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1.- ACTUALITZACIÓ MEMBRES D’ELFOCAT
A ELFOCAT hi van ingressant diferents entitats locals de forma continua. La
relació actualitzada de socis es:
COMARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Alt Urgell

17

Alta Ribagorça

18

Bages

19
20

Baix Ebre

21

Baix Empordà

22

ENTITAT

Ha (*)

Alàs i Cerc
Arsèguel
El Pont de Bar
EMD Asnurri (Valls de Valira)
EMD Josa del Cadí (Josa i Tuixén)
EMD La Guàrdia d'Ares (Valls d'Aguilar)
EMD Taús ((Valls d'Aguilar)
EMD Vila i Vall de Castellbó (Montferrer i Castellbó)
Estamariu
Fígols i Alinyà
Josa i Tuixent
La Seu d'Urgell
La Vansa i Fórnols
Les Valls d'Aguilar
Montferrer i Castellbó
Organyà

173
539,99
2112,31
294,96

El Pont de Suert

7110,27

1202,4
1551,1
4897,46
20
7192,5
6471,37
8664,33
551,06

Sallent

43,55

Alfara de Carles
Tortosa

397,94
3737,2

Torroella de Montgrí

2376,66

Berguedà

La Pobla de Lillet

1306,05

23
24
25
26
27
28
29

Cerdanya

Alp
EMD Aransa (Lles Cerdanya)
Fontanals
Lles de Cerdanya
Meranges
Montellà i Martinet
Puigcerdà

1953,68
983,03
4793,02
3415,1
3027,67
286,87

30

Conca de Barberà

L'Espluga de Francolí

206,66

31
32
33
34

Garrotxa

Les Preses
Montagut i Oix
Tortellà
Vall de Bas

114,59
49,25
268,87
251,32

35

Osona

36

Ribera d'Ebre

Vidrà
Rasquera

0
1791,66
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Ripollès

50

Segrià

51

Solsonès

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Pallars Sobirà

71
72
73

Pallars Jussà

74

Tivissa

4606,18

Campelles
Camprodon
Gombrèn
Llanars
Pardines
Planoles
Ripoll
Ribes de Freser
St. Joan Abadesses
St. Pau Segúries
Vallfogona Ripollès
Vilallonga de Ter

809,36
361,86
717,51
0
420,01
1155,32
30
1454,22
525,4
221,92
900,34
2854,08

Rosselló

94

La Coma i la Pedra

2435,56

Alins
Baix Pallars
EMD Ainet de Besan (Alins)
EMD Araós (Alins)
EMD Arestui (Llavorsí)
EMD Baiasca (Llavorsí)
EMD Montenartró (Llavorsí)
EMD Sellui (Baix Pallars)
EMD Tornafort (Soriguera)
Espot
Esterri d'Aneu
Esterri de Cardós
Farrera
La Guingueta d'Aneu
Lladorre
Llavorsí
Rialp
Soriguera
Sort

14760,38
2658,24

Sarroca de Bellera
Tremp
La Torre de Cabdella

5354,07
7339,55
3954,35

Terra Alta

Horta de Sant Joan

4405,7

75
76
77

Vallès Occidental

Castellar del Vallès
Sabadell
Terrassa

0
80
108,87

78
79

Val d'Aran

3481,25
7249
559,4
1274,03
5150,64
7507,57
8762,67
4719,89
4465,46
3481,25
367

Bossost
Vielha e Mitjaran
Suma:

2033,25
18943,64
189025,84

(*): La superfície propietat de les EMD està incorporada a la del municipi, si també n'és membre.
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Les 189.025 hectàrees de superfície propietat de les entitats locals membres
d’ELFOCAT representen un 51,7 % de la superfície de les forests de propietat
d’entitats locals, i un 9,2 % de la superfície forestal total de Catalunya,
convertint ELFOCAT en una de les més importants associacions de
propietaris de boscos de Catalunya tant per la superfície que representa
com pel perfil institucional dels seus membres.

Les darreres entitats locals a associar-se han estat:
● Ajuntament de Les Preses (Garrotxa), març 2012.
● Ajuntament de Vidrà (Osona), març 2012.
● Ajuntament de Torroella de Montgrí (Baix Empordà), juliol 2012.
● Ajuntament de Sarroca de Ballera (Pallars Jussà), juliol 2012.
Actualment hi han noves entitats que han manifestat la seva voluntat
d’incorporar-se a l’associació i estan tramitant el seu ingrés.
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2.- PLA DE CALDERES
ELFOCAT, junt amb el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya (CTFC) i
amb el suport de la Direcció General del Medi Natural i la Biodiversitat i
d’altres departaments de la Generalitat de Catalunya, està promovent a
tots els nivells institucionals una proposta d’implantació de calderes de
biomassa i petites xarxes de calor a edificis de propietat municipal, amb
finançament integral, per tal de facilitat la seva implantació donats els
importants beneficis (forestals, econòmics, ocupacionals, ambientals,
etc.. ) que representa aquesta forma d’energia, sobretot en l’àmbit local.
La prioritat del programa es que se’n derivi una millor gestió dels boscos
catalans.

Us en adjuntem un resum:

PLA de foment
de la biomassa forestal per
a ús tèrmic a Catalunya

Proposta de creació d’un programa de potenciació de
l’ús de la biomassa forestal com a font d’energia en
instal·lacions municipals
5

Característiques del PLA

•
•
•
•

PLA adreçat a les entitats locals, coordinat per ELFOCAT i CTFC.
Garantia de les entitats locals propietàries de boscos.
Programa transversal: medi natural, energia i industria i administració local
Programa amb quatre accions: suport econòmic, suport al subministrament,
suport tècnic i suport administratiu

PLA adreçat als ajuntaments i entitats locals, i coordinat per ELFOCAT i el CTFC.
Les entitats locals poden actuar de dinamitzadors de l’ús de la biomassa forestal doncs
tenen capacitat de gestió econòmica i tècnica, moltes d’elles son propietaris de boscos, i
poden assumir el repte donat els incontestables beneficis econòmics, ambientals i
socials que suposa la iniciativa. ELFOCAT garanteix la gestió procedent dels boscos de
propietat municipal i el CTFC dona suport tècnic i logístic al Pla.
Garantia de les entitats locals propietàries de boscos.
Les entitats locals propietàries de bosc (ELFOCAT) disposen d’un patrimoni forestal
que permet més marge d’actuació i menys riscos (disponibilitat de biomassa forestal
pròpia, capacitat de crear, si s’escau, brigades d’extracció, xarxes de distribució, etc... ).
A Catalunya hi ha prop de 200 ajuntaments propietàries de bosc que agrupen més de
365.000 Ha (18% de la superfície forestal catalana).
PLA transversal: medi natural, energia i industria i administració local
Per que el programa es pugui implementar amb èxit cal coordinar les polítiques de
govern de la Generalitat de Catalunya en un mínim de 3 àmbits: medi natural (DG del
Medi Natural i Biodiversitat), energia (ICAEN i DG d’Energia) i administració local
(DG d’Administració Local).
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Programa amb quatre accions: suport econòmic, suport al subministrament, suport tècnic
i suport administratiu
Per executar el programa calen quatre accions:
1.- Suport econòmic a la inversió inicial: tal com estan les finances municipals
i donades les característiques de les possibles entitats locals beneficiaries (petits
municipis de muntanya, majoritàriament) el pla cobriria el 100% de les
inversions inicials necessàries, amb ajuts públics i crèdit negociat pel propi
programa.
2.- Suport al manteniment i al subministrament d’estella forestal: es donarà
suport en el manteniment de les instal·lacions realitzades, i es garantirà el
subministrament en estella certificada procedent de boscos municipals catalans,
on s’hi faran actuacions forestals de millora de qualitat. Per a entitats locals
propietàries de boscos es fomentarà l’auto subministrament amb estella
procedent dels seu boscos.
.

3.- Suport tècnic: es formalitzaria una oficina de suport tècnic, a on s’hi
encabissin els organismes amb competències forestals i en energia: Generalitat
de Catalunya, ICAEN.... Aquesta oficina tindria funcions de suport tècnic als
beneficiaris i vetllaria per la qualitat tècnica del projectes i per la seva
coherència ambiental.
4.- Suport administratiu: es facilitarà la gestió administrativa dels permisos
dels aprofitaments, instal·lació, seguretat, normativa, etc... El disseny del PLA
evita el increment de l’endeutament financer dels ajuntaments.
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Disseny del PLA
•
•
•

Promoció de prop de 150 instal·lacions tèrmiques consumint estella forestal
certificada dels boscos catalans
Inversió en les instal·lacions: total 11,3 M€ en 4 anys
Manteniment calderes i subministrament de combustible: quota
significativament inferior a la despesa anual energètica anterior

Concepte del PLA:
Promoure la instal·lació de prop de 150 instal·lacions tèrmiques (calderes
per a edificis o petites xarxes de calor) a edificis i equipaments
municipals públics, en substitució de calderes de gasoil i gas existents,
consumint estella forestal certificada procedent de boscos catalans tot
garantint una gestió forestal de qualitat. El PLA d’adreça a TOTS els
ajuntaments, siguin o no propietaris de boscos.

Cost de les actuacions:
Inversió en les instal·lacions:
Instal·lació de calderes i xarxes de biomassa forestal: 11,3 M€.
s’obtindran de fons procedents d’ajuts públics i la resta d’un crèdit
formalitzat (probablement del Banc Europeu d’Inversions). La inversió
anirà destinada a la compra i instal·lació de les calderes (150 kW a 300
kW de mitjana) per a ús de combustible forestal (preferència estella
forestal i també pèl·let), el condicionament de la sala de calderes i de la
sitja, i inversions complementaries per a la xarxa de subministrament
(magatzems, maquinaria d’extracció i trituració forestal).
Manteniment i subministrament biomassa forestal:
Quota de manteniment de la caldera i subministrament de biomassa
forestal: quota que es carregarà a l’entitat local durant 8/12 anys
(període d’amortització de la inversió), i que inclou el manteniment de
les instal·lacions, adjudicada de forma preferent a empreses locals, i el
subministrament en estella forestal certificada procedent de boscos
municipals catalans, i que es significativament inferior a la despesa anual
energètica prèvia. Per a entitats locals propietàries de boscos es
fomentarà l’auto subministrament amb estella procedent dels seu boscos.
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Beneficis del PLA
•
•
•
•
•
•
•

Estalvi de derivats del petroli
Estalvi econòmic en el consum energètic
Dinamització de l’economia rural i creació d’ocupació
Reducció de les emissions de CO2
Millora silvícola dels boscos
Equilibri territorial
Prevenció d’incendis forestals

La creació de 150 xarxes de biomassa i de calderes, com les proposades al PLA
(potencies mitjanes entre e 150 kW i 300 kW per caldera) suposa:
Estalvi de derivats del petroli
Estalvi de més de 5 milions de litres de gasoil a l’any
Estalvi econòmic en el consum energètic
Estalvi de prop de 2,4 milions d’euros anuals en la factura energètica
Dinamització de l’economia rural i creació d’ocupació
Es crea un volum de negoci en biomassa forestal (estelles) de 1,22 milions
d’euros a l’any, amb la conseqüent creació de llocs de treball estables directes i
indirectes
Reducció de les emissions de CO2
Reducció en prop de 2.000 tones de CO2 per any
Millora silvícola dels boscos
Suposa la treta anual als boscos de 14.000 tones anuals de biomassa forestal
corresponents a aclarides, arbres de rebuig i de millores silvícoles amb el que
aconseguim uns boscos de més qualitat forestal.
Prevenció d’incendis forestals
Una massa forestal neta, ordenada i gestionada representa un risc menor tan
d’ignició com de propagació dels incendis.
Equilibri territorial
Els municipis propietaris de boscos estan presents a pràcticament totes les
comarques de Catalunya, ocupant, sobretot, les zones de muntanya de més
dificultats de desenvolupament econòmic.
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3.- FITXA INFORMATIVA DE CADA ENTITAT LOCAL, AL PLANOL
INTERACTIU

A l’apartat de MAPA de la web, hi surt un plànol amb les superfícies de
les forests i les seves principals característiques per a cada entitat local.
A partir d’ara s’hi pot afegir una fitxa informativa en el que cada municipi
o entitat local hi tindrà un espai per divulgar els valors forestals del seu
municipi així com altres informacions relacionades, que es considerin
d’interès.
El model de fitxa i un exemple fictici orientatiu els podeu trobar a la
mateixa plana web: www.elfocat.cat, a l’apartat de ACCIONS I
PROJECTES, on hi ha un apartat que posa “Fitxes Informatives
Forestals locals”, i descarregar-vos-els i enviar la vostra fitxa, un cop
feta amb les dades informatives corresponents a la vostra territori, al
nostre correu (elfocat@elfocat.cat). A partir d’aquí el penjarem al plànol i
estarà accessible a tots els visitants. Es un servei gratuït a tots els
membres de l’associació.
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4.- EDICIÓ DE NOU MATERIAL DE SUPORT ALS ELECTES I AL
PERSONAL TÈCNIC LOCAL

S’ha editat i distribuït a tots els municipis propietaris de boscos el llibret:
“”ELS BOSCOS PROPIETAT D’ENTITATS LOCALS-GUIA PER ELECTES
LOCALS” editat amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Si us en
manqués algun podeu sol·licitar-nos-el.

També esta disponible a la plana web (a l’apartat “Documents”) una guia
més complerta i més enfocada a la gestió administrativa de les forests:
“ELS BOSCOS PROPIETAT D’ENTITATS LOCALS- INFORMACIÓ PER
ENTITATS LOCALS” en versió PDF apte per ser descarregada
directament.
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5.- SERVEI DE SUPORT LOCAL : “BIOMASSA EXPRÉS”

A través del conveni existent entre ELFOCAT i el Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya (Àrea d’Aprofitaments Fusters i Biomassa), hem
posat a disposició, en període de proves, un servei de suport a les
entitats locals membres d’ELFOCAT en temes de biomassa forestal
per energia. Es tracta d’orientar i ajudar a solucionar problemes
concrets en el que es puguin trobar els entitats locals a l’hora de tirar
endavant els projecte i el funcionament de l’ús de la biomassa forestal
per generar calor, amb pèl·let, estella o llenyes (sobretot temes de
qualitat en el subministrament, característiques tècniques, sistemes de
valoració pels pagament, problemes en el emmagatzematge d’estella..).
També s’està treballant en altres suports tècnics i administratius
relacionats: com plecs de condicions, controls de qualitat, certificacions
d’estelles, procedències, etc...
Aquest servei permet realitzar consultes de forma gratuïta, pels membres
d’ELFOCAT, i en cas de requerir una dedicació més intensa els costos son
molt ajustats.

12

6.- ZONES D’EXTRACCIÓ DE BIOMASSA A FORESTS DE PROPIETAT
LOCAL

Per tal de tirar endavant el proposat Pla de Foment de la Biomassa Forestal per
a Ús Tèrmic a Catalunya, i també per satisfer algunes demandes de biomassa
que ens arriben, es previst de fer una relació de zones forestals de propietat
municipal amb biomassa disponible procedent de tallades de millora, aclarides i
altres treballs silvícoles realitzables a curt termini a forests públiques locals.
Si disposeu actualment de zones a les vostres forests on serien necessaris
aquest treballs silvícoles i de fàcil accessibilitat i voleu que intentem dinamitzar
la seva realització i comercialització, poseu-vos en contacte amb la gerència
d’ELFOCAT.
Tanmateix s’està preparant des de ELFOCAT una proposta d’oferta conjunta
destinada al mercat de la fusta i la biomassa.
Totes aquestes accions son opcionals i es proposen per ELFOCAT per tal de
dinamitzar el mercat de la fusta i biomassa, però cada entitat local es,
òbviament, lliure de prendre les decisions que afecten a la seva forest.
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7.- JUNTA DE LA FEDERACIÓ EUROPEA DE MUNICIPIS FORESTALS A
BARCELONA

El President d’ELFOCAT, el Subdirector de Boscos de la Generalitat, el President
de la FECOF i el gerent de la FECOF, a la visita al Jardí Botànic de Barcelona.

Va tenir lloc a Barcelona, el 24 d’abril d’aquest 2012, la Junta de la
FECOF (Federation Europeenne des Communes Forestieres), de la que
ELFOCAT forma part com a membre de ple dret.
La FECOF agrupa associacions de municipis forestals d’Europa i te veu
als organismes comunitaris europeus forestals. A la Junta que es va
realitzar a Barcelona es discutiren temes com la reforma de la PAC o el
pes de les forests d’àmbits metropolitans, així com temes generals
ambientals i del mercat de la fusta.
L’organització de la trobada, feta per ELFOCAT, va comptar amb el
suport logístic de l’Àrea de Parcs de la Diputació de Barcelona i de la
Direcció General del Medi Natural i la Biodiversitat de la Generalitat de
Catalunya.

14

8.- GESTIONS INSTITUCIONALS

Des de ELFOCAT, i per la Presidència i Vicepresidència, es segueixen fent
nombroses entrevistes amb responsables d’institucions i associacions
relacionades amb els món forestal a Catalunya, per tal de donar a
conèixer l’associació, obrir línies de col·laboració i promoure algunes
accions com el Pla de Foment de la Biomassa Forestal per a Ús Tèrmic a
Catalunya.
També es compta amb el suport de les diputacions de Barcelona, Girona
i Lleida i es tenen contactes amb la de Tarragona, com a conseqüència
de les seves competències institucionals de suport als ajuntaments, i
sobretot al petits municipis i EMD rurals i forestals.
El conveni amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya facilita a
ELFOCAT el poder accedir a convocatòries i propostes d’àmbit nacional
estatal i, sobretot, europeu per intentar trobar fons per dinamitzar el
món forestal local català, i dels que esperem es puguin aconseguir
resultats.
La seu de l’associació, a Montferrer a l’Alt Urgell, compta amb el suport
de l’ajuntament de Montferrer i Castellbó, en les tasques administratives
del dia a dia de l’associació.
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9.- JUNTA I ASSEMBLEA PROPERES

Assemblea del 2011 a Puigcerdà

Es previst realitzar una Junta de la nostra Associació d’Entitats Locals
propietàries Forestals a Catalunya (ELFOCAT) aquesta tardor, i una
Assemblea General aquest hivern.
Tant a la reunió de Junta, que sòl ser oberta a tots els associats, com a
l’assemblea general, es tractaran diferents punts, que es detallaran a
l’ordre del dia de les corresponents convocatòries, entre els quals
l’admissió de nous membres i el seguiment del programa d’actuació
anual.

SETEMBRE 2012
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