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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 (a partir de la Junta de 9 octubre 2013) es:

1
2
3
4
5
6
7
8

COMARCA
AltEmpordà
AltUrgell

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Alta Ribagorça

19

Bages

20
21

BaixEbre

22

BaixEmpordà

23
24
25
26
27
28
29
30

31

ENTITAT
Agullana (*)

Ha (**)
0

Alàs i Cerc
Arsèguel
El Pont de Bar
EMD Asnurri (Valls de Valira)
EMD Josa del Cadí (Josa i Tuixén)
EMD La Guàrdiad'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 Seud'Urgell
La Vansa i Fórnols
Les Valls d'Aguilar
Montferrer i Castellbó
Organyà

173
539,99
2112,31
294,96

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

El Pont de Suert

7110,27

Sallent

43,55

Alfara de Carles
Tortosa

397,94
3737,2

Torroella de Montgrí

2376,66

Berguedà

La Pobla de Lillet

1306,05

Cerdanya

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

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

L'Espluga de Francolí

206,66

Conca de
Barberà
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32
33
34
35

Garrotxa

Les Preses
Montagut i Oix
Tortellà
Vall de Bas

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

36

Maresme

Tordera

178,01

37

Osona

Vidrà (*)

0

38
39

Ribera d'Ebre

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Ripollès

53

Segrià

54

Solsonès

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

PallarsSobirà

Rasquera
Tivissa

1791,66
4606,18

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

809,36
361,86
717,51
0
420,01
1155,32
30
1454,22
525,4
221,92
1606,32
900,34
2854,08

Rosselló

94

La Coma i la Pedra

2435,56

Alins
BaixPallars
EMD Ainet de Besan (Alins)
EMD Araós (Alins)
EMD Arestui (Llavorsí)
EMD Baiasca (Llavorsí)
EMD Montenartró (Llavorsí)
EMD Sellui (BaixPallars)
EMD Tornafort (Soriguera)
Espot
Esterrid'Aneu
Esterri de Cardós
Farrera
La Guinguetad'Aneu
Lladorre
Llavorsí
Rialp

14760,38
2658,24

3481,25
7249
559,4
1274,03
5150,64
7507,57
8762,67
4719,89
4465,46
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72
73
74
75
76
77
78

PallarsJussà

79

Terra Alta

80

Urgell

Soriguera
Sort
Vall de Cardós

3481,25
367
5468

Salàs de Pallars
Sarroca de Bellera
Tremp
La Torre de Cabdella

454,7
5354,07
7339,55
3954,35

Horta de Sant Joan

4405,7

Agramunt

57,99

81 Vallès Occidental Castellar del Vallès
82
Sabadell
83
Terrassa
84
85

Val d'Aran

0
80
108,87

Bossost
Vielha e Mitjaran

2033,25
18943,64
Suma:

196790,86

(*): Entitat local amb estatus de no propietària
(**): La superfíciepropietat de les EMD està incorporada a la del municipi, si també n'ésmembre.

Les 196.790 hectàrees de superfície propietat de les entitats locals membres
d’ELFOCAT representen un 53,80% de la superfície de les forests de propietat
d’entitats locals, i un 10,05 % de la superfície forestal total de Catalunya.
Les darreres entitats locals a associar-se han estat:
●Ajuntament d’Agullana (Alt Empordà)
●Ajuntament de Tordera (Maresme)
●Ajuntament de Toses (Ripollès)
●Ajuntament de la Vall de Cardós (Pallars Sobirà)
●Ajuntament de Salàs de Pallars (Pallars Jussà)
●Ajuntament d’Agramunt (Urgell)
Actualment hihan 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.- POSSIBLE MODIFICACIÓ LLEI FORESTAL DE CATALUNYA
En relació a la possible modificació de la Llei 6/1988 forestal de Catalunya, que
s’està promovent des del Govern de Catalunya, ELFOCAT ha manifestat
(extracte del document aprovat a la Junta que va tenir lloc el 9 d’octubre de
2013 a Montferrer, Alt Urgell):
1. - La Llei 6/1988 va ser pionera a l’estat espanyol en molts aspectes, entre les
quals ens interessa destacar la restitució i /o atorgament de les competències
dels ens locals propietaris de boscos en la gestió de les seves propietats, no
contemplades en la antiga Ley de Montes de 1957. Molts d’aquests aspectes
que feien d’aquesta llei una eina de progrés forestal no han estat,
malauradament, suficientment desenvolupats ni tan sols de forma
reglamentària, tot i la seva reconeguda conveniència. Es per això que es
consideraria molt mes apropiat realitzar una reforma parcial de la llei, que afecti
els articles i disposicions que hagin pogut quedar desfasats o que siguin
clarament millorables, que no pas procedir a la redacció d’una nova llei forestal
que la substitueixi.
2.- Pel que fa als temes de reforma de la llei que afecten als municipis
propietaris forestals s’ofereix tota la col·laboració d’ELFOCAT per a la seva
redacció detallada. Es vol destacar la necessitat de, entre d’altres:
- Respectar absolutament les competències que la llei forestal catalana
vigent atorga als ens locals propietaris de forests catalogats d’Utilitat
Pública.
- Incloure les forests de propietat d’ens locals que no son declarades
d’utilitat pública en el règim general de gestió de les forests privades o
crear-ne un d’específic, ja que actualment no tenen cap regim detallat ni
poden acollir-se a molts dels instruments ni als mecanismes de gestió
que la llei crea pels casos de les forests locals d’utilitat pública i de les
forests privades estrictes.
- Incloure la necessitat d’aprovació prèvia per part dels municipis
afectats a diferents actuacions forestals, ara no contemplades, i
substituir la necessitat d’aprovació prèvia per un règim de comunicació
en alguns casos per reforçar el paper dels municipis i dels tècnics
forestals municipals en la gestió dels boscos locals.
- Ampliar les funcions del Fons Forestal de Catalunya, per tal que pugi
incloure tot tipus d’ingressos forestals.
3- A més de promoure la modificació de la Llei Forestal, millorant-ne el seu
contingut, es considera imprescindible que es produeixi el seu
desenvolupament reglamentari, pràcticament inexistent tot i els 25 anys
transcorreguts des de la seva aprovació l’any 1988.
El document íntegre està disponible a la plana web d’ELFOCAT.
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3.- DIVULGACIÓ ÚS BIOMASSA FORESTAL PER ENERGIA:

ELFOCAT considera que fomentar l’ús de la biomassa forestal com a font
d’energia es una oportunitat per valoritzar la producció dels boscos i millorar la
seva gestió. En aquest sentit, entre altres accions, ha volgut estar present a la
2ona Fira de la Biomassa de Vic 2013, i ha distribuït informació sobre l’ús de
biomassa forestal per energia tant als seus associats com a tots els ens
localspropietarisforestals de Catalunya.

Visió del estand institucional d'ELFOCAT ala 2ona Fira de la Biomassa a Vic, febrer de 2013

Algun del Material informatiu sobre l'ús dela biomassa forestal per energia
que ELFOCATha distribuït als seus associats

6

4.- SUPORT LOCAL EN TEMES DE BIOMASSA :

BIOMASSSA EXPRESS: A través del conveni existent entre ELFOCAT i el
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, està disponible pels associats un
servei de suport en temes de biomassa forestal per energia, destinat a
orientar i ajudar a solucionar problemes concrets en el que es puguin trobar les
entitats locals a l’hora de tirar endavant els projectes 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..). 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.

PLEC CONDICIONS BIOMASSA: Amb l’associació BOSCATi el CTFC s’ha
elaborat un model de referència per a plecs tècnics de contractació de
subministraments de biomassa forestal en forma de estella i pèl·lets per a
instal·lacions energètiques de propietat local, que es farà arribar als ens locals.

MARCA DE QUALITAT D’ESTELLA DBOSQ: ELFOCAT forma part del consell
de promoció i control d’aquesta marca de qualitat destinada a l’estella d’origen
forestal. Amb la marca es pretén dotar al mercat d’un producte seriós i garantit
d’estella forestal per a subministrar instal·lacions energètiques.

IMPULSIÓ PLA DE CALDERES: ELFOCAT i el Centre Tecnològic Forestal de
Catalunya, junt amb d’altres actors (Generalitat de Catalunya i les diputacions
de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) promouen la posada en marxa d’un
pla d’instal·lació de calderes, del que ja s’ha informat en altres butlletins, amb
ajuts públics i destinat exclusivament a edificis d’ús públic de propietat local. El
paper d’ELFOCAT es limita a ser-ne un dels impulsors, a ajudar en la
coordinació i a vetllar perquè el pla pugui suposar una millora efectiva en la
gestió dels boscos comunals.
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5.- ENTREVISTA: SR. MANEL PALAU, PRESIDENT D’ELFOCAT

Quina es la vostra relació personal amb el mon local
forestal?
Haver estat durant 28 anys alcalde d’un poble amb una
extensió de més de 1000 hectàrees de bosc públic.
Actualment, com a president d’ELFOCAT, segueixo
relacionat amb aquest món.

Com valora el moment actual del sector forestal i dels
boscos locals a Catalunya?
Actualment, degut al poc valor de la fusta, en general
els ajuntaments tenen seriosos problemes per poder
desenvolupar un correcte manteniment dels boscos.
Això fa que aquests pateixin una deficient conservació.
Manel Palau es President ’dELFOCAT
des de la seva constitució l’any 2010

De les línies que desenvolupa o pot desenvolupar
ELFOCAT, quina creu que son les prioritàries?

Intentem estar ben informats de totes les activitats relacionades amb els boscos per
així poder donar un bon servei d’assessorament de les tasques que han de dur a terme
els nostres associats. D’aquesta manera contribuïm a la millora en el manteniment i
conservació dels boscos.

Quines son les principals dificultats en les que es troba, com a President d’aquesta
associació?
ELFOCAT és una associació molt jove. Diria que una de les dificultats més importants
que tenim és el poder tenir informació de totes les necessitats que tenen els nostres
associats i disposar dels recursos tècnics i econòmics per fer-hi front.

Que demanaria als ens locals catalans propietaris de boscos?
Que siguin conscients de la riquesa social, ecològica i econòmica que representen els
boscos pels seus municipis, així com també per la massa social de tot el país.

Creu que la societat valora els boscos locals?
Crec que la societat en general té una percepció equivocada sobre els nostres boscos.
Sovint creuen que la natura i els boscos en particular, no necessiten cap tipus de
manteniment i per tant no els cuiden prou. Caldria insistir en el fet de que tenir els
boscos nets i endreçats té uns costos molt elevats i fer-ho possible és cosa de tots.

Com veieu el futur dels boscos catalans?
Els boscos catalans necessiten la intervenció de les administracions per tal de millorar
el seu manteniment i aconseguir que tinguin una bona qualitat i rendiment. Com és
ben sabut, boscos són el pulmó del nostre planeta i si no es mantenen de manera
adequada es poden degradar irreversiblement. Per desgràcia, crec que això ja està
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passant en alguna zona del nostre país. La millor contribució que podem fer des de
ELFOCAT és intentar frenar i revertir aquestes situacions conjuntament amb els
ajuntaments, el departament de medi ambient i altres ens relacionats amb els boscos.

Que caldria fer davant el canvi climàtic i els incendis forestals?
Cada vegada es més necessari tenir els boscos ben gestionats, el que la gent en diu
boscos nets, per tal de tenir-los en les millors condicions silvícoles davant el risc
d’incendis forestals cada cop més imprevisibles pel canvi climàtic. La neteja de boscos
tot aprofitant les restes, valoritzant-les per fer estella, ajudarà a evitar incendis o a ferlos menys intensos, i a generar ocupació a zones rurals formant persones en treballs
forestals que també podrien col·laborar, si s’escau, en l’extinció.
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6.- COL·LABORACIÓ AMB COFOR INTERNATIONAL

COFOR-Internacional es una associació d’entitats forestals municipals a on ELFOCAT hi
va ingressar com a membre de pel dret aquest 2013, i que està liderada per la Federació
Francesa de Municipis Forestals (FN-COFOR), i de la que son membres la Federation
Europeenne des Communes Forestieres (FECOF), i diverses associacions de Communes
Forestières de França moltes d’elles vinculades a l’Unión du Grand Sud (UGS), així com
altres associacions municipals forestals del mon (Camerun, Benin, Costa d’Ivori, Burkina
Faso, Equador...).

Des de COFOR-International es promouen accionsa les forests comunalsde països en desenvolupament; alguns
exemples: generador elèctric amb biomassa amb cloves de cacauets a Po (Burkina Faso) / Pila carbonera al bosc
comunal de Kalounayes (Senegal)/ Plantació d’un tallafocs al bosc comunal de Tchaourou (Benin)

Promou temes vinculats a la governança forestal dels ens locals arreu del món.
Actuen sempre a l’iniciativa d’algun electe local, per demanda i voluntat de
municipis europeus o d’altres països que volen ser mes actius en la gestió dels
seus boscos. Treballen actualment a l’Àfrica, Amèrica Llatina, i el Mediterrani
promovent la gestió sostenible de les forests comunals amb millora de la
participació i les pràctiques de gestió de les comunitats locals; i dins els seus
objectius estatutaris hi consta el servir a la causa humanitària en el vessant de:
la lluita contra la pobresa, la promoció de la democràcia local i la protecció des
recursos naturals i de forma particular els terrenys forestals.
Actualment COFOR-International proposa que ELFOCAT coordini les seves
activitats al mediterrani (països àrabs, Europa de l’est mediterrània, com el
Marroc, Albània, Líban, etc...)actuant d’animadors dels membres de COFOR
Internacional en aquesta zona. Aquesta coordinació ELFOCAT la faria amb el
Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) de Solsona, que cobriria les
depeses i la feina que pugui suposar aquest acord.
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7.- SUPORT A LA GESTIÓ FORESTAL :

CERTIFICACIÓ FORESTAL: ELFOCAT es membre de l’Associació Catalana
Promotora de la Certificació Forestal (ACPCF) anomenada PEFC CATALUNYA
(www.pefc.cat) i també te previst sol·licitar l’ ingrés a l’ENSCAT (Ens Català
Sol·licitant de la Certificació Forestal; www.enscat.org), on pretén defensar els
interessos i les particularitats de al gestió forestal local. La certificació,
mitjançant el sistema PEFC, de la sostenibilitat de la gestió forestal s’aplica tant
a la ordenació forestal com a la cadena dels productes, i ara s’està implantant
al sector de productes de biomassa forestal (estella, pèl·.ets...).

REUNIÓ PROPIETARIS I GESTORS:A la darrera Junta es va acordar, de
forma coordinada amb la Direcció General del Medi Natural i la Biodiversitat del
DAAM de la Generalitat de Catalunya, la organització d’un primera trobada de
propietaris i gestors tècnics de boscos de propietat municipal a Catalunya, per
debatre i posar en comú temes d’interès de la gestió de boscos comunals,
prevista per principis del 2014.

ENQUESTA FUTUR: Davant la situació del sector forestal, dins la crisi que
afecta el país, i de les dificultats que es troben els ajuntaments i ens locals en
la gestió dels seus boscos de propietat pública i la valorització dels seus
productes, es vol millorar el paper que hi pot aportar ELFOCAT, tot fent arribar
una enquesta d’opinió dels ajuntaments propietaris de boscos plantejant
diferents opcions de futur.
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8.- TEMES INSTITUCIONALS:
REUNIO FECOF ESTRASBURG:L’11 de setembre de 2013 va haver-hi una
important reunió de la FECOF (Federation Europeenne des Communes
Forestieres), amb presència de diputats europeus i de les associacions de
propietaris forestals municipals europees, on va assistir ELFOCAT, com a
membre de ple dret, per tal de informar de l’importantissim paper que juguen
els boscos i els municipis en l’economia, i el medi ambient europeu. La reunió
s’emmarcava dins els moviments que tenen lloc a Europa per tal de definir una
nova estratègia forestal (recordem que els temes forestals varen quedar fora
del tractat i que per tant es un tema no directament competencial, de moment,
a la UE). De fet pocs dies després de la reunió, el 20 de setembre de 2013, la
Comissió presentava públicament una nova estratègia forestal europea basada
en un enfocament nou, més ampli,del paper dels boscos. Aquesta nova
estratègia ha de ser estudiada, ara, pel Parlament Europeu i pel Consell.

Mesa que presidia la reunió de FECOF a Estrasburg el setembre del 2013

La fins ara vigent estratègia forestal de la UE, que es remunta al 1998, es
basava en la cooperació entre la UE i els Estats membres (subsidiarietat i
responsabilitat compartida), i establia el marc necessari per a portar a terme
actuacions relatives als boscos que recolzessin una gestió forestal sostenible. A
la nova estratègia s’hi incorporà la nova demanda creixent que s’exerceix sobre
el sector forestal, i també els canvis socials, politics, que han afectat als boscos
aquests darrers 15 anys, així com diferents aspectes de sectors estratègics
complementaris, com el desenvolupament rural, l’empresa, medi ambient,
bioenergia, canvio climàtic, investigació i desenvolupament. També inclou un
Pla director de mesures correctores per tal d’afavorir a les industries que
aprofiten els recursos forestals per fer front als reptes actuals.
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Membres d'ELFOCAT a la reunió de al FECOF d'Estrasburg 2013

A la reunió es va insistir en el paper dels municipis propietaris de boscos i a la
necessitat de millorar alguns aspectes en el que resultem afectats
(compensacions
econòmiques,
Xarxa
Natura
2000,
planificacions,
tramitacions..)

ASSEMBLEA ELFOCAT:El març de 2013 va tenir lloc a Montferrer l’assemblea
d’ELFOCAT, on es varen tractar els diferents aspectes del funcionament de
l’associació. Va clausurar l’assemblea l’HC del DAAM de la Generalitat de
Catalunya, Sr. Pelegrí i a continuació es va signar la addenda del conveni de
col·laboració entre el ELFOCAT i el Centres Tecnològic Forestal de Catalunya
(CTFC) presidit també per l’HC Sr. Pelegrí.

Obertura de l'assemblea d'ELFOCAT, amb presència del Presidentdel CC de l'Alt Urgell, Sr. Jesús Fierro,
'alcalde de Montferrer,Sr. Jordi Calvet, el Vicepresident d'ELFOCAT Sr. Josep Poch iel Secretari d'ELFOCAT Sr.
Antoni Navinès
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El vicepresident d'ELFOCAT Sr. Poch, que presidia l'assemblea,
junt amb l'HC Sr. Pelegrí, a la clausura de la mateixa

ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ: ELFOCAT té presència a nombrosos
fòrums, institucions,i
institucions, coordinacions de projectes i propostes de dinamització
forestal, com ara: Comissió de Dinamització Forestal als Alt Pirineus i Aran,
Fundació Fòrum Ambiental,
Ambiental Projecte MARIE, proposta
posta de projecte europeu de
dinamització econòmica forestal del Pirineus promogut per CTFC, CPF i
DGMNiB,, Taula sectorial de la fusta, consell del redacció dels PORFs de les
vegueries, Comitè assessor del CTFC, comissions de treball sobre el nou PDR a
Desenvolupament Rural,
R
taller de PSA (pagaments per serveis ambientals)..... i
recentment ha demanat el seu
s
ingrés a la llotja de la fusta de la Cambra de
Comerç a Vic.

Les activitats d’ELFOCAT tenen el suport de:
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