als espais que estan majoritàriament o totalment 
dins la comarca. 
 

ESPAI Superfície 

 Capçaleres del Ter i del Freser Sup. EIN:          12.515,53 ha 
Sup. XN 2000:  12.465,10 ha 

 Serra Cavallera Sup. EIN:          5.169,92 ha 
Sup. XN 2000:  6.381,80 ha 

 Riberes de l’Alt Ter Sup. XN 2000:  409,8 ha 

 Serra de Montgrony Sup. EIN i XN 2000:     3.183,73 ha 

 Rasos de Tubau Sup. EIN i XN 2000:     519.51 ha 

 Vall del Rigat Sup. EIN:                      124,36 ha 
Sup. XN 2000:              210,3 ha 

 Taula 2: Distribució espais PEIN i XN2000 al Ripollès. Font: CEINR 
 
 EIN Alta Garrotxa 
 
L'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa és un territori amb una extensió de 32.865 hectàrees delimitat 
entre les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà. 
 
L'Alta Garrotxa ocupa una extensió d'uns 400 km2,  delimitat entre le s comarques del Ripollès, la 
Garrotxa i l'Alt Empordà, dels quals 32.864,57 hectàrees actualment protegides pel Pla d'Espais d'Interès 
Natural (PEIN) i la Xarxa Natura 2000, en haver estat declarades Lloc d'Importància Comunitària i Zona 
d'Especial Protecció per les Aus.  
 
De la Comarca del Ripollès només es troba dins aquest espai una part del municipi de Camprodon. 

Usos del sòl 
 

Comarca  Superfície forestal  (ha) Conreus (ha) 
  Boscos  Bosquines Altres  Sense 

vegetació  
Secà  Regadiu Urbanitzat 

i altres 
Ripollès 59.068 11.349 20.994 852 1.865 15 1.647 

  Taula 3: Distribució espais PEIN i XN2000 al Ripollès. Font: Usos de sòl 2014 Idescat 
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Vegetació i Superfície forestal 
 

Mapa 2. Mapa vegetació del Ripollès (Elaborat pel CEINR en el Pla estratègic d’aprofitament de biomassa forestal per a ús 
energètic a la comarca del Ripollès) 
 
En aquest mapa de vegetació es pot veure on es concentren els diferents tipus de boscos a la comarca. 
Si ho comparem posteriorment amb la cartografia de bosc públic i privat veurem co m la major part de 
boscos públics són de pins. En canvi en els b oscos privats hi ha molta més diversitat, destacant 
especialment (després dels boscos de pi) els boscos mixtos. 

Superfície forestal i arbrada 

 
El Ripollès és una coma rca fortament forestal ja  que presenta  quasi un 6 0% de supe rfície forestal 
arbrada, aquesta dada suposa quasi un 20% més que la mitjana de tot Catalunya. 
 
Pràcticament tota aquesta  superfície arbrada correspon a superfície arbrada densa i amb u na coberta 
superior al 20%. 
 
Les dades són molt representatives de la importància del sector forestal al Ripollès ja que un 87% de la 
superfície de la comarca correspon a terrenys forestals. 

Superfícies segons propietat 
 
De diferents estudis realitzats pel CEINR s’extreuen les següents dades pel que fa a la distribució de la 
propietat. 
 
- El 29% de la superfície és de titularitat pública 
- El 71% de la superfície és de titularitat privada 
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Gràfic 1. Quantificació de superfície forestal en funció del tipus de propietat. Font pròpia  
 
El diferent tipus de propietat té influència al Ripollès sobre el tipus de bosc que hi podem trobar. Mentre 
que en els boscos públics, on sempre hi i ntervé un tè cnic forestal en el moment de realitzar els 
aprofitaments, s’ha dut un tipus d’aprofitament més adequat al tipus de bosc de pineda, en les propietats 
privades trobem una estructura de bosc més irregular. 
 
La tipologia de b osc irregular característica de finques privades s’associa, principalment, a un 
aprofitament més continuat i també a a profitaments on es busca el benefici comercial, de manera que 
s’extreuen els peus de major qualitat i resten al bosc arbres dolents i petits irregularitzant l’estructura. 
 

 
 
Mapa 3. Distribució de propietat privada i pública al Ripollès. (Estudi d’Avaluació de disponibilitat de biomassa en finques 
privades del Ripollès. CEINR, 2012) 
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 Identificació d’agents clau 
 
Els principals agents del sector forestal considerats en el present estudi són, d’una banda, els propietaris 
de terrenys forestals, tant públics com privats. De l’altra tenim el teixit empresarial del sector basat en les 
empreses de treballs fore stals i rem atants, les em preses de transfo rmació i comercialització, i les 
enginyeries dedicades a la ge stió forestal. També cal tenir en compte les administracions amb 
competències al sector, com el DARP mitjançant la Direcció General de Medi Natural  i la figura de 
l’Enginyer de comarca, i també el Centre de la Propietat forestal per a les finques privades ordenades. 
Finalment, també trobem entitats de caràcter associatiu com les ADFs, associacions de propietaris, etc. 
 
A la com arca del Ripollès destaca la presència del Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ri pollès 
(CEINR), amb les funcions de gestió del bosc de titularitat municipal i amb una estructura tècnica amb 
molta experiència en la gestió i comercialització forestal, així com una brigada i diversa maquinària per a 
l’execució de treballs forestals. 
 
Pel que fa a entitats associatives, destaquem la presència de 4 agrupacions de defensa forestal i també 
d’una associació de propietaris forestals a La Vall de Camprodon. 

 

 Avaluació de l’activitat forestal al Ripollès 
 
El Ripollès és una comarca on el sector forestal és molt i mportant territorialment, sent una de les 
comarques amb major superfície de boscos de Catalunya, amb unes 55.000 ha de bosc. 
 
Les espècies arbòries més representades són el pi roig (Pinus Sylvestris) amb unes 24.000 ha i pi negre 
amb unes 7.000 ha, representant més de 50% de la superfície arbrada. 
 
Pel que fa a planifolis h i ha una im portant diversitat d’espècies essent el faig i el roure el s més 
representatius, actualment. 
 
La fusta té dues sortides principals: la fusta per a usos energètics i l a fusta per serra. Actualment 
bàsicament la serra és de fusta de baixa qualitat per palets. La fus ta estructural i per pals té poc  pes 
comercialitzador. 

Existències totals i Producció anual 
 
El Ripollès té unes existències total s d’uns 7 milions de m 3 de fusta (dades del 3er Inventari forestal 
nacional). 
 
La producció del bosc és d’uns 230.000 m3/any. 
 
La representació aproximada per espècies arbòries i superfície és, per ordre de representació, la 
següent: 
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Gràfic 2. Distribució d’espècies arbòries principals. Font pròpia  

 

 
Gràfic 3. Distribució per grups d’espècies arbòries. Font pròpia  
 

 Principals aprofitaments potencials 
 
Degut a la m anca de gestió forestal que fa anys que s’arrossega a tota la comarca les distribucions en 
diàmetres estan molt desplaçades cap a les classes diamètriques inferiors sobretot en boscos privats. 
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Gràfic 4. Distribució de la densitat de peus per hectàrea segons la classe diamètrica al Ripollès. (Estudi de disponibilitat de 
biomassa en finques privades del Ripollès. CEINR). 
 
El tipus de gestió duta a terme en els boscos públics ha portat a tenir, en bo scos de pi (el 5 4% del total 
de boscos de la comarca), estructures regularitzades que permet aprofitaments més rendibles. En els 
boscos privats en ge neral aquesta estructura és m és irregularitzada, comportant sovint ap rofitaments 
menors i de menys qualitat però més sovint. 

 
Gràfic 5. Distribució diamètrica d’existències (VAE) de les espècies més abundants del Ripollès. (Estudi de disponibilitat de 
biomassa en finques privades del Ripollès. CEINR). 
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En mirar les existències encara es posa més en evidència que en ge neral els boscos no estan ben 
estructurats fruit d’una manca de gestió general. 
 
Els volums no estan en les classes diamètriques que correspondrien a  boscos ben estructurats. Sobretot 
destaca en les alzines i roures, Tot i això cal centrar l’atenció en els pins, ja que representen més del 
50% de la superfície arbrada del Ripollès. 
 
Les distribucions diamètriques dels pi ns ens mostren que estan encaminat sobretot a l’obten ció de 
biomassa i fusta p er palets de diàmetres petits. La fusta que es podria obtenir per fusta estructural o 
serra de millor qualitat és poca. Això dóna lloc a boscos en general força descapitalitzats. 
  

 Distribució dels productes disponibles 
 

 
 

Gràfic 6. Distribució de volums per classes diamètriques. (Projecte POYRY. CEINR, 2011). 
 

Segons es desprèn de les dades obtingudes en el projecte desenvolupat pel PÖYRY l’any 2011 i mirant 
les distribucions de volums per classes diamètriques també s’observa que la quantitat de fusta que e s 
pot encaminar per serra és petita. Sovint per l a mala qualitat dels peus existents degut a la poca o mala 
gestió forestal duta a terme. 
 
Tot i que ja s’ha comentat que els boscos públics en general han portat una millor gestió, aquests només 
representen una quarta part de tots els boscos del Ripollès. 
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 Quantificació dels productes aprofitables 
 

 
 
Gràfic 7. Existències fusteres disponibles al Ripollès. Font pròpia. 
 
La major part  de fusta disponible és fusta de pi, sobretot de pi roig. Després el faig i el roure presenten 
una quantitat important. Cal teni r en compte però que l a major part d’existències de faig i ro ure 
disponibles són majoritàriament per al seu us per llenyes. 

 

 
 

Gràfic 8. Superfície arbrada aprofitable: superfície arbrada de titularitat privada amb una pendent inferior al 60%. (Dades extretes 
de l’Estudi de disponibilitat de biomassa en finques privades del Ripollès. CEINR, 2012) 

 

 17



Memòria de l’actuació d’assistència tècnica pel foment de la gestió forestal público-privada conjunta al Ripollès 

La distribució d’hectàrees de superfície aprofitable per municipis ens dona idea de quins són els 
municipis amb major necessitat de gestió forestal. Els que m és superfície privada aprofitable tenen són 
per ordre: 
 

1. Les Llosses 
2. Camprodon 
3. Ripoll 
4. Sant Joan de les Abadesses 
5. Campdevànol 
6. Gombrèn 
7. Vallfogona del Ripollès 
8. Ogassa 

 
La resta de municipis tenen una superfície menor de 1000 ha. 
 

Superfícies ordenades 
 
 

 
 
Gràfic 9. Nombre d’hectàrees ordenades de boscos públics a Catalunya. Font DARP. 

 

 18



Memòria de l’actuació d’assistència tècnica pel foment de la gestió forestal público-privada conjunta al Ripollès 

 
 
Gràfic 10. Nombre d’hectàrees ordenades de boscos privats a Catalunya. Font DARP. 

 

 
 
Gràfic 11. Superfície ordenada boscos privats del Ripollès. Font: CPF. 

 
L’evolució de les superfícies ordenades en els darrers anys sembla que ha anat augmentant fins a l’any 
2013, però a partir del 2014 i actualment es troba estancada i més aviat marca una tendència a la baixa. 
Cal preveure que si no hi gestió forestal i amb la b aixada de les subvencions a la planifi cació forestal 
aquesta superfície anirà disminuint quedant cada vegada més restringida als boscos ben gestionats. Els 
boscos ben gestionats són els que podran aportar prou benefici per permetre suplir la baixada en les 
subvencions forestals. Cal tenir en compte que molta superfície es manté  encara ordenada perquè el 
Centre de la Propietat forestal va permetre prorrogar els Plans de gestió forestals on s’hi havia actuat poc 
durant 5 anys més de la vigència que tenien prevista. 
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Gràfic 12. Hectàrees ordenades per municipi any 2005. Font: CPF. 

 

 
 
Gràfic 13. Hectàrees ordenades per municipi any 2015. Font: CPF. 

 
Si mirem l es dades de superfícies ordenades per municipi es pot veure q ue hi ha hagut molt po ca 
variació en la distribució per municipis en 10 anys. Els municipis amb més superfície privada ordenada 
són Les Llosses, Camprodon i Ripoll. 
 
Actualment hi ha gairebé un 50% de la superfície privada ordenada. 

 

Aprofitaments realitzats els darrers 10 anys i millores  
 

Aquestes dades han estat facilitades pel Centre  de la Propietat Forestal i corresponen únicament a 
finques privades ordenades, per tant, falta completar-les amb les dades dels aprofitaments realitzats en 
finques privades sense instrument d’ordenació. Amb tot, es consideren dades representatives de 
l’evolució de la gestió forestal durant els darrers 10 anys. 
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Gràfic 14. Evolució de la superfície d’actuació anual. Font: CPF. 

 
Si mirem l a gràfica de les notificacions fetes en finques ordenades podem veure com ha afectat la 
finalització de les subvencions. Si mirem l’any 2009 va ha ver una disminució molt forta d e les 
subvencions de millora atorgades al Ripollès. Es pot veure en la gràfica de subvencions atorgades.  
Tot i això posterio rment s’han anat fent aprofitaments segurament enfocats a un caire més comercial ja 
que els de millora subvencionats s’han reduït. 
 
En total s’ha  actuat en 10 anys en unes 7.000 ha de les 32.000ha ordenades, que suposa que s’han 
realitzat aprofitaments en només un 20% de la superfície total ordenada de la comarca.  
 

 

 
 
Gràfic 15. Evolució del volum anual de fusta aprofitada. Font: CPF i DARP. 

 
Lligat a el concepte de superfície hi ha el de volum de fusta aprofitat que en g eneral s’ha anat reduint. 
Així la oferta de fusta sortint dels boscos del Ripollès, els de finques ordenades, ha disminuït gairebé a la 
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meitat. Aquesta xifra indica clarament una disminució en la gestió forestal amb una disminució en volum 
de fusta a profitada d’uns 10 a 15 mi l metres cúbics anuals menys. Durant el temps amb menys 
subvencions ha augmentat lleugerament els volums aprofitats en finques que no estan ordenades. Però 
en general els aprofitaments en finques no ordenades només experimenten disminució quan hi ha un 
augment en els volums en finques que estan ordenades. 
 
En canvi la llenya que era un aprofitament més variable sí que ha augmentat sobretot en els darrers tres 
anys. El manteniment del preu de la llenya ha afavorit aquest canvi. També l’existència d’un mercat més 
dispers permet l’existència de diferents preus i una major possibilitat de trobar demanda directament pels 
rematants o productors de llenya. És un mercat que ha esdevingut més segur. 
 

 
 
Gràfic 16. Evolució del volum anual de fusta aprofitada. Font: CPF i DARP. 
 
Els aprofitaments en boscos no ordenats són molt menors als que es fan en boscos ordenats. 
 
 
 

 
 
Gràfic 17. Evolució de la construcció anual de vials forestals. Font: CPF. 

 
La construcció de camins també ha disminuït. Un fet clarament lligat a la manca de subvencions. 
 

 22



Memòria de l’actuació d’assistència tècnica pel foment de la gestió forestal público-privada conjunta al Ripollès 

 
 
Gràfic 17. Evolució de les actuacions de transformació a pastures anuals. Font: CPF. 

 
 
 

 
 
Gràfic 18. Evolució de la superfície de rompudes anuals. Font: CPF. 
 
Pel que fa a conversions a pastura i les rompudes, que estan lligades a canvis d’usos forestals a més 
ramaders i d e conreu, tenen molt po c pes e n el g eneral de tot a la su perfície forestal i n o hi ha cap 
augment significatiu. Destacar que sobretot es realitzen en forests amb IOF. 
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Gràfic 19. Evolució de la superfície d’actuacions subvencionades anuals. Font: CPF. 
 
Amb aquest gràfic queda molt clar q ue les subvencions forestals en boscos privats han disminuït fins a 
pràcticament desaparèixer al Ripollès. Els canvis en el sistema de distribució dels ajuts i les retallades en 
matèria forestal han afectat clarament a la comarca. Així podem preveure una manca de gestió forestal 
encaminada a la millora del bosc que portarà a una disminució futura de la gestió forestal. 
 

 

 
 
Gràfic 20. Distribució de la tipologia d’actuacions subvencionades. Font: CPF. 
 
Aquesta és la destinació de les subvencions destinades directament a la millora del b osc. Els conceptes 
que més s’han fet servir són pe r tallades selectives, estassades i aclari des. Això respon  al que s’h a 
prioritzat des del Centre de la Propietat Forestal en les puntuacions per aconseguir subvencions. 
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Gràfic 21. Comparació actuacions executades i subvencions rebudes. Font: CPF. 
 
En aquesta gràfica es superposa les superfícies de tallades amb les superfícies de subvencions 
executades. Les subvencions corresponen no només a tallades sinó que també inclouen estassades i 
aclarides. Tot i així e s pot veure la  correlació entre subvencions i tallades. I com malgrat pràcticament 
han desaparegut les subvencions continuen havent tallades, probablement seran més tallades finals i  
poques tallades de millora. 
 
Comparant també amb la gràfica de tones de llenya aprofitades, podem veure com a partir de l’any 2013 
hi ha molt més ap rofitament de llen yes, que corr espon al p eríode de recuperació de superfície de 
tallades. 
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Gràfic 22. Evolució imports subvencions rebudes. Font: CPF. 
 
Es comprova com en les superfícies amb actuació els imports de subvencions d’actuacions executades i 
cobrades també han anat a la baixa en el Ripollès. 
 

 
 
Gràfic 23.Imports subvencions certificades. Font: CPF. 
Es pot observar com el 53% dels diners destinats a ajuts forestals repercuteixen en la millora i 
construcció de camins i només un 32% acaba sent el que repercuteix sobre les diferents tallades de 
millora. 
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 Consideracions dels principals agents del sector 
 
De les entrevistes realitzades al teixit empresarial del sector forestal del Ripollès se’n desprèn que, en 
general, les enginyeries i consultories forestals, així com les empreses de treballs forestals, tenen bons 
coneixements dels diferents agents del sector i de le s finques en general, així com una g ran implicació 
en les din àmiques del se ctor forestal de la co marca. En canvi, les em preses que es dediquen 
exclusivament a la producció i comercialització de llenyes tenen una menor implicació i coneixement del 
sector i no mostren voluntat de créixer dintre el mateix. 

Dificultats i impediments de la gestió de les finques 
 
Ens centrarem en les dificultats i impediments de gestió de les superfícies de pi, ja que són la major part 
dels boscos del Ripollès, tot i que cal tenir en compte que aquestes coincideixen en molts casos amb les 
dificultats que trobem en altres espècies. El faig, el roure, el freixe i altres planifolis tenen problemàtiques 
semblants, però mantenen en molts ca sos la possibilitat de destinar una part de la fusta a llenyes, i per 
tant la seva pròpia casuística. 
 
Hi ha diferents factors que dificulten la gestió forestal de les finques: 
 
 El principal, segons la majoria d’ agents entrevistats, és el preu de la fusta. Està clar que un millor 

preu de la fusta faria més fàcil la gestió del bosc, i també està clar que el preu de la fusta fa molts 
anys que no ha pujat i en canvi sí que han anat pujant els costos d’extracció de la fusta. 

 Mercat monopolitzat de la fusta de pi per serra. Poques serradores. La demanada marca el preu. 
 Manca de maquinària específica per treballar al bosc. 
 Subvencions poc estables en el temps i molt reduïdes al Ripollès 
 Manca de serradores que utilitzin fusta de qualitat.  

Causes de la manca de rendibilitat 
 
Analitzant els diferents factors que influeixen en el preu de la fusta es pot estructurar el preu en diferents 
components. Així, amb el preu de la fusta final s’ha de cobrir els costos d’extracció i transport, així com el 
preu mateix de la fu sta en peu. Actualment, i de  forma estimatòria, els preus mitjans dels diferents 
components de la cadena de valor són: 
 

 Preu fusta en peu: 8,8 €/t 
 Tallar:  15,3 €/t 
 Arrossegar:  13,8 €/t 
 Transport:  12,9 €/t 

 
Per tant, el cost total de producció de la fusta a destí és d’uns 50 €/t.  
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Gràfic 22. Distribució dels components del cost de la fusta de serra a destí. Font pròpia. 
 
Aquest és el cost actual i amb el s anys ha anat a ugmentant, mentre que el preu de la fusta es manté 
igual des de fa molts anys. Això ha fet que el marge de benefici cada vegada sigui més petit. Obligant a 
moltes empreses a tancar o bé ajustar el procés productiu al màxim. 
 
També ha repercutit en el preu que es paga al p ropietari per la fusta en peu, de manera que a molts 
propietaris ja pràcticament no els surt a compte tallar, sobretot si es tracta de fusta petita o boscos on cal 
fer millores, la fusta no pot pagar aquestes millores.  

 

 
 
Gràfic 23. Comparació de preus de fusta entre Catalunya i altres països europeus. Font: Full informatiu dels productes forestals a 
Catalunya. Diputació de Barcelona, 2010. 
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En aquests gràfics es pot veure l’estabilitat dels preus de la  fusta i l’increment dels costos de producció. 
Com les dues gràfiques s’han anat acostant i per tant s’ha produït la pèrdua de rendibilitat de la gestió 
forestal. 

 

 
 
Gràfic 24. Variació dels preus de les diferents espècies a Catalunya (preu a carregador) i evolució aproximada dels costos 
d’extracció. (Font. Taula de preus de la fusta de Vic). 
 

 
 
Gràfic 25. Evolució dels preus dels carburants.(Font. PIMEC.) 
 
En els darrers 10 anys el preu de la fusta ha estat estable amb un lleuger augment en els darrers 3 anys. 
Una caiguda en el preu de la fusta de trituració l’any 2009 que no s’ha recuperat fins fa un parell d’anys. 
Els costos d’extracció han anat augmentant de forma continuada de manera que la rendibilitat ha 
disminuït. I sobretot el preu del transport ha augmentat al augmentar els preus dels carburants. Tot i això 
aquesta recuperació del preu de la fusta no repercuteix realment en el rematant i per tant tampo c en el 
propietari ja que les serradores demanen més qualitat de la fusta que entra. 
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Participació dels agents del sector 

 Enquestes a propietaris privats  

 
S'han realitzat un total d e 32 e nquestes a propietaris privats de la co marca del Ripollès. Degut a le s 
dificultats per a la i dentificació i selecció de propietaris privats a través de l a col·laboració dels 
ajuntaments de la comarca no ha estat possible obtenir una major representació d’aquests, amb tot, es 
considera que és una mostra significativa ja que s’han enquestat propietaris de les diferents zones de la 
comarca i de diferents tipologies. 
 
Els resultats obtinguts s'analitzen a continuació: 
 
Un 59 %  dels propietaris enquestats realitza gestió forestal a la seva finca. 
 

 
 
Més de la meitat dels propietaris enquestats disposa d'instrument de gestió vigent. 
 

 
 
Un 47% dels propietaris ha realitzat algun tipus d'aprofitament en els d arrers 5 anys. Molts dels 
propietaris extreuen llenyes per autoconsum. 
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Els tipus d'aprofitament que realitzen bàsicament fusta i llenya. 
 

 
 
Un percentatge elevat dels propietaris enquestats ha realitzat alguna inversió de millora en els darrers 5 
anys. 
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Un 74% dels enquestats no ha rebut cap subvenció a la Gestió Forestal Sostenible en els darrers 5 anys. 
 

 
 
Gairebé la totalitat dels enquestats consideren no rendible l'activitat forestal a la seva finca. 
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Un 53% d els enquestats no formen part de cap a ssociació ni tampo c de le s ADF d e la coma rca. Un 
percentatge molt petit dels propietaris formen part del Consorci Forestal. 
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La totalitat d els propietaris enquestats considera que coneix molt la seva fi nca (límits, veïns, masses 
arbrades,...) 
 

 
 
Un 69%dels enquestats coneix els instruments d’ordenació forestal.  
 

 
 
Més de la meitat dels propietaris coneix els ajuts a la Gestió Forestal Sostenible, un 41% no. 
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Una mica més de la meitat coneix empreses de treballs forestals de la comarca. 
 

 
 
El 50% dels enquestats considera que la seva finca  té potencial per a la p roducció forestal, el 44% no i 
un 6% no ho sabria dir. 
 

 
 
Un elevat percentatge creu que la seva finca necessita millores per a la gestió forestal.  
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Un 41% de les finques es troben en un espai protegit i un 59% no. 
 

 
 
Un 37% de les finques enquestades tenen més de 100 ha de superfície forestal, seguit d'un 22% fins a 
100ha i un 28% fins a 25ha . Un 13% no sap respondre la pregunta. 
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 Enquestes a propietaris públics  
 

S'han realitzat un total d e 11 enquestes a propietaris públics (ajuntaments) de la comarca del Ripollès. 
La resta d’ajuntaments de la comarca, 8 ajuntaments, no han respost l’enquesta que se’ls va enviar des 
de l’Agència de Desenvolupament del Ripollès. 
 

 
 

Els resultats obtinguts s'analitzen a continuació: 
 
El total dels municipis enquestats han respost que sí que realitzen gestió forestal a les seves finques. 
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Dels municipis enquestats la gran majoria disposen d'instrument de gestió vigent. Només un ha respost 
negativament i un ha contestat que no ho sap. 
 

 
 
Un 87% (7 de 8) han realitzat aprofitaments en els darrers 5 anys. 
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A la pregunta quin tipus d'aprofitaments la meitat d els ajuntaments enquestats realitzen aprofitaments 
fusters. Seguits d’altres, estella i llenya. 
 

 
 
El 100% dels ajuntaments enquestats han realitzat inversions de millora. 
 

 
 
Les millores en vials i arbrat són les que més es realitzen seguides de millores de pastures. 
 

 

 39



Memòria de l’actuació d’assistència tècnica pel foment de la gestió forestal público-privada conjunta al Ripollès 

 
La totalitat dels municipis menys 1 dels enquestats han rebut subvencions a la gestió forestal sostenible 
els darrers 5 anys. 
 

 
 
Un percentatge elevat (73%) no disposa d’infraestructures pròpies per a la gestió forestal. Només el 27% 
sí. 
 

 
 
Un 40% dels municipis tenen magatzem, un 40% disposen de brigada i un 20% altres infrastructures. 
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El 100% dels municipis enquestats creu que necessita millores per a la gestió forestal. 
 

 
 
A la pregunta quin tipus de millores, els treballs en masses arbrades és la millora amb un percentatge 
més alt, seguit de les estassades, l'arranjament i/o construcció de vials i l'Instrument d'ordenació. 
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 Enquestes a les Agrupacions de Defensa Forestal del Ripollès 
 
Preguntes ADF Vall de 

Ribes 
ADF Taga 
Milany 

ADF Vall de 
Camprodon 

ADF Catllar-
Montgrony 

Número de socis 8 87 64 92 
Número de voluntaris 0 --- --- 30 
Infrastructura disponible:     

 Vehicles 4x4  2 2 1 
 Furgoneta   1  
 Remolc d’extinció  1 1  
 Retroexcavadora    1 
 Desbrossadores  2 8 1 
 Braç desbrossador  2 1 1 
 Biotrituradora  1 1  
 Cabrestany   1  
 Cuba d’aigua  1  1 
 Tractor  1 1  

Pla de Prevenció d’Incendis vigent SÍ (2016) SÍ (2016) SÍ (2016) SÍ (2016 
Any de constitució 1988 1995 1995 1986 
Accions que desenvolupen:     

 Treballs forestals – tallades SÍ   SÍ 
 Treballs forestals – desbrossament  SÍ SÍ  
 Comercialització de fustes SÍ   SÍ 
 Producció de biomassa SÍ  SÍ SÍ 
 Arranjament de vials  SÍ SÍ SÍ 
 Manteniment i control dipòsits SÍ    
 Cessió de maquinària als socis   SÍ  
 
A més, se’ls ha preguntat quines són les principals dificultats que han d’afrontar i de manera genèrica les 
principals dificultats detectades són: 
 Baixa participació dels socis 
 Manca de recursos per al manteniment i millora infrastructures i equipament 
 Deficiència infrastructures i equipament 
 Manca d’ajudes per a l’adquisició de nou equipament 
 Manca de personal per a l’execució d’actuacions 
 

 Entrevistes a empreses del sector forestal 
 
De les empreses del sector de producció i comercialització de productes fusters entrevistades destaca 
sobretot la coincidència en els següents punts: 
 Totes tenen una mida de 1 a 3 treballadors. Quan han d’agafar més feines agafen autònoms que treballen pel 

seu compte. 
 No hi ha cap empresa que tingui intenció d’augmentar de mida. Al contrari hi ha més empreses a punt de plegar 

que empreses que vu lguin expandir o fer-se més grans. Tampoc no tenen i ntenció d’invertir en maquinària ni 
millores. 

 Totes coincideixen que el problema de la gestió forestal rau en el preu de la fusta que fa que s’hagi de treballar 
amb uns mar ges molt petits. Així, quan hi ha problemes amb els pr eus de la fusta i bai xen a ca usa d’excés 
d’oferta (ventades a F rança, nevades, etc.) s’enfo nsa el preu de la fusta i fa qu e moltes empreses hagin de 
tancar. 

 
Pel que fa a les en ginyeries amb tècnics forestals se n’han entrevistat 5 que treballe n a la comarca. La  
majoria consideren, també, que el principal problema per a la ge stió forestal és el baix preu de la fusta. 
En general totes són petites amb només 1 o 2  treballadors que és de diquen a la gestió forestal i h o 
combinen amb altres feines d’enginyeria. Hi ha poca feina i no permet tampo c ampliar l’empresa i tenir 
més treballadors que es dediquin a tasques de gestió forestal. En gen eral treballen sobretot amb 
subvencions, tot i que també fan algunes tallades sense subvencions. 
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 RESULTATS 

DAFO 
 
El resultat final de la diagnosi s’expressa amb la següent DAFO que ha de permetre identificar clarament 
les febleses, fortaleses, amenaces i oportunitats que afronta el sector forestal al Ripollès. 
 

 
FEBLESES (D) 10 
 
D_01. Baixa rendibilitat econòmica dels productes fusters 
D_02. Valoració deficient dels recursos forestals (externalitats 
i productes no fusters) 
D_03. Necessitat d’aportació externa de recursos econòmics 
D_04. Baixa professionalització d’una part dels treballadors 
D_05. Comunicació insuficient entre els diferents agents 
D_06. Existència de zones poc, mal o no gestionades 
D_07. Manca infrastructures i de maquinària especialitzada 
D_08. Manca de comunicació amb la societat 
D_09. Atomització de la propietat privada 
D_10. Manca de planificació i gestió territorial integral a 
diferents nivells i entre sectors 
D_11. Consideració del bosc privat com a bé social 
D_12. Orografia complicada 
 

 
FORTALESES (F) 7 
 
F_01 Els boscos com a generadors d’externalitats positives 
F_02 Presència d’entitats associatives 
F_03 Voluntat de gestió i millora 
F_04 Existència de finques amb IOF 
F_05 Certificació forestal 
F_06 Oferta formativa 
F_07 Existència de tècnics amb experiència en gestió 

 
AMENACES (A) 12 
 
A_01 Existència de nous productes competidors i substituts 
A_02 Mercats mundials de productes forestals oberts 
A_03 Ús i gaudi gratuït dels béns i serveis forestals 
A_04 Pèrdua d’importància de les funcions productives 
remunerades enfront de les socials  
A_05 Obligacions i condicionants sobre la gestió causats per 
la limitació dels espais protegits. 
A_06 Canvi climàtic i contaminació atmosfèrica 
A_07 Grans incendis Forestals 
A_08 Pèrdua de població rural 
A_09 Educació forestal social insuficient 
A_10 Pressió de les infrastructures sobre els espais forestals 
A_11 Marginalitat de la gestió forestal enfront l’extinció 
d’incendis 
A_12 Pèrdua de qualitat forestal 
 

 
OPORTUNITATS (O) 15 
 
O_01 Consideració dels terrenys forestals com a infrastructura 
bàsica de la comarca 
O_02 Terciarització de les economies a les zones rurals 
O_03 Millora de la percepció pública i política dels boscos 
O_04 Reforma de la PAC cap a una política integral del 
territori rural 
O_05 Demanda d’energies renovables 
O_06 Progressos en la valoració de les externalitats (CO2) 
O_07 Flux de recursos, interès i formació generats pels espais 
naturals protegits. 
O_08 Major demanda de productes naturals i matèries 
primeres renovables 
O_9 Noves tècniques de suport (SIG, internet, TICs, GPS) 
O_10 Reforçament dels instruments econòmics a la política 
ambiental 
O_11 Proximitat física de mercats industrials i terciaris 
O_12 Foment de l’associacionisme i la vertebració del sector 
O_13 Gestió forestal conjunta 
O_14 Increment de les aplicacions amb fusta 
O_15 Educació 
 

 
 Febleses: 
 
D_01 Baixa rendibilitat econòmica dels aprofitaments forestals 
Els factors principals que fan que la rendibilitat econòmica sigui baixa són: 

1. El preu de la fusta, que és variable en funció del mercat amb pujades que només es noten en els 
darrers 2 anys. Fins ara no havien pujat i més aviat s’ha anat perdent valor. 

2. Dèficit de demanda de fusta de qualitat per transformar en asserradora. Per altra banda, hi ha 
una creixent capitalització en fustes de poc diàmetre i, com a conseqüència, hi ha una tendència 
a l’alça en l’obtenció de subproductes. 

3. Desaparició de gran part de la demanda de fusta de menys valor (trituració). 
4. Costos d’extracció elevats per la dificultat de l’o rografia, manca infrastructures i man ca de 

maquinària forestal especialitzada. 
5. Hi ha una atomització de l’oferta i uns sistemes de comercialització deficients que denoten una 

manca de gestió conjunta. 
 
D_02 Valoració deficient dels recursos forestals (externalitats i productes no fusters) 
Buit normatiu en l a regulació dels usos terciaris i dels productes no fusters. Falta la capacitat de la 
societat de valorar les externalitats que es deriven de la gestió que es fa dels boscos privats per part dels 
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propietaris. I per tant que això reverteixi en ingr essos econòmics o subvencion s per a la millora dels 
boscos. 
 
D_03 Necessitat d’aportació externa de recursos econòmics 
La baixa rendibilitat econòmica fa que calgui l’aportació de recursos per tal de millorar els boscos que 
actualment no estan ben gestionats. Els boscos que ja tene n una bona gestió no ten en tant aquesta 
necessitat i es centra en actuacions puntuals. Tenint en compte que la majoria de boscos no estan ben 
gestionats hi ha una gran necessitat d’aportacions econòmiques externes per permetre reconduir la 
gestió dels boscos menys rendibles i mal gestionats. 
Les rendibilitats generades en el sector van lligades a dos factors aleatoris: les polítiques de 
subvencions que hi ha en cada moment i les plusvàlues que es generen. 
 
D_04 Baixa professionalització de part dels treballadors forestals 
En les empreses enquestades la majoria tenen entre 1 i 3 treballadors fixes. Quan hi ha un excés d’oferta 
recorren a autònoms per cobrir l’excés de feina, aquests autònoms moltes vegades no tenen el nivell de 
professionalització necessari ja que provenen d’altres sectors i això dificulta la rendibilitat i la b ona 
execució dels treballs. Cal tenir en compte que u na mala exe cució de le s tallades repercuteix en l a 
rendibilitat futura del bosc. 
 
D_05 Comunicació insuficient entre els diferents agents 
Tot i que el sector es troba en certa manera estructurat, es considera que la comunicació entre agents és 
encara insuficient. Aquesta manca de diàleg es constata també entre les administracions competents en 
matèria forestal, a diferents nivells, i també respecte els agents privats. 
Es detecta una manca de cooperació entre els agents privats que treballen majoritàriament de manera 
individualitzada. Així mateix, es detecta una esquerda important entre la gestió pública i privada dels 
terrenys forestals que porta a una baix a optimització de recursos i a diferè ncies importants a nivell de 
gestió en zones similars i pròximes. 
 
D_06 Existència de zones poc, mal o no gestionades 
Moltes vegades la disminució de la rendibilitat en la producció forestal acaba repercutint en el preu que 
es paga per la fusta al propietari. Això fa, que al tenir preus tan baixos o fins i tot haver de posar diners 
per a que es talli el bosc, el propietari es desentengui del bosc i deixi que aquest evolucioni sense gestió. 
O en els pitjo rs casos que es faci un a intervenció o tallada en el bosc traient la fusta bon a i deixant la 
dolenta de manera que s’aconsegueix una bona rendibilitat en la tallada i p er tant un b on preu per al 
propietari però el b osc queda en males condicions que comporten dificultats de g estió i pèrdua de 
viabilitat tècnica i econòmica. 
A més, aquestes zones poden tenir problemes de resiliència motivats per pertorbacions externes (com 
per exemple els incendis forestals). 
 
D_07 Manca infrastructures i de maquinària especialitzada. 
Les condicions orogràfiques fan que algunes feines siguin difícils de mecanitzar. Amb maquinària forestal 
especialitzada es podria millorar el rendiment en alguns casos, però caldria crear f ormes d’utilització 
conjunta que permetin optimitzar-ne l’ús i facilitar les inversions. 
En algunes finques la manca de camins de desemboscar fa que la gestió dels boscos sigui inviable. 
Caldria una forta inversió en infrastructures per poder fer viable la gestió forestal. Actualment el preu de 
la fusta no paga les infrastructures necessàries per la gestió. 
 
D_08 Manca de comunicació amb la societat 
La gestió del bosc es fon amenta principalment en les tallades. Socialment, encara e s considera de 
manera genèrica que cal plantar arbres i no tallar-ne. Cal que la societat percebi positivament la gestió 
forestal i conegui mínimament les bases de la silvicultura. 
Per altra b anda, cal tre ncar amb la incomprensió integral del fenomen del foc. És a di r, el relacionar 
directament i únicament el foc amb l’extinció i no plantejar el problema del foc en un àmbit de prevenció 
global. 
 
D_09 Atomització de la propietat privada 
En general cada vegada hi ha més finques petites. Això fa que la gestió sigui més difícil. En gene ral els 
boscos petits no permeten una bona gestió i dificulten la viabilitat tècnica i econòmica de les actuacions i 
aprofitaments. A més, les finques de petites dimensions no poden disposar de suport tècnic suficient. Tot 
això provoca que moltes d’aquestes petites finques no s’estiguin gestionant. 
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D_10 Manca de gestió conjunta a diferents nivells i entre sectors. 
Es detecta una manca de planificació conjunta, principalment en l’àmbit privat. Sense un coordi nació i 
una planificació més amplia els beneficis es redueixen i per tant la gestió també es veu reduïda sobretot 
en les fin ques més petites, tant que  fins i tot a vegades amb subvencions no són rendibles els 
aprofitaments per tal de millorar el bosc. 
 
Així mateix, els gestors públics treballen de manera individualitzada, fet que no permet la optimització 
dels recursos de què disposen. 
 
D_11 Consideració de Bé Social 
Pla consideració de bé social és un problema pels propietaris. Aquesta consideració no repercuteix en un 
benefici econòmic i per tant no ajuda al manteniment i gestió d’aquest bé social. Al contrari molt cops fa 
que aquest bé social quedi supeditat a l’existència d’ajuts per a la seva gestió de manteniment i millora. 
 
D_12 L’orografia de la zona 
 
Aquesta fa que moltes vegades l’accés a la fusta per a la seva ge stió sigui molt complicada, fent que les 
pistes i camins d’accés més cars. I també els desplaçaments i transport de la fusta del bosc. Això fa que 
en molts casos s’encareixi molt els costos d’explotació fent que no sigui rendible la gestió. 
 
 Amenaces: 
 
A_01 Existència de nous productes competidors i substituts 
Les millores tecnològiques poden fer aparèixer nous productes substitutius. Molts productes que imiten la 
fusta i que són més barats (perquè no inclouen els costos ambientals en el seu preu) ja son al mercat. 
Moltes vegades també són p roductes que mitjançant transformació de subproductes de la fusta  
aconsegueixen preus més barats i va n substituint aplicacions que abans només eren possibles amb 
determinades tipologies de fusta. 
El fet es pot agreujar per la manca d’una producció de qualitat i en quantitat continuada. 
 
A_02 Mercats mundials de productes forestals oberts 
Molts productes forestals locals es veuen desplaçats del mercat per productes que venen de fora i són  
més barats o bé tenen millors característiques tècniques. Les polítiques de globalització i obertura de 
mercats acaben influint en la comercialització de la fusta local. 
 
A_03 Ús i gaudi gratuït dels béns i serveis forestals 
Socialment es considera que gaudir del bosc  és gratuït. Es considera que el bosc és de tots. I els fruits 
del bosc també. Cal aconseguir que la gent entengui que els boscos són privats i que requereix un esforç 
mantenir-los en bon estat per a què tothom pugui gaudir dels seus beneficis. 
 
A_04 Pèrdua d’importància de les funcions productives remunerades enfront de les socials  
Cada vegada els p roductes que s’obtenen del bosc perden valor i en general es considera que les 
produccions forestals tradicionals no tenen rendibilitat. Aquest fet pot suposar que les funcions 
productives remunerades perdin interès davant de les funcions socials del bosc. De fet, molts propietaris 
mostren interès en la gestió forestal  per un sentiment de responsabilitat i estima sobre la seva propietat, 
no per les perspectives de rendibilitat econòmica. Cada vegada es valora més que els boscos estiguin 
nets i s’hi pugui passejar o collir bolets, mentre que no es valora el fet que un moble estigui fet amb fusta 
del bosc per on t’agrada passejar. Possibilitat de tancament de les finques si no s’hi reverteix un benefici 
del gaudi dels visitants en els boscos provats. 
 
A_05 Obligacions i condicionants sobre la gestió causats per la limitació dels espais protegits 
Als espais protegits es poden imposar limitacions sobre les possibilitats d’actuació als boscos. Per poder 
gestionar un bosc en u n espai protegit sovint cal més intervenció ad ministrativa i uns maj ors 
requeriments de planificació. 
Hi pot haver limitacions sobre els moments d’actuació (períodes de nidificació, períodes de floració de 
plantes, etc..).  
 
A_06 Canvi climàtic. 
El canvi climàtic està produint canvis meteorològics que reverteixen en problemes d’adaptació dels 
boscos. Plagues i malalties tenen menys condicionants per desenvolupar-se i es poden donar mortalitats 
més elevades. Canvis de temps sobtats, allargament de pe ríodes vegetatius per tem peratures altes, 
major risc d’incendis i bos cos menys preparats per aguantar pertorbacions, són les principals 
conseqüències. 
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A_07 Grans incendis Forestals 
La mala gestió o la no gestió dels boscos del Ripollès provoca un creixement descontrolat de biomassa i 
una desestabilització dels boscos. Això provoca un augment del combustible dels boscos que juntament 
amb la manca d’elements de discontinuïtat de les ma sses forestals poden fac ilitar l’aparició de grans 
incendis forestals. 
 
A_08 Pèrdua de població rural 
Tot i que ja fa molts anys del gran èxode rural a Catalunya, que va afectar significativament el Ripollès, 
actualment s’està donant una manca de relleu generacional que ocasiona la pèrdua de coneixement del 
territori i una davallada de gestió dels espais forestals. 
Aquest abandonament de la gestió al medi rural provoca pèrdua de qualitat  en esp ais agro-forestals, 
pèrdua d’activitats tradicionals de treball, pèrdua de qualitat paisatgística, etc. 
 
A_09 Educació forestal social insuficient. 
Cada cop hi ha un major ús social dels espais forestals, sobretot per part de  la població de les àrees 
urbanes que hi accedeix  amb una vi sió unilateral (ús sense cap responsabilitat), per manca d’una 
educació objectiva i clara. 
També existeixen opinions, sovint amb força mediàtica, que transmeten a aquest segment de la població 
opinions proteccionistes basades en mites i idealitzacions. 
 
A_10 Pressió de les infrastructures sobre els espais forestals 
Cada vegada són més les línies elèctriques, carreteres, zones industrials i altres infrastructures que van 
ocupant espais al bosc amb els perills que ja s’han vist q ue presenten l’excés de f reqüentació o la 
necessitat de mantenir zones de protecció per poder preservar els boscos. 
 
A_11 Marginalitat de la gestió forestal enfront l’extinció d’incendis  
S’estan posant els recursos en l’extinció d’incendis forestals, ja que aquests són vistos com una 
amenaça per la societat. En canvi no es veu com una amenaça la no ge stió forestal i els recursos que 
s’hi destinen són molt menors. Així indire ctament estem gestionant els boscos apagant els in cendis. 
Arribant a un punt on qui gestiona el bosc no és l’home, ho fan els incendis. 
 
A_12 Pèrdua de qualitat forestal 
La baixa rendibilitat de la producci ó forestal ha fet desaparèixer, pràcticament, la mentalitat d’empresa 
familiar forestal que s’ha aplicat tradicionalment a les finques de la comarca. Això provoca que les noves 
generacions perdin la perspectiva de la gestió forestal i al considerar que el bosc d’avui dia no té valor es 
busca l’ingrés ràpid i fàcil amb l’explotació de les finques. Això porta a una pèrdua de qualitat dels boscos 
que en dificultarà la gestió i la rendibilitat futura. 
 
 Fortaleses: 
 
F_01 Els boscos com a generadors d’externalitats positives 
Són molt nombroses les externalitats positives que generen els boscos i que no reverteixen en els propis 
boscos. Cal posar-los en valor i aconseguir que reverteixin en aquests. 
La fixació de CO2 és potser l’única externalitat que ha adquirit una importància i reconeixement notable a 
nivell social i que comença a tenir certa importància en els mercats. 
 
F_02 Presència d’entitats associatives 
Al Ripollès existeixen entitats associatives, principalment al sector privat, com ADFs o l’ Associació de 
propietaris forestals de La Vall de Camprodon, que són plataformes organitzades per a la gestió forestal. 
Al sector públic, la presència del CEINR també permet optimitzar recursos als ajuntaments de la 
comarca. Aquesta presència és molt important per al sector forestal privat. 
 
F_03 Voluntat de gestió i millora 
La majoria de propietari s, principalment els privats, manifesten una vo luntat de gesti onar i millorar el s 
seus boscos, fins i tot en el ca s de propietaris que viuen fora o que no gestionen directament les seves 
finques. Així quan se’ls facilita l’a ccés a recursos (subvencions, suport tècnic, et c.) responen 
positivament. 
 
F_04 Existència de finques amb IOF 
Prop d’un 80% de la superfíci e de finques privades del Ripollès està ordenada. Els inst ruments 
d’ordenació faciliten la gestió i en garanteixen la sostenibilitat. 
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F_05 Certificació forestal 
La certificació forestal és la garantia que empara la fusta de qualitat. Aquesta garantia permet l’accés als 
mercats que demanden fusta certificada, que cada vegada són més, i cal potenciar la demanda de fusta 
certificada local per a no dependre de la fusta que s’exporta. 
 
F_06 Oferta formativa 
Existeix una oferta form ativa a tots els nivells en el sector forestal que cal fomentar i incentivar. És la 
única garantia de tenir una bona professionalització i a  la ve gada són punt de comunicació entre els 
diferents agents. L’Associació Leader Ripollès, Ges, Bisaura n’és un bon exemple. 
 
F_07 Existència de tècnics amb experiència en gestió 
Actualment existeix una gran oferta de tècnics formats i amb experiència a la comarca, superior a l a 
demanda actual del se ctor. Per tant un augme nt de la demanda de tè cnics pot se r assumida 
perfectament. 
Així mateix cal posar en valor l’estructura tècnica del CEINR per la seva capacitat de gestió i experiència 
acumulada. 
 
 Oportunitats: 
 
O_01 Consideració dels terrenys forestals com a infrastructura bàsica de la comarca 
El 87% de la  superfície del Ripollès són terrenys forestals. Cal fomentar la importància que tenen els 
terrenys forestals per al Ripollès i incentivar la seva percepció infrastructura bàsica de la comarca, amb 
especial repercussió sobre els sectors ramader, forestal i turístic, a banda dels beneficis ambientals que 
generen. 
 
O_02 Terciarització de les economies a les zones rurals 
La disminució de la rendibilitat de les produccions agràries i l’augment de la demanda de serveis està 
comportant una terciarit zació de le s economies a les zon es rurals. Aquest fet es co nsidera una 
oportunitat, ja que pot permetre incorporar recursos econòmics als habitants locals que puguin revertir en 
la conservació i gestió del territori. 
El creixement de les activitats turístiques, residencials i esportives al medi natural suposa una oportunitat 
de generar ingressos econòmics que complementin els obtinguts per les produccions agro-forestals. 
 
O_03 Millora de la percepció pública i política dels boscos 
En els darrers anys s’ha produït u na millora e n la percepció pública i política de la gestió forestal. 
Sobretot de la mà del s Grans Incendis Forestals que comencen a afectar zones urbanitzades. S’està 
començant a entendre que no només s’han d’apagar els boscos sinó que han d’estar ben gestionats per 
a garantir que no són una amenaça. 
 
O_04 Reforma de la PAC cap a una política integral del territori rural 
Fins ara les subvencions forestals han estat marginades malgrat generar moltes més externalitats. La 
nova política agrària sembla que intenta reorientar-se cap a una política integral del territori rural i hauria 
de donar un major suport a la gestió forestal. 
 
O_05 Demanda d’energies renovables 
A poc a poc la biomassa forestal, de la mà de les calderes de biomassa que es van instal·lant de mica en 
mica per tot el territori, e stà augmentant la seva de manda i està esdevenint una alternativa real a le s 
fonts d’energia no ren ovables. Cal a ccelerar aquest procés de conversió cap a aq uesta energia 
renovable sobretot aquí al Ripollès per tal de crear punts de consum local. 
 
O_06 Progressos en la valoració de les externalitats 
Cal aconseguir que les externalitats que generen els boscos siguin valorades i reverteixin directament en 
la gestió i millora dels boscos de la comarca. 
 
O_07 Flux de recursos, interès i formació generats pels espais naturals protegits 
Com a organismes públics amb un seguit de recursos que reben directament de l’administració els ens 
gestors dels espais naturals protegits generen un interès, un flux de re cursos i formació que cal encarar 
cap a la correcta gestió del bosc. No tant fiscali tzant-la i di ficultant-la sinó generant l’interès i la 
informació necessària per a promocionar la ordenació i gestió forestal dels espais. 
 
O_8 Major demanda de productes naturals i matèries primeres renovables 
El fet que hi hagi un augment en la demanda de productes naturals i una creixent valoració de l’ús de 
matèries primeres renovables pot suposar una promoció dels productes forestals. 
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En aquest sentit, que la  certificació forestal estigui en fa se prou avançada a Catalunya és un factor 
positiu per a la producció de fusta. 
Per altra banda, l’augment de la demanda de productes locals pot beneficiar les diferents produccions en 
l’àmbit rural català. 
Pel que fa als productes no fusters, també es constata una demanda creixent, existint un palès interès 
social en temes com la caça i la pesca fluvial, els bolets i la tòfona, les plantes medicinals, etc. 
 
O_9 Noves tècniques de suport (SIG, internet, TICs, GPS) 
El desenvolupament i la implanta ció de noves tècniques de suport és un fet que pot aju dar de manera 
considerable en l’àmbit forestal dins del marc de la societat de la informació i del coneixement. Faciliten 
una gestió més acurada i garanteixen cada vegada més processos transparents de bona gestió forestal. 
 
O_10 Reforçament dels instruments econòmics a la política ambiental 
Cal garantir estructures de suport, com els ajuts a la gestió forestal amb un pressupost adequat i un 
sistema de repartiment més just. 
 
O_11 Proximitat física de mercats industrials i terciaris 
Encara queden algunes indústries forestals al territori, cal que aquesta es mantingui i potenciar-la en tot 
el possible. Facilitar el transport quan no hi ha mercat proper o fomentar la creació del mercat que cal 
amb polítiques clares de foment de la fusta. 
 
O_12 Foment de l’associacionisme i la vertebració del sector 
Les associacions de propietaris creades o que es puguin han de ser la vertebració del sector, posant en 
contacte els diferents agents amb interlocuto rs clars, i que repre sentin el màxim d’agents possible to t 
fomentant la transparència en els diferents entorns del sector. 
La vertebració del sector forestal comarcal es pot estructurar de manera integral gràcies a la cooperació 
entre entitats ben implantades tant del sector públic com privat. 
 
O_13 Gestió forestal conjunta 
La gestió conjunta, amb el sistema d’agrupació d’oferta, pot permetre una major rend ibilitat de la gestió 
forestal. Ampliant la info rmació i la transparèn cia per arribar a solucions òptimes de gestió que han 
d’aconseguir una major superfície de boscos gestionats amb els millors criteris tècnics possibles. 
La planificació d’aprofitaments i tre balls de gestió forestal de manera conjunta pot garanti r una gestió 
sostinguda al llarg del te mps amb cicles que permetin arribar a tenir tota  la sup erfície forestal b en 
gestionada. 
 
O_14 Increment de les aplicacions amb fusta 
Incrementar la demanda d’aplicacions amb fusta i tornar  a veure la fusta com a un material d’alt interès 
per a la construcció. Cal aprofitar aquesta demanda per fomentar l’aparició de maquinària moderna que 
pugui fer aquest tipus d’aplicacions adaptades a la fusta lo cal i gestionar els boscos per abastir aquesta 
futura demanda. 
 
O_15 Educació 
No deixa de ser el pilar bàsic de la vessant social. Cal educar a la societat amb els valors de la gestió 
forestal per a que e s pugui entendre en el futur la  necessitat de tenir u ns boscos ben gestionats en 
benefici de tothom. 
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Conclusions 
 
A partir de la  DAFO s’han pogut extreure les següents conclusions sobre l’estat del sector forestal a la 
comarca del Ripollès: 
 
 Febleses: 

o La manca de rendibilitat, causada principalment pels baixos preus i la baixa demanda, és un fre 
important a la gestió forestal 

o La gestió forestal requereix de l’aportació de recursos externs 
o La manca de comunicació i col·laboració entre el s diferents agents de la propietat forestal 

dificulta l’optimització de recursos 
o Els treballs forestals també es troben limitats per una manca de maquinària especialitzada i 

d’infraestructures, tant a les pròpies finques com de producció, transformació i comercialització 
o En l’àmbit privat, l’atomització de finques dificulta l’optimització de recursos i redueix la viabilitat 

d’actuacions 
o La manca de planificació conjunta i integral dificulta l’optimització de recursos 

 
 Amenaces: 

Les amenaces detectades, algunes de les quals ja estan afectant el sector, poden agreujar la 
viabilitat i rendibilitat de la producció forestal. 
o Els productes fusters poden seguir perdent valor per la introducció de productes substitutius i per 

l’increment de valor de les funcions i usos socials del bosc 
o Els efectes del canvi climàtic poden afectar la qualitat de les masses forestals 
o La baixa qualitat de masses forestals pot derivar en grans incendis 
o La manca de rendibilitat de la pro ducció forestal pot accentua r l’absentisme de la propi etat i 

derivar en pèrdua de qualitat de les masses forestals 
Per tant, resulta necessari incentivar la gestió forestal. 

 
 Fortaleses: 

o Les externalitats que genera el bosc són una fortalesa a teni r en compte per als inputs que 
poden generar al sector 

o La presència d’entitats associatives i d’e structures de gestió forestal, amb un alt grau  
d’experiència, són elements importants d’estructuració del sector que cal aprofitar i promoure 

o La bona implantació dels instruments d’ordenació, que donen accés a la certificació forestal, són 
elements importants de suport a la gestió i comercialització 

o L’existència d’una oferta formativa de proximitat permet la formació de treballadors qualificats 
 
 Oportunitats: 

o Cal que, des de tots els sectors implicats, es reconegui l’àmbit forestal com a una infraestructura 
bàsica, generadora de recursos per a la comarca 

o La creixent demanda d’energies renovables, principalment la biomassa, i els progressos en la 
valoració de les extern alitats del bosc poden incrementar el valor dels productes forestals i 
generar nous ingressos al sector 

o El nou PDR i les polítiques forestals han d’incentivar la gestió forestal per evitar una degradació 
dels espais i l’abandonament de l’activitat forestal tradicional 

o El foment de l’asso ciacionisme de propietaris privats, amb la impleme ntació de la gestió 
conjunta, i la vertebra ció integral del sector a la comarca poden permetre optimitzar recursos i 
millorar la rendibilitat de les produccions 
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Proposta estratègica 
 
 
A partir de les conclusions de la diagnosi s’ha elaborat una proposta estratègica que defineix diferents 
línies de treball consistents en actuacions que poden executar els agents i administracions de la comarca 
per a dinamitzar el sector forestal. 
 
 

Línies estratègiques 
 
 
Les diferents línies de treball definides són: 
 

 Rellevància del sector forestal 
 
Aquesta línia de treball s’enfoca a l a necessitat detectada de millorar l a percepció social de l a 
importància del sector forestal per a la comarca, alhora que es creu necessari que tots els agents socials 
i econòmics, inclòs les administracions locals, tinguin una consciència clara de la importància d’aquest 
sector per a la comarca. 
 

 Suport a la gestió forestal 
 
Les dades recollides en la diagnosi constaten la gran disminució dels ajuts a la gestió forestal sostenible 
que rep la comarca del Ripollès per a les finques de titularitat privada. Així mateix, la p articipació dels 
agents del sector, principalment de la propietat privada i dels gestors forestals, destaca la necessitat de 
recuperar les ajudes al sector. 
 
És per això que es proposa aquesta línia de t reball consistent en reclamar una major i més equitativa 
dotació d’ajuts i r ecursos mitjançant la pressió a les a dministracions implicades, així c om als 
representants del sector forestal, per tal de donar a conèixer aquesta necessitat i poder incrementar els 
recursos destinats a la gestió forestal privada al Ripollès. 
 

 Valorització de les externalitats que generen els terrenys forestals 
 
Aquesta línia de treball respon a la necessitat d’identificar les externalitats que genera el bosc, promoure-
les i treballar perquè part dels beneficis i recursos que se’n deriven repercuteixin al sector forestal de la 
comarca. 
 

 Oferta formativa 
 
Al Ripollès ha existit durant els darrers anys una important oferta formativa al sector forestal que va des 
de la forma ció als treballadors d’empreses de treballs fo restals fins a  la formaci ó a empre ses 
instal·ladores sobre els si stemes de calefacció amb biomassa. S’ha detectat la ne cessitat de segui r 
ampliant i millorant l’oferta formativa al sector. 
 

 Comunicació entre els agents del sector 
 
La participació dels dive rsos agents del sector forestal al Ripollè s ha po sat de manifest q ue en cert s 
aspectes existeix una manca de comunicació entre aquests que dificulta, principalment, l’optimització de 
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recursos. Per t ant es creu necessari treballar per a la millora de la comunicació i col·laboració entre 
agents del sector. 
 

 Promoció de l’associacionisme 
 
La presència d’associacions de propietaris forestals en l’àm bit privat perm et donar-los visibilitat i 
rellevància, a més de facilit ar l’optimització de recursos mitjançant la gestió forest al conjunta. 
L’experiència de l’Associació de Propietaris de Finques Rústiques de La Vall de Camprodon és positiva 
en aquest sentit i es cre u interessant promoure la cr eació d’associacions de propietaris a la resta de 
territoris de la comarca. 
 

 Gestió forestal conjunta 
 
La gestió forestal conjunta és una eina que permet optimitzar recursos i, a partir d’aquí, reduir costos de 
planificació i d’execució dels treballs forestals, per tant suposa una oportunitat per a l a millora de la 
rendibilitat de la gestió fo restal. Així es proposa promoure la gestió forestal conjunta com a eina p er a 
optimitzar els recursos existents i incrementar la demanda. 
 

 Optimització de recursos existents 
 
Amb la diagnosi s’han identificat els diversos recursos existents a la comarca per a la gestió forestal que 
van des de recursos tècnics, com són les diverses consultories que treballen a la coma rca i també el 
Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès, amb una àmplia experiència en la planificació i gestió 
forestal; així com re cursos d’infraestructures com poden ser m aquinària, equipaments, etc. En algu ns 
casos aquests recursos es troben infrautilitzats i en d’altres es  creu que podrien ser utilitzats de manera 
integral per la tot alitat del sector , per això es proposa facilit ar l’accés a recursos tècnics i 
d’infraestructures. 
 
 

 Accions a desenvolupar 
 
S’han elaborat unes fitxes corre sponents a l es diferents línies de treb all definides, en l es quals es 
reflecteix la informació bàsica per a la implementació de cadascuna de les accions proposades per al seu 
desenvolupament. La informació que inclouen les fitxes és: 
 
 Línia de treball. S’indica a quina línia estratègica de treball correspon la fitxa. 
 Acció. Es defineix l’acció a la qual correspon la fitxa. 
 Objectiu. Es defineix l’objectiu general de l’acció. 
 Descripció. Es descriu detalladament el contingut i la metodologia prevista per al desenvolupament 

de l’acció. 
 Indicadors d’avaluació. Es defin eixen els dife rents indicadors que h an de permetre valorar els 

resultats de la implementació de cada acció. 
 Interrelació amb altres accions. 
 Agents implicats. Es detallen els diferents agents que poden estar implicats en la implementació i 

desenvolupament de l’acció. 
 
A continuació es presenten les fitxes per a cada acció proposada. 

 51



Memòria de l’actuació d’assistència tècnica pel foment de la gestió forestal público-privada conjunta al Ripollès 

Rellevància del sector forestal 
 

Codi fitxa 1.1 

Línia estratègica Rellevància del sector forestal 

Acció Donar rellevància a la importància social, econòmica i ambiental del 
sector forestal al Ripollès 

Objectiu Aconseguir que tant les administracions locals com la societat en general, així 
com els agents econòmics de la comarca del Ripollès, tinguin una consciència 
clara de la importància que té la gestió forestal a la comarca del Ripollès a nivell 
ambiental, econòmic i també social 

Descripció A partir dels resultats de la diagnosi elaborada s’ha constatat que el pes del 
sector forestal a la comarca del Ripollès és molt importat i que més enllà del seu 
impacte econòmic és un sector amb molt de pes en els aspectes ambientals i 
paisatgístics així com també per les seves funcions socials. 

Amb el procés participatiu que ha acompanyat l’elaboració de la diagnosi del 
sector forestal al Ripollès s’ha posat de manifest que ni la societat civil ni els 
agents econòmics, ni en molts casos tampoc les administracions locals, no 
tenen una clara consciència de la importància de la gestió forestal per a la 
comarca i del pes i repercussió que té en aspectes econòmics, socials i 
ambientals. 

Aquesta acció pretén difondre la importància del sector forestal per la comarca i 
aconseguir que la societat en general, els agents econòmics i les 
administracions locals en prenguin consciència per tal que sigui una prioritat de 
la comarca la dinamització d’aquest sector. 
 
El desenvolupament de l’acció s’ha de basar en campanyes de difusió dirigides 
a la societat en general i també als agents econòmics i a les administracions 
locals. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Els indicadors d’avaluació seran el nombre de campanyes de difusió dutes a 
terme 

Interrelació amb 
altres accions 

3.1 Determinar i valoritzar les diferents externalitats que generen els terrenys 
forestals al Ripollès 

5.1 Creació d’una taula de treball 

Agents implicats Els agents implicats en el desenvolupament d’aquesta acció poden ser: 
 Agència de Desenvolupament del Ripollès 
 Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès 
 Agrupacions de Defensa Forestal 
 Entitats públiques locals 
 Associacions de propietaris (inclou Consorci Forestal de Catalunya) 
 Tècnic/a de comarca de la Generalitat de Catalunya 
 Centre de la Propietat Forestal 
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 Suport a la gestió forestal 
 
 

Codi fitxa 2.1 

Línia estratègica Suport a la gestió forestal 

Acció Reivindicar una major i més equitativa dotació d’ajuts a la gestió 
forestal sostenible al Ripollès 

Objectiu Aconseguir que les administracions implicades en la distribució d’ajuts a la 
gestió forestal sostenible prenguin mesures perquè aquests arribin de manera 
efectiva a les comarques més necessitades com és el Ripollès 

Descripció A partir dels resultats de la diagnosi elaborada s’ha constatat una gran 
disminució dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques privades al 
Ripollès en els darrers anys. Així mateix, el procés participatiu ha permès 
constatar la necessitat d’aquest suport econòmic per a la gestió forestal, ja que 
sense les ajudes no resulta viable econòmicament, i la voluntat de la propietat 
de realitzar gestió si es disposa de suport econòmic. 

Es considera que el sistema de distribució dels ajuts, que correspon a l’aplicació 
d’uns criteris de priorització, no respon a les necessitats reals del sector i a més 
penalitza certes zones que any rere any resten sense finançament. 

És per això que es proposa aquesta acció consistent en reclamar una major i 
més equitativa dotació d’ajuts i recursos mitjançant la pressió a les 
administracions implicades, així com als representants del sector forestal, per tal 
de donar a conèixer aquesta necessitat i poder incrementar els recursos 
destinats a la gestió forestal privada al Ripollès. 

El desenvolupament de l’acció es basa en reclamar a les administracions 
competents, principalment la Generalitat de Catalunya i el Centre de la Propietat 
Forestal, que revisin els criteris de concessió d’ajuts i facilitin l’accés dels 
propietaris del Ripollès als mateixos. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Els indicadors d’avaluació seran el nombre de reunions i/o d’escrits es facin amb 
les administracions implicades en la distribució d’ajuts 

Interrelació amb 
altres accions 

5.1 Creació d’una taula de treball 

Agents implicats Els agents implicats en el desenvolupament d’aquesta acció poden ser: 
 Agència de Desenvolupament del Ripollès 
 Consell Comarcal del Ripollès 
 Associacions de propietaris (inclou Consorci Forestal de Catalunya) 
 Tècnic/a de comarca de la Generalitat de Catalunya 
 Centre de la Propietat Forestal 
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 Valorització de les externalitats que generen els terrenys forestals 
 
 

Codi fitxa 3.1 

Línia estratègica Valorització de les externalitats dels terrenys forestals 

Acció Determinar i valoritzar les diferents externalitats que generen els 
terrenys forestals al Ripollès 

Objectiu Definir quines són les externalitats existents i potencials que generen els 
terrenys forestals i la gestió forestal al Ripollès. 
Posar en valor aquestes externalitats per tal que els beneficis generats puguin 
acabar repercutint directament o indirectament al sector. 
 

Descripció A partir dels resultats de la diagnosi elaborada s’ha constatat que existeixen 
diverses externalitats procedents de l’ús dels terrenys forestals així com de les 
conseqüències de l’aplicació de la gestió forestals que no es troben 
correctament valoritzades pel sector ja que tot i poder generar beneficis aquests 
no reverteixen al sector. 

A més, es considera que poden existir noves externalitats, definides com a 
potencials, que caldria identificar, promoure i valoritzar. 

Així doncs, es considera necessari poder valoritzar aquestes externalitats, 
existents i potencials, per tal que reverteixin en beneficis pel propi sector forestal 
del Ripollès que permetin incrementar i millorar la gestió forestal a la comarca. 

L’acció correspon a la identificació de les externalitats existents i potencials que 
genera el bosc al Ripollès. A més, es preveu que els agents implicats facilitin la 
valorització d’aquestes externalitats mitjançant la creació de mesures de retorn 
d’una part dels beneficis generats al sector forestal. 

Indicadors 
d’avaluació 

Els indicadors d’avaluació seran el nombre d’externalitats, existents i potencials, 
detectades. També el nombre d’externalitats que s’acabin valoritzant en el sentit 
que part dels beneficis generats repercuteixin de manera directa o indirecta al 
sector forestal del Ripollès. 

Interrelació amb 
altres accions 

1.1 Donar rellevància a la importància social, econòmica i ambiental del sector 
forestal al Ripollès 

5.1 Creació d’una taula de treball 

Agents implicats Els agents implicats en el desenvolupament d’aquesta acció poden ser: 
 Agència de Desenvolupament del Ripollès 
 Entitats públiques locals 
 Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès 
 Tècnic/a de comarca de la Generalitat de Catalunya 
 Centre de la Propietat Forestal 
 Agrupacions de Defensa Forestal 
 Associacions de propietaris (inclou Consorci Forestal de Catalunya) 
 Empreses del sector forestal 
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 Ampliació i millora de l’oferta formativa 
 
 

Codi fitxa 4.1 

Línia estratègica Ampliació i millora de l’oferta formativa al sector forestal 

Acció Donar continuïtat als programes de formació per a treballadors 
d’empreses de treballs forestals 

Objectiu Els programes formatius que s’han realitzat els últims anys al sector han inclòs 
la formació a treballadors d’empreses forestals en matèria de seguretat, 
tècniques de treball, manteniment de maquinària, etc. Amb aquesta acció es vol 
donar continuïtat als programes de formació que permeten als treballadors de 
les empreses forestals del Ripollès accedir a l’oferta formativa del Centre de 
Formació Forestal Especialitzada de Montesquiu 

Descripció A partir dels resultats de la diagnosi elaborada i del procés participatiu s’ha 
constatat una manca de formació i especialització en els operaris de les 
empreses de treballs forestals de la zona. 
 
L’acció pretén donar continuïtat als programes formatius al sector que han 
permès durant els últims anys accedir a l’oferta formativa del Centre de 
Formació Forestal Especialitzada de Montesquiu. 
 
Caldria doncs, incloure l’oferta formativa al sector forestal en els programes 
formatius que s’ofereixen al Ripollès. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Els indicadors d’avaluació seran el nombre de cursos de formació ofertats a les 
empreses forestals del Ripollès cada any i el nombre d’alumnes inscrits i que 
completin la formació 

Interrelació amb 
altres accions 

4.2 Ampliar els programes de formació per a treballadors d’empreses de treballs 
forestals 
 

Agents implicats Els agents implicats en el desenvolupament d’aquesta acció poden ser: 
 Agència de Desenvolupament del Ripollès 
 Empreses de treballs forestals 
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Codi fitxa 4.2 

Línia estratègica Ampliació i millora de l’oferta formativa al sector forestal 

Acció Ampliar els programes de formació per a treballadors d’empreses 
de treballs forestals 

Objectiu Analitzar les necessitats formatives dels operaris i gestors d’empreses forestals 
del Ripollès i crear una oferta formativa adequada per a la seva especialització i 
modernització 

Descripció A partir dels resultats de la diagnosi elaborada i del procés participatiu s’ha 
constatat una manca d’especialització i modernització en els operaris de les 
empreses de treballs forestals de la zona. A més, també es considera 
necessària la formació en aspectes singulars de la gestió forestal al Ripollès. 
 
L’acció pretén crear nous programes formatius al sector que permetin millorar la 
modernització i especialització de les empreses de treballs forestals de la 
comarca. 
 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Els indicadors d’avaluació seran el nombre de cursos de formació ofertats a les 
empreses forestals del Ripollès cada any i el nombre d’alumnes inscrits i que 
completin la formació 

Interrelació amb 
altres accions 

4.1 Donar continuïtat als programes de formació per a treballadors d’empreses 
de treballs forestals 
 

Agents implicats Els agents implicats en el desenvolupament d’aquesta acció poden ser: 
 Agència de Desenvolupament del Ripollès 
 Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès 
 Agrupacions de Defensa Forestal 
 Associacions de propietaris (inclou Consorci Forestal de Catalunya) 
 Empreses de treballs forestals 
 Tècnics en gestió forestal 
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 Comunicació entre els agents del sector 
 
 

Codi fitxa 5.1 

Línia estratègica Comunicació entre agents del sector 

Acció Creació d’una taula de treball 

Objectiu Crear una taula de treball on hi siguin representats els principals agents del 
sector forestal al Ripollès 

Descripció A partir dels resultats de la diagnosi elaborada i del procés participatiu s’ha 
constatat una manca de comunicació entre diversos agents del sector forestal 
del Ripollès que dificulta la coordinació d’accions i l’optimització dels recursos 
disponibles. 
 
L’acció pretén crear una taula de treball on hi siguin presents els principals 
agents del sector forestal de la comarca. Aquesta taula s’hauria de reunir de 
manera periòdica amb l’objectiu de dinamitzar el sector i de vetllar per l’aplicació 
d’una estratègia conjunta de gestió forestal al Ripollès. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Els indicadors d’avaluació seran la creació de la taula de treball, el nombre 
d’agents participants i el nombre de reunions realitzades cada any 

Interrelació amb 
altres accions 

1.1 Donar rellevància a la importància social, econòmica i ambiental del sector 
forestal al Ripollès 

2.1 Reivindicar una major i més equitativa dotació d’ajuts a la gestió forestal 
sostenible al Ripollès 

3.1 Determinar i valoritzar les diferents externalitats que generen els terrenys 
forestals al Ripollès 

5.2 Definició d’una estratègia de gestió forestal conjunta 

6.1 Promoció de l’associacionisme 

7.1 Planificació d’actuacions de gestió forestal conjunta 

8.1 Optimització dels recursos disponibles 

Agents implicats Els agents implicats en el desenvolupament d’aquesta acció poden ser: 
 Agència de Desenvolupament del Ripollès 
 Entitats públiques locals 
 Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès 
 Tècnic/a de comarca de la Generalitat de Catalunya 
 Centre de la Propietat Forestal 
 Agrupacions de Defensa Forestal 
 Associacions de propietaris (inclou Consorci Forestal de Catalunya) 
 Empreses del sector forestal (producció, transformació i comercialització de 

productes forestals, i també gestors) 
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Codi fitxa 5.2 

Línia estratègica Comunicació entre agents del sector 

Acció Definició d’una estratègia de gestió forestal conjunta 

Objectiu Dissenyar una estratègia comarcal de gestió forestal conjunta 

Descripció A partir dels resultats de la diagnosi elaborada i del procés participatiu s’ha 
constatat una manca de comunicació entre diversos agents del sector forestal 
del Ripollès que dificulta la coordinació d’accions i l’optimització dels recursos 
disponibles. 

A més, la diagnosi també posa de manifest la importància de la gestió forestal 
conjunta com a eina per a facilitar l’execució dels plans d’ordenació, sobretot en 
finques privades, mitjançant l’optimització de recursos tècnics i d’infraestructures 
que permetin reduir els costos de planificació, execució i seguiment dels treballs 
així com millorar la qualitat de l’oferta i incrementar la demanda. 

L’acció pretén que, a través de la taula de treball dels principals agents del 
sector forestal de la comarca, es puguin valorar i prioritzar les propostes 
estratègiques elaborades en el present projecte i a partir d’aquí elaborar i aplicar 
una estratègia comarcal de gestió forestal conjunta que planifiqui accions a curt i 
mitjà termini. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Els indicadors d’avaluació seran l’elaboració d’una estratègia comarcal de gestió 
forestal conjunta i el nombre d’accions que es planifiquin i s’executin cada any 

Interrelació amb 
altres accions 

5.1 Creació d’una taula de treball 

6.1 Promoció de l’associacionisme 

7.1 Planificació d’actuacions de gestió forestal conjunta 

8.1 Optimització dels recursos disponibles 

Agents implicats Els agents implicats en el desenvolupament d’aquesta acció poden ser: 
 Propietaris de terrenys forestals, públics i privats 
 Agència de Desenvolupament del Ripollès 
 Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès 
 Tècnic/a de comarca de la Generalitat de Catalunya 
 Centre de la Propietat Forestal 
 Agrupacions de Defensa Forestal 
 Associacions de propietaris (inclou Consorci Forestal de Catalunya) 
 Empreses del sector forestal (producció, transformació i comercialització de 

productes forestals, i també gestors) 
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 Promoció de l’associacionisme 
 

Codi fitxa 6.1 

Línia estratègica Promoció de l’associacionisme 

Acció Promoure la creació d’associacions de propietaris forestals en tot 
l’àmbit del Ripollès 

Objectiu Crear noves associacions de propietaris forestals, que tinguin com a objectiu 
principal la gestió forestal conjunta, per tal de donar cobertura a tot l’àmbit de la 
comarca 

Descripció A partir dels resultats de la diagnosi elaborada i del procés participatiu s’ha 
constatat que la presència d’associacions de propietaris forestals en l’àmbit 
privat permet donar-los visibilitat i rellevància, a més de facilitar l’optimització de 
recursos mitjançant la gestió forestal conjunta. 

L’experiència de l’Associació de Propietaris de Finques Rústiques de La Vall de 
Camprodon és positiva en aquest sentit i es creu interessant promoure la 
creació d’associacions de propietaris a la resta de territoris de la comarca. 
 
L’acció pretén que els agents implicats promoguin la creació de noves 
associacions de propietaris forestals. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Els indicadors d’avaluació seran el nombre de noves associacions creades 

Interrelació amb 
altres accions 

5.1 Creació d’una taula de treball 

5.2 Definició d’una estratègia de gestió forestal conjunta 

7.1 Planificació d’actuacions de gestió forestal conjunta 

8.1 Optimització dels recursos disponibles 

Agents implicats Els agents implicats en el desenvolupament d’aquesta acció poden ser: 
 Agència de Desenvolupament del Ripollès 
 Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès 
 Tècnic/a de comarca de la Generalitat de Catalunya 
 Centre de la Propietat Forestal 
 Agrupacions de Defensa Forestal 
 Associació de Propietaris de Finques Rústiques de La Vall de Camprodon 
 Consorci Forestal de Catalunya 
 Empreses de gestors forestals 
 Entitats públiques locals 
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 Gestió forestal conjunta 
 

Codi fitxa 7.1 

Línia estratègica Gestió forestal conjunta 

Acció Planificació d’actuacions de gestió forestal conjunta 

Objectiu Planificar actuacions de gestió forestal de manera conjunta entre diferents 
agents del sector 

Descripció A partir dels resultats de la diagnosi elaborada i del procés participatiu s’ha 
constatat que la gestió forestal conjunta és una eina que permet optimitzar 
recursos i, a partir d’aquí, reduir costos de planificació i d’execució dels treballs 
forestals, per tant suposa una oportunitat per a la millora de la rendibilitat de la 
gestió forestal. 

La gestió conjunta s’ha de basar en una planificació amb coherència territorial 
que permeti agrupar les actuacions en zones properes i amb infraestructures 
compartides com són els vials d’accés, els punts d’acopi, etc. 

A més, la gestió conjunta pot permetre agrupar l’oferta de les actuacions 
planificades amb la finalitat d’incrementar la demanda i millorar la rendibilitat de 
les actuacions. 

Així es proposa promoure la gestió forestal conjunta com a eina per a optimitzar 
els recursos existents i incrementar la demanda. 

L’acció pretén que els agents implicats planifiquin de manera conjunta 
actuacions de gestió forestal que permetin la utilització conjunta de recursos així 
com l’agrupació de l’oferta. 
 

Indicadors 
d’avaluació 

Els indicadors d’avaluació seran el nombre de noves associacions creades 

Interrelació amb 
altres accions 

5.1 Creació d’una taula de treball 

5.2 Definició d’una estratègia de gestió forestal conjunta 

6.1 Promoció de l’associacionisme 

8.1 Optimització dels recursos disponibles  

Agents implicats Els agents implicats en el desenvolupament d’aquesta acció poden ser: 
 Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès 
 Tècnic/a de comarca de la Generalitat de Catalunya 
 Centre de la Propietat Forestal 
 Associacions de propietaris (inclou Consorci Forestal de Catalunya) 
 Empreses de gestors forestals 
 Agrupacions de Defensa Forestal 
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 Optimització de recursos existents 
 

Codi fitxa 8.1 

Línia estratègica Optimització dels recursos existents 

Acció Optimització dels recursos disponibles 

Objectiu Inventariar els recursos tècnics i d’infraestructures disponibles al Ripollès i 
facilitar la seva utilització a la totalitat dels agents del sector 

Descripció A partir dels resultats de la diagnosi elaborada i del procés participatiu s’ha 
constatat una baixa optimització dels recursos disponibles. 
 
D’una banda hi ha els recursos tècnics, consistents en empreses de consultoria i 
gestió forestal, que principalment ofereixen serveis a la propietat privada, en 
alguns casos a través d’associacions, i també, de manera puntual, a organismes 
públics. I també el Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès i la tècnica de 
comarca de la Generalitat de Catalunya, així com els tècnics del Centre de la 
Propietat Forestal. És important que aquests tècnics, amb una gran experiència i 
coneixement del sector, puguin donar suport a la gestió forestal conjunta que 
s’implanti a la comarca. 
 
D’altra banda hi ha els recursos d’infraestructures, consistents en maquinària 
forestal, equipaments d’emmagatzematge, operaris, etc. Aquests recursos es 
troben a disposició quasi exclusivament dels seus propietaris, siguin ADFs, 
entitats públiques o empreses del sector. Es considera important també que 
s’optimitzi la utilització d’aquests recursos de manera que no restin infrautilitzats 
així com conèixer les empreses de serveis forestals de la comarca i els seus 
mitjans per tal que es puguin utilitzar en l’execució de la gestió forestal conjunta. 
 
L’acció pretén elaborar un inventari exhaustiu dels recursos disponibles i 
determinar les possibilitats de la seva utilització de manera conjunta pels 
diferents agents del sector. 

Indicadors 
d’avaluació 

Els indicadors d’avaluació seran el nombre de recursos inventariats i l’estudi de 
les seves possibilitats d’utilització pels agents del sector  

Interrelació amb 
altres accions 

5.1 Creació d’una taula de treball 

5.2 Definició d’una estratègia de gestió forestal conjunta 

6.1 Promoció de l’associacionisme 

7.1 Planificació d’actuacions de gestió forestal conjunta 

Agents implicats Els agents implicats en el desenvolupament d’aquesta acció poden ser: 
 Agència de Desenvolupament del Ripollès 
 Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès 
 Tècnic/a de comarca de la Generalitat de Catalunya 
 Centre de la Propietat Forestal 
 Agrupacions de Defensa Forestal 
 Associacions de propietaris (inclou Consorci Forestal de Catalunya) 
 Empreses del sector forestal (producció, transformació i comercialització de 

productes forestals, i també gestors) 
 Entitats públiques locals 
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ANNEX 1.1 Format de les enquestes a propietaris privats 
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Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local. 

DIAGNOSI SECTOR FORESTAL RIPOLLÈS - ENQUESTA PROPIETARIS PRIVATS 
 

PROPIETARI:                                                                                        DATA:                                  
 

 GESTIÓ FORESTAL 
 

◦ Es realitza gestió forestal a la seva finca/ques? 
 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

◦ Disposa d'instrument de gestió vigent? 
 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

◦ Ha realitzat aprofitaments els darrers 5 anys? 
 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

▪ Quin tipus d'aprofitaments? 
 
   Fusta   Llenyes   Estella  Altres 
 

◦ Ha realitzat inversions de millora els darrers 5 anys? 
 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

▪ Quin tipus de millores? 
 
   Arbrat   Pastures  Vials  Altres 
 

◦ Ha rebut subvencions a la Gestió Forestal Sostenible els darrers 5 anys? 
 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

◦ Considera rendible l'activitat forestal a la seva finca/ques? 
 
  Sí  No     Ns/Nc      
 

▪ Quins són els principals elements que la fan no rendible? 
 
  Manca de coneixement del sector 
  Manca de demanda 
  Baixos preus de mercat dels productes forestals 
  Alts costos de producció 
  Baixa qualitat d'arbrat de la finca/ques 
  Dificultat d'accés 
  Manca d'empreses especialitzades 
  Manca d'infraestructures 
  Manca de subvencions a la gestió forestal 
  Altres (desriure’ls): 
 

◦ Forma part d'alguna agrupació? 
 
  Assoc. de propietaris       ADF       Consorci Forestal      Cap 
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 CONEIXEMENT DEL SECTOR 
 

◦ Coneix bé la seva finca/ques? (límits, veïns, masses arbrades, etc.) 
 
  Molt  Poc  Gens 
 

◦ Coneix els instruments de gestió forestal? 
 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

◦ Coneix els ajuts a la Gestió Forestal Sostenible? 
 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

◦ Coneix empreses de treballs forestals de la comarca? 
 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

◦ Creu que la seva finca té potencial per a la producció forestal? 
 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

◦ Creu que la seva finca necessita millores per a la gestió forestal? 
 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

▪ Quin tipus de millores? 
 
  Treballs en masses arbrades (aclarides, podes, etc.) 
  Estassades 
  Arranjament i/o construcció de vials 
  Instrument d'ordenació 
  Altres (descriure-les): 
 

◦ La seva finca està dins d’un espai protegit? 
 
 Sí  No  Ns/Nc 
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Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local. 

DIAGNOSI SECTOR FORESTAL RIPOLLÈS - ENQUESTA PROPIETARIS PÚBLICS 
 

 GESTIÓ FORESTAL 
 

▪ Persona que respon l’enquesta 
 

▪ Càrrec 
 

▪ Contacte 
 

 
◦ Es realitza gestió forestal a la seva finca/ques? 

 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

◦ Disposa d'instrument de gestió vigent? 
 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

◦ Ha realitzat aprofitaments els darrers 5 anys? 
 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

▪ Quin tipus d'aprofitaments? 
 
   Fusta   Llenyes   Estella  Altres 
 

◦ Ha realitzat inversions de millora els darrers 5 anys? 
 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

▪ Quin tipus de millores? 
 
   Arbrat   Pastures  Vials  Altres 
 

◦ Ha rebut subvencions a la Gestió Forestal els darrers 5 anys? 
 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

◦ Disposa d'infraestructures pròpies per a la gestió forestal? 
 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

▪ Quin tipus d'infraestructures? 
 
   Brigada  Maquinària  Magatzem  Altres 
   
  Descripció: 
 



                      
 
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local. 

Creu que la seva finca necessita millores per a la gestió forestal? 
 
  Sí  No  Ns/Nc 
 

▪ Quin tipus de millores? 
 
  Treballs en masses arbrades (aclarides, podes, etc.) 
  Estassades 
  Arranjament i/o construcció de vials 
  Instrument d'ordenació 
  Altres (descriure-les): 
 



 

 

 

 

 

 
ANNEX 1.3 Format de les enquestes a les ADFs 
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Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local. 

DIAGNOSI SECTOR FORESTAL RIPOLLÈS - ENQUESTA ADFs 
 

PRESIDENT:                                                                                        DATA:                                  
 
QUI RESPON L’ENQUESTA: CÀRREC A L’ADF:                          
 
NOM DE L’ADF:                                                                  
 
 
 

 DADES BÀSIQUES DE L’ADF 
 

1. Quants socis formen part de l’ADF? I quants voluntaris? 
 
 
 
 
 

2. De quins mitjans disposa? Equipament, maquinària, personal... 
 
 
 
 
 

3. Té Pla de Prevenció d’Incendis aprovat i vigent? Des de quin any? 
 

 
 
 

4. Quins municipis agafa  l’ADF? 
 
 
 
 

5. Quin any es va constituir l’ADF? 
 
 
 
 
 

6. Quines accions realitza l’ADF sobre el territori? Estassades, arranjament de camins, 
Comercialització de fusta, tallades i biomassa per finques de l’ADF... 

 
 
 
 
 

7. Quines dificultats té l’ADF ? 
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Annex 2.1. Participació dels agents del sector forestal en el projecte 

 
 
AGENT ENQUESTA / 

ENTREVISTA 
ASSISTÈNCIA 
REUNIÓ 

Propietaris privats 
Josep Pastoret – El Carol, Molló SÍ NO 
Maria Torrent – Can Bacada, Molló SÍ NO 
Josep Reixach – L’Olive, Molló SÍ NO 
Guillem Pastoret – Can Pastoret, Molló SÍ SÍ 
Jaume Guàrdia – El Mariner, Camprodon SÍ NO 
Teresa Guillaumes – Can Xacó, Camprodon SÍ NO 
Josep Maria Pujol-Galceran – Xenturri, Camprodon SÍ  SÍ 
Josep Hurtós – La Coma, Camprodon SÍ SÍ 
Ramon d’Alós – Les Tremoledes, Camprodon SÍ NO 
Francesc Solà – La Bellabriga de Dalt, Llanars SÍ NO 
Xavier Collboni – El Griu, Llanars SÍ NO 
Joan Busquets – La Riba, Vilallonga de Ter SÍ NO 
Andreu Guillamet – La Barruda, Vilallonga de Ter SÍ  NO 
Mercè Planella – Can Sans, Vilallonga de Ter SÍ SÍ 
Josep Rus – Ca l’Avi, Setcases SÍ NO 
Jaume Busquets – Setcases SÍ NO 
Jordi Vila – Setcases SÍ NO 
Joan Barceló – La Sala, Sant Pau de Segúries SÍ SÍ 
Jordi Lleras – Les Agudes, Sant Pau de Segúries SÍ NO 
Domènech Palomera – El Callís, Sant Pau de Segúries SÍ SÍ 
Josep Sagués – Les Llosses SÍ SÍ 
Rosa Vila – Fogonella, Ogassa SÍ NO 
Martí Vila – Can Picola, Ogassa SÍ SÍ 
Lluís Rodríguez – Planoles SÍ NO 
Pere Subirana – Pardines SÍ SÍ 
Josep Perpinyà – Pardines SÍ NO 
“Pastorajes Pardinenses” – Pardines SÍ NO 
Jaume Casas – Vallfogona de Ripollès SÍ NO 
Joan Mallarach – Vallfogona de Ripollès SÍ NO 
Pere Carbonell - Vallfogona de Ripollès SÍ NO 
Joan Godori - Vallfogona de Ripollès SÍ NO 
Josep Freixa - Vallfogona de Ripollès SÍ NO 
Propietaris públics – ajuntaments 
Ajuntament de Campdevànol NO NO 
Ajuntament de Campelles SÍ NO 
Ajuntament de Camprodon SÍ NO 
Ajuntament de Gombrèn SÍ NO 
Ajuntament de Les Llosses NO NO 
Ajuntament de Llanars NO NO 
Ajuntament de Molló SÍ NO 
Ajuntament d’Ogassa NO NO 
Ajuntament de Pardines SÍ NO 
Ajuntament de Planoles SÍ SÍ 
Ajuntament de Queralbs SÍ NO 
Ajuntament de Ribes de Freser NO NO 
Ajuntament de Ripoll NO NO 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses SÍ NO 
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Ajuntament de Sant Pau de Segúries SÍ NO 
Ajuntament de Setcases SÍ NO 
Ajuntament de Toses NO NO 
Ajuntament de Vallfogona SÍ NO 
Ajuntament de Vilallonga de Ter NO NO 
Propietaris públics – Generalitat de Catalunya 
Marta Domènech – Tècnica de comarca SÍ SÍ 
Associacions de propietaris 
Josep M. Pujol-Galceran, Associació Vall de Camprodon SÍ SÍ 
Gestors forestals 
Jordi Faus, Consorci Espais d’Interès Natural del Ripollès SÍ SÍ 
Tomàs López, Gir Enginyeria Agroambiental, SLP SÍ SÍ 
Esteve Pous, Enginyer de Forests SÍ NO 
Joan Soldevila, Enginyer de Forests SÍ SÍ 
Jordi Vigué, Enginyer de Forests SÍ SÍ 
Jordi Joan, Agro90 SÍ NO 
Jordi Codina, Girbau SÍ NO 
Empreses del sector forestal 
Joan Magret – Fustes Magret SÍ SÍ 
Carles – Arxé SÍ NO 
Esteve Pous – BPR Energies SÍ NO 
Eric Ribas – Forestcat SÍ NO 
Joan Mallarach – Tècniques Forestals SÍ SÍ 
Antoni Arimany – AricoForest SÍ NO 
Oriol Bartrina – Dreams Forest SÍ NO 
Lluís – Fustes Maibosc, SL SÍ NO 
Xavier – Serradora Càrdenas, SC SÍ NO 
Estibadora Forestal, SL SÍ NO 
Joan Anglada SÍ NO 
Albert Castañé, Forestal Importarbre SÍ SÍ 
Agrupacions de Defensa Forestal 
Josep Sagués, ADF Catllar-Montgrony SÍ SÍ 
Josep M. Pujol-Galceran, ADF Vall de Camprodon SÍ SÍ 
Carme Freixa, ADF Taga-Milany SÍ SÍ 
Enric Gràcia, ADF Vall de Ribes SÍ SÍ 
Centre de la Propietat Forestal 
Joaquim Avellà SÍ SÍ 
Francesca Famadas SÍ SÍ 
Mancomunitat de La Vall de Camprodon 
Teresa Monje NO SÍ 
Entitats associatives 
M. Carme Freixa - ELFOCAT NO SÍ 
Antoni Arimany - ACETREF SÍ NO 
Josep Maria Tusell – Consorci Forestal de Catalunya NO SÍ 
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Procés participatiu per a l’establiment 
d’una estratègia de dinamització del 

sector forestal al Ripollès

Participació dels agents del sector

Ripoll, 23 de novembre de 2016

OBJECTIUS

 Avaluar l’estat del sector forestal al Ripollès
 Definir les necessitats de propietaris i gestors, així

com la disponibilitat de mitjans tècnics i econòmics 
per a la gestió forestal

 Establir unes bases per a la dinamització de la 
gestió forestal al Ripollès, en terrenys tant públics 
com privats

 Proposar estratègies per a incentivar la gestió
forestal, promovent la gestió conjunta i integrada 
entre els sectors públic i privat



Promotor

 Agència de Desenvolupament del Ripollès

L’Agència ha promogut aquesta acció dins el 
Projecte Treball a les 7 comarques, finançat pel SOC 
(Generalitat de Catalunya)

Execució

GIR ENGINYERIA AGROAMBIENTAL, SLP

 Tomàs López i Sanchís, Enginyer de Forests
 Elisenda Guitart i Rossell, Biòloga
 Guillem Pastoret i Navarro, Enginyer Tècnic

Agrícola i Postgrau en Planificació i Gestió Forestal



Col·laboradors

 Jordi Faus i Colomer - Consorci d’Espais 
d’Interès Natural del Ripollès (CEINR)

 Marta Domènech i Ferrés – Enginyera de 
comarca de la Generalitat de Catalunya

Desenvolupament de l’acció

 Redacció de la diagnosi – fase prèvia
– Recollida de dades
– Enquestes i entrevistes als agents del sector
– Proposta de resultats en DAFO

 Participació dels agents del sector
– Reunió amb els agents per a recollir opinions i propostes

 Redacció de la diagnosi – resultats
– Tancament de la diagnosi incorporant els resultats de la 

fase de participació

 Proposta/es estratègica/ques per a la dinamització
del sector forestal al Ripollès



Diagnosi - Objectius

 Avaluar l’estat del sector forestal a la comarca del 
Ripollès

 Establir un procés participatiu dels agents del sector

 Detectar les febleses i mancances, així com les 
fortaleses, amenaces i oportunitats per tal de 
disposar de la informació bàsica per a dissenyar 
estratègies de dinamització de la gestió forestal a la 
comarca

Diagnosi - Metodologia

 Recerca bibliogràfica:
– S’ha recopilat informació sobre el sector a la comarca a partir 

d’estudis i projectes anteriors, publicacions digitals, etc
 Dades sectorials:

– S’han obtingut dades sectorials d’actuacions forestals a través de 
diverses entitats:
 CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL. Dades d’actuacions 

forestals procedents de les memòries anuals del CPF 2005-2015.
 CEINR. Dades bàsiques i de gestió en boscos municipals.
 DARP, GENERALITAT DE CATALUNYA. Dades publicades al web.

 Enquestes i entrevistes:
– Propietaris privats i públics (ajuntaments)
– ADFs
– Associació de Propietaris de La Vall de Camprodon
– Tècnics forestals
– Empreses de producció, transformació i comercialització



Diagnosi – Descripció general

 Ocupació de superfície forestal:
– Un 87% de la superfície de la comarca correspon 

a terrenys forestals
– Un 58% de la superfície de la comarca és arbrada 

(20% més que la mitjana de Catalunya). 
Pràcticament tota aquesta superfície arbrada 
correspon a superfície arbrada densa i amb una 
coberta superior al 20%.

Diagnosi – Descripció general

 Titularitat dels terrenys forestals:



Diagnosi – Descripció general

 Existències de 
productes forestals:

– El Ripollès té unes 
existències totals d’uns 7 
milions de m3 de fusta 
(dades del 3er Inventari 
forestal nacional).

– La producció del bosc és 
d’uns 230.000 m3/any.

Diagnosi – Descripció general

 Aprofitaments 
potencials:

– Distribució diametrica al 
Ripollès estructura 
irregular.

– Exitències centrades en 
CD 20 (excepte alzinars).



Diagnosi – Descripció general

 Existències 
disponibles:

– El Ripollès té unes 
existències disponibles 
totals d’uns 3,5 milions 
de tones.

– El Ripollès disposa de 
31.000 ha de superfície
arbrada privada aprofitable

Diagnosi – Descripció general

 Distribució de les superfícies segons propietat i gestió:



Diagnosi – Descripció general

 Evolució superfície 
ordenada privats:

– Des de l’any 2013 està
disminuint la superfície 
ordenada.

– Les superfícies de tallada 
(gestionada) s’adapten a 
la situació

Diagnosi – Descripció general

 Evolució de la superfície gestionada en boscos privats ordenats



Diagnosi – Descripció general

 Evolució superfície 
gestionada privats:

– Augmentant 
l’aprofitament de llenyes

– Tallant amb menys 
subvencions

VOLUNTAT DE GESTIÓ

Diagnosi – Descripció general

 Evolució del preu de la fusta



Diagnosi – Resultats

 Enquestes a propietaris privats
– 32 enquestes
– Mètode de selecció (6 tipologies): 

1. La/les finca/ques de la propietat són relativament grans en relació a la mitjana de finques 
del municipi.

2. La/les finca/ques de la propietat són relativament petites en relació a la mitjana de finques 
del municipi.

A. El propietari viu al municipi i gestiona directament la/les finca/ques mitjançant
l’explotació ramadera i/o forestal.

B. El propietari viu al municipi i NO gestiona directament la/les finca/ques.

C. El propietari NO viu al municipi i NO gestiona directament la/les finca/ques.

Diagnosi – Resultats

 Enquestes a propietaris privats

Diferència significativa amb % superfície ordenada



Diagnosi – Resultats

 Enquestes a propietaris privats

Inclou ajut a la redacció d’IOF

Voluntat de gestió i millora

Diagnosi – Resultats

 Enquestes a propietaris privats

Falta autocrítica?
 Manca d’infraestructures

 Baixa qualitat



Diagnosi – Resultats

 Enquestes a propietaris privats

La majoria de propietaris enquestats 
són de La Vall de Camprodon

Diagnosi – Resultats

 Enquestes a propietaris privats

Alt grau de 
coneixement del sector 

– poc absentisme



Diagnosi – Resultats

 Enquestes a 
propietaris privats

Diagnosi – Resultats

 Enquestes a propietaris privats



Diagnosi – Resultats

 Enquestes a propietaris públics (ajuntaments)
– 8 enquestes respostes dels 19 municipis de la comarca

Baixa participació dels ajuntaments – absentisme o marginalitat

Diagnosi – Resultats

 Enquestes a propietaris públics (ajuntaments)



Diagnosi – Resultats

 Enquestes a propietaris públics (ajuntaments)

Diagnosi – Resultats

 Enquestes a propietaris públics (ajuntaments)

Els propietaris 
públics gaudeixen 
d’un major accés a 

subvencions per a la 
gestió forestal



Diagnosi – Resultats

 Enquestes a propietaris públics (ajuntaments)

Diagnosi – Resultats

 Enquestes a propietaris públics (ajuntaments)



Diagnosi – Resultats

 Enquestes a ADFs

Diagnosi – Resultats

 Enquestes a ADFs

– Principals dificultats a afrontar:

 Baixa participació dels socis

 Manca de recursos per al manteniment i millora 
d’infraestructures i equipament

 Deficiència d’infraestructures i equipament

 Manca d’ajudes per a l’adquisició de nou equipament

 Manca de personal per a l’execució d’actuacions



Diagnosi – Resultats

 Entrevistes a empreses forestals:
– Empreses del sector de treballs, producció, transformació i 

comercialització de productes forestals

– Consideracions generalitzades:
 De 1 a 3 treballadors. Autònoms de suport.

 No hi ha cap empresa que tingui intenció d’augmentar de mida. Al 
contrari hi ha més empreses a punt de plegar que empreses que 
vulguin expandir o fer-se més grans. Tampoc no tenen intenció
d’invertir en maquinària ni millores.

 Totes coincideixen que el problema de la gestió forestal rau en el 
preu de la fusta que fa que s’hagi de treballar amb uns marges molt 
petits. Així, quan hi ha problemes amb els preus de la fusta i baixen 
a causa d’excés d’oferta (ventades a França, nevades, etc.) 
s’enfonsa el preu de la fusta i fa que moltes empreses hagin de 
tancar.

Diagnosi – Resultats

 Entrevistes a empreses forestals:
– 5 enginyeries

– Consideracions generalitzades:
 El principal problema per a la gestió forestal és el baix preu 

de la fusta

 1 o 2 treballadors que és dediquen a la gestió forestal i ho 
combinen amb altres feines d’enginyeria

 Hi ha poca feina i no permet ampliar l’empresa

 Principalment treballen si hi ha subvencions per a la gestió
forestal



Diagnosi – Resultats

 DAFO - febleses:
– D_01. Baixa rendibilitat econòmica dels productes fustaners
– D_02. Valoració deficient dels recursos forestals (externalitats 

i productes no fusters)
– D_03. Necessitat d’aportació externa de recursos econòmics
– D_04. Baixa professionalització d’una part dels treballadors
– D_05. Comunicació insuficient entre els diferents agents
– D_06. Existència de zones poc, mal o no gestionades
– D_07. Manca d’infraestructures i de maquinària especialitzada
– D_08. Manca de comunicació amb la societat
– D_09. Atomització de la propietat privada
– D_10. Manca de planificació i gestió territorial integral a 

diferents nivells i entre sectors

Diagnosi – Resultats

 DAFO - amenaces:
– A_01 Existència de nous productes competidors i substituts
– A_02 Mercats mundials de productes forestals oberts
– A_03 Ús i gaudi gratuït dels béns i serveis forestals
– A_04 Pèrdua d’importància de les funcions productives remunerades 

enfront de les socials 
– A_05 Obligacions i condicionants sobre la gestió causats per la 

limitació dels espais protegits
– A_06 Canvi climàtic i contaminació atmosfèrica
– A_07 Grans incendis Forestals
– A_08 Pèrdua de població rural
– A_09 Educació forestal social insuficient
– A_10 Pressió de les infraestructures sobre els espais forestals
– A_11 Marginalitat de la gestió forestal enfront l’extinció d’incendis
– A_12 Pèrdua de qualitat forestal



Diagnosi – Resultats

 DAFO - fortaleses:
– F_01 Els boscos com a generadors d’externalitats positives
– F_02 Presència d’entitats associatives
– F_03 Voluntat de gestió i millora
– F_04 Existència de finques amb IOF
– F_05 Certificació forestal
– F_06 Oferta formativa
– F_07 Existència de tècnics amb experiència en gestió

Diagnosi – Resultats

 DAFO - oportunitats:

– O_01 Consideració de l’àmbit forestal com a infraestructura bàsica
– O_02 Terciarització de les economies a les zones rurals
– O_03 Millora de la percepció pública i política dels boscos
– O_04 Reforma de la PAC cap a una política integral del territori rural
– O_05 Demanda d’energies renovables
– O_06 Progressos en la valoració de les externalitats (CO2)
– O_07 Flux de recursos, interès i formació generats pels espais protegits
– O_08 Major demanda de productes naturals (plantes, bolets, fustes, etc.)
– O_09 Noves tècniques de suport (SIG, internet, TICs, GPS)
– O_10 Reforçament dels instruments econòmics a la política ambiental
– O_11 Creació i foment de mercats industrials i terciaris propers
– O_12 Foment de l’associacionisme i vertebració del sector
– O_13 Gestió forestal conjunta
– O_14 Increment de les aplicacions amb fusta
– O_15 Educació social sobre la gestió forestal sostenible



Conclusions

 Febleses:
– La manca de rendibilitat, causada principalment pels baixos preus i la baixa 

demanda, és un fre important a la gestió forestal
– La gestió forestal requereix de l’aportació de recursos externs
– La manca de comunicació i col·laboració entre els diferents agents de la 

propietat forestal dificulta l’optimització de recursos
– Els treballs forestals també es troben limitats per una manca de maquinària 

especialitzada i d’infraestructures, tant a les pròpies finques com de 
producció, transformació i comercialització

– En l’àmbit privat, l’atomització de finques dificulta l’optimització de recursos i 
redueix la viabilitat d’actuacions

– La manca de planificació conjunta i integral dificulta l’optimització de recursos

Conclusions

 Amenaces:

Les amenaces detectades, algunes de les quals ja estan 
afectant el sector, poden agreujar la viabilitat i rendibilitat de 
la producció forestal.

– Els productes fustaners poden seguir perdent valor per la introducció de 
productes substitutius i per l’increment de valor de les funcions i usos socials 
del bosc

– Els efectes del canvi climàtic poden afectar la qualitat de les masses forestals
– La baixa qualitat de masses forestals pot derivar en grans incendis
– La manca de rendibilitat de la producció forestal pot accentuar l’absentisme 

de la propietat i derivar en pèrdua de qualitat de les masses forestals

Per tant, resulta necessari incentivar la gestió forestal.



Conclusions

 Fortaleses:
– Les externalitats que genera el bosc són una fortalesa a tenir en compte per 

als inputs que poden generar al sector
– La presència d’entitats associatives i d’estructures de gestió forestal, amb un 

alt grau d’experiència, són elements importants d’estructuració del sector que 
cal aprofitar i promoure

– La bona implantació dels instruments d’ordenació, que dónen accés a la 
certificació forestal, són elements importants de suport a la gestió i 
comercialització

– L’existència d’una oferta formativa de proximitat permet la formació de 
treballadors qualificats

Conclusions

 Oportunitats:
– Cal que, des de tots els sectors implicats, es reconegui l’àmbit forestal com a 

una infraestructura bàsica, generadora de recursos per a la comarca
– La creixent demanda d’energies renovables, principalment la biomassa, i els 

progressos en la valoració de les externalitats del bosc poden incrementar el 
valor dels productes forestals i generar nous ingressos al sector

– El nou PDR i les polítiques forestals han d’incentivar la gestió forestal per 
evitar una degradació dels espais i l’abandonament de l’activitat forestal 
tradicional

– El foment de l’associacionisme de propietaris privats, amb la implementació
de la gestió conjunta, i la vertebració integral del sector a la comarca poden 
permetre optimitzar recursos i millorar la rendibilitat de les produccions



Dinamització del sector forestal

Vistes les conclusions, veiem què poden fer els agents i 
administracions de la comarca per a dinamitzar el sector:

 Donar a conèixer la importància del sector forestal per a la comarca
 Reclamar una major i més equitativa dotació d’ajuts i recursos
 Identificar les externalitats que genera el bosc, promoure-les i treballar perquè
part dels beneficis i recursos que se’n deriven repercuteixin al sector forestal de 
la comarca
 Seguir ampliant i millorant l’oferta formativa al sector
 Millorar la comunicació i col·laboració entre agents del sector
 Promoure l’associacionisme en la propietat privada
 Promoure la gestió forestal conjunta com a eina per a optimitzar els recursos 
existents i incrementar la demanda
 Facilitar l’accés a recursos tècnics i d’infraestructures, com el CEINR

Procés participatiu per a l’establiment d’una estratègia 
de dinamització del sector forestal al Ripollès

Moltes gràcies per la vostra participació
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