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1.- DINAMITZACIÓ BOSCOS DE PROPIETAT LOCAL: 
 
Per ELFOCAT és prioritària la dinamització de tots els usos: productius, protectors i 
socials, dels boscos de propietat local, a fi de aconseguir l’optimització d’aquesta 
infraestructura verda bàsica, tot impulsant i col·laborant en diverses accions i 
propostes, coordinadament amb la resta del sector forestal. Algunes d’aquestes 
accions són: 
 

● FIRA BIOMASSA VIC 2014: Presència a la 3a Fira de la Biomassa de Vic 
2014, on s’ha incidit en la importància dels boscos de propietat local en la 
producció, consum i dinamització de l’ús la de biomassa forestal per a energia.  
 

 
 

Visió del estand institucional d'ELFOCAT a la 3a Fira de la Biomassa a Vic, febrer de 2014 
                                     

 

   
 

Alguns dels pòsters exposats a la Fira de la Biomassa a Vic 
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● 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. 
 
● PONÈNCIES A FIRES, JORNADES I FÒRUMS 2014: S’han realitzat 
ponències a diferents actes (com a la Fira del Medi Ambient de Tortosa, a la 
Fundació Fòrum Ambiental, a Micosylva..) i s’han assistit a nombroses jornades, 
reunions, trobades tècniques sectorials, etc.. en defensa dels interessos i la 
missió de les entitats locals propietàries forestals.  
 
 

       
 
La presència als actes i sessions tècniques es fonamental per la coordinació amb la resta del sector forestal  
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● PLEC CONDICIONS BIOMASSA: Amb l’associació BOSCAT s’ha editat i 
distribuït, via postal, a tots els municipis de Catalunya 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. 
El document es troba disponible, en versió PDF, a la plana web d’ELFOCAT: 
(http://www.elfocat.cat/docs/plecs_biomassa.pdf) 
 

         
 

Presentació pública del model de plecs de biomassa editats, per part dels presidents 
d’ELFOCAT Sr. Manel Palau i de BOSCAT Sr. Jaume Rabeya (Vic, febrer de 2014) 

 

 
● MARCA DE PROCEDÈNCIA “CATFOREST – PRODUCTE FORESTAL 
CATALUNYA”:  S’està creant una marca de procedència pels productes 
forestals de Catalunya (fusta, llenyes i biomassa) que promou l’Associació 
Catalana Promotora de la Certificació Forestal (ACPCF) de la que forma part 
ELFOCAT. Amb la marca es pretén informar i garantir al consumidor de la 
procedència catalana del producte forestal a més de donar una qualitat 
garantida.  
 
● COL·LABORACIÓ EN EL PROJECTE “EL BOSC ES VIU I RIC”: Promogut 
pel Gremi de Fusters, Ebenistes i Similars de Barcelona, “El bosc és viu i ric”  és 
un projecte que implica tots els actors de la fusta, des de administració, la 
propietat forestal (on hi col·labora ELFOCAT), serradores, rematants, 
magatzems i fusters, passant pels propietaris dels boscos, amb l’objectiu de 
reanimar el sector trobant la manera d’utilitzar la fusta del país per abastir el 
mercat intern. S’ha fet un prova pilot de tallada de fusta del país i de tot el 
procés de transformació fins a esdevenir un producte acabat llest per a la 
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comercialització final. Es pretén que el projecte tingui continuïtat i pugui ajudar 
a dinamitzar la comercialització de la fusta procedent dels boscos catalans.  
 

    
 
Vista de una de les reunions del projecte, i portada de les conclusions presentades a la Setmana de la Fusta 
de Catalunya (29 octubre de 2014) 

 

● ASSISTÈNCIA A LA LLOTJA DE VIC PELS PREUS DE REFERÈNCIA 
DELS PRODUCTES FORESTALS:  A partir d’aquest hivern de 2014, ELFOCAT 
assisteix, com a un representat de la propietat forestal pública local, a la Llotja 
de Contractació i Mercat en Origen de Vic, a la delegació a Osona de la Cambra 
de Comerç de Barcelona (http://www.llotjadevic.org), que xifra les cotitzacions de 
referència del mercat català de la fusta i llenya.  
 
(els preus xifrats a la Llotja de Vic corresponents a la sessió núm. 46, d’octubre 
de 2014 es poden trobar a: 
http://llotjadevic.org/redaccio/arxius/imatgesbutlleti/COTITZ%20FUSTA%20OCTUBRE
%202014%20env.pdf ; 
Per altres preus de referència es pot consultar l’observatori forestal català 
(http://www.observatoriforestal.cat/preus.php)  i en el cas a l’estat espanyol es pot 
accedir al “Observatorio de precios forestales REDFOR”, actualitzats al octubre 
de 0214, a l’enllaç: http://selvicultor.net/redfor/wp-content/uploads/Observatorio-de-
precios-Completo_Oct_2014.pdf) 
 
● DINAMITZACIÓ APROFITAMENTS FORESTALS: Des la DGMNIB s’està 
treballant, amb l’augment de les fustes i llenyes disponibles a les subhastes de 
les forests públiques, incloses les de propietat local. Aquest objectiu es 
compartit per ELFOCAT; i el 25 de març de 0214, coincidint amb l’assemblea 
general d’ELFOCAT, es va realitzar una SESSIÓ TÈCNICA sobre la “Dinamització 
dels aprofitaments de fustes i llenyes a les forest UP de propietat local”, amb 
l’objectiu de posar en comú entre els tècnics gestors (enginyers DGMNiB de la 
Generalitat de Catalunya i tècnics gestors de forests UP i de les diputacions) i 
els ens locals propietaris de forests d’Utilitat Pública de Catalunya (ELFOCAT), 
mesures de dinamització dels aprofitaments de fusta i llenyes de les forests 
davant la demanda del mercat i les necessitats econòmiques, sempre sota els 
principis bàsics de la sostenibilitat i compatibilitat d’usos de la gestió, i on el 
director General Sr. Trasobares va esposar les seves línies de treball, ELFOCAT 
va fer unes reflexions i propostes i es varen debatre les diferents propostes. 
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Paper entitats locals propietàries de 

boscos:

• Establir un instrument de coordinació/ associació: per a les qüestions que requereixin acció forestal 
comuna (consell comarcal, mancomunitat, consorci, taula de coordinació)

• Coordinació /associació per la defensa col·lectiva dels interessos (ELFOCAT)

• Dedicació per part de regidor/alcalde que faci un seguiment del tema: regidoria de boscos.

• Obrir una línia pressupostaria municipal per boscos: àgil i finalista: entrada i sortides.

• Fons de millores: aplicació i control lligada a la política forestal municipal

• Avançar en doble adjudicació: subhasta de fusta i millores de fusta trituració.

• Tramitar adjudicacions per períodes plurianuals (legislatura).   

• Promocionar la construcció amb elements de fusta a: ordenances, planejaments etc..

• Oberts a peticions tècniques i canvis de tramitació i procediment d’accions forestals.

• Disposició a coordinar polítiques de tendències de preu, i establir, si s’escau, preus mínims de mercat 
de forma solidaria amb altres entitats locals propietàries de boscos.

• Coordinació amb projectes empresarials forestals propers.

• Assumir les responsabilitats en la decisió de preus i aprofitaments, a proposta de l’enginyer gestor. 

• Promoure consum i producció de biomassa

Proposta del paper que poden realitzar les entitats locals a la dinamització dels aprofitaments forestals, 
segons ELFOCAT, exposat a la sessió tècnica del 25 de març de 2014 a Montferrer. 

 
 
● PLANS D’ORDENACIÓ DE RECURSOS FORESTALS DE L’ALT PIRINEU 
I ARAN: S’ha iniciat al redacció del Pla d’Ordenació de Recursos Forestals 
(PORF) de l’Alt Pirineu i Aran (a més hi has dos PORF que es troben a punt de 
finalitzar: a les comarques Centrals i a les de Girona), amb una reunió de 
presentació del projecte i recull de la percepció dels responsables de gestió 
forestal al territori el 20 de junt¡y de 2014 a Sort (Pallars Sobirà),  on ELFOCAT 
va defensar el parer dels ens locals forestals. Aquest document ha de permetre 
coordinar la planificació i acció forestal en les diverses regions catalanes.  
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2.- ENTREVISTA AL SR. ANTONI TRASOBARES, DIRECTOR GENERAL 
DEL MEDI NATURAL I LA BIODIVERSITAT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

El Sr. Antoni Trasobares és 

l’actual director general de 

Medi Natural i 

Biodiversitat, dins el 

Departament d’Agricultura 

Ramaderia Pesca i Medi 

Natural de la Generalitat de 

Catalunya  

 
Quines han estat i són les seves prioritats bàsiques d’acció política per al sector forestal? 
Des de la meva arribada a la Direcció General, la meva primera intenció ha estat fer patent la 
multifuncionalitat dels boscos, és a dir, que mantenint els valors ambientals es pot aprofitar el 
conjunt de recursos que el bosc ens ofereix.  Particularment, m’he implicat en l’activació del 
sector forestal, per tal que pugui contribuir a dinamitzar les economies locals. Cal superar els 
falsos tòpics com que conservar la natura és abandonar-la;Protegir requereix també gestió. 
 
Quin paper creu que les entitats locals, siguin o no propietàries de boscos, poden jugar dins el 
sector forestal? 
El paper de les entitats locals com a representants de la població local és fonamental.  Cal tenir 
sempre present que la població local és en definitiva el principal i més directe receptor dels 
beneficis de la gestió, i les entitats locals  han de saber i fer visible aquesta realitat. Per altra 
banda, resulta imprescindible la col·laboració i l’enteniment entre les diferents entitats locals 
propietàries per agrupar i fer més atractives les seves ofertes i maximitzar els recursos. 
 
En el cas de les entitats locals propietàries de boscos, creu que s’han acomplert les expectatives 
de la Llei forestal catalana de 1988 per tal de desenvolupar la seva autogestió? 
La Llei forestal de 1988 va ser innovadora en molts aspectes i un d’ells va ser la d’obrir la 
possibilitat que les entitats locals gestionessin les seves forests. Tot i què s’han fet molts 
avenços, la manca de rendibilitat econòmica directa de la major part d’aquests boscos durant 
molts anys, ha complicat que els ajuntaments puguin assolir la seva gestió.   
 
La possibilitat d’integrar dins un mateix centre de la propietat a boscos privats i locals és una de 
les grans oportunitats per dinamitzar la gestió forestal; quins aspectes creu que són més 
destacables d’aquesta proposta? 
La participació de la propietat privada en un òrgan de l’Administració Forestal també va ser un 
aspecte innovador de la Llei 6/1988. Analitzant l’experiència d’aquests anys del Centre de la 
Propietat Forestal privat, s’ha començat a plantejar la possible integració també a la propietat 
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pública. A curt termini, estem treballant per millorar la coordinació entre els operatius del 
Departament de boscos públics (enginyers comarca) i el Centre de la Propietat Forestal, 
etc...D’aquesta manera, mantenint les particularitats de cada tipus de forests, es podria 
homogeneïtzar la gestió sota les directrius del Pla general de política forestal, recentment 
aprovat, i es facilitarien les línies de cooperació publico-privades que poden ser eines d’activació 
del sector. 
 
L’aprofitament sostenible de fustes i llenyes, la consolidació de l’ús energètic de la biomassa, els 
bolets, la cacera, ramaderia extensiva... d’on poden venir els ingressos que puguin ajudar a 
dinamitzar el sector local forestal? 
Sense oblidar-nos de les produccions tradicionals dels boscos, és cert que amb caràcter 
immediat l’ús energètic de la biomassa ofereix unes expectatives, en algun cas ja realitat, molt 
interessants. Tot i això, hem d’aconseguir  l’obtenció del major valor afegit dels nostres 
productes i, en aquest sentit, no deixem de treballar per promoure l’ús de la fusta en 
construcció. Incidim en la difusió, de cara als consumidors, de les seves avantatges tècniques i 
ambientals i també treballem amb prescriptors, dissenyadors i tècnics en l’àmbit de la formació, 
del coneixement dels productes i, tècniques i solucions de l’ús de la fusta. 
 
A mig termini s’obren altres vies, com la biotecnologia industrial i les biorefineries, que 
conduiran a noves bioindústries, transformaran les existents i obriran nous mercats per als 
bioproductes.  
 
Quines son les principals dificultats amb què es troba com a director general? 
Cal tenir present que la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat té competències sobre 
temes molt diversos i una presència important al territori.  Per altra banda, en molts dels temes 
hi ha interlocutors amb interessos o punts de vista contradictoris. Tampoc és fàcil explicar als 
mitjans de comunicació algunes qüestions sobre les quals, de vegades, hi ha idees 
preconcebudes errònies.  Finalment, no cal oblidar la disminució dels recursos per assolir els 
objectius. 
No obstant això, sempre mirem d’interpretar les situacions en positiu, entenc aquest càrrec com 
una gran oportunitat per millorar la situació dels boscos i el sector forestal a Catalunya. 
 
Que demanaria als ens locals catalans propietaris de boscos? 
Col·laboració i recolzament a l’Administració en les línies estratègiques plantejades en el Pla 
general de política forestal i interès pels seus boscos com a font de recursos i serveis. 
 
Quin és el seu repte més immediat al front de la Direcció General? 
La integració plena de gestió i protecció, la superació de la dicotomia conservació/gestió i, fins i 
tot, la de conservació/producció. 
 
Com veieu el futur dels boscos catalans? 
Malgrat l’actual conjuntura de crisi, veig el futur amb optimisme. Els catalans estimem i valorem 
els nostres boscos, tot i que cal promoure la cultura del bosc, sobretot en l’àmbit de la població 
urbana. Hi ha molts joves professionals ben preparats i conjuntament amb la població rural, 
que cada vegada veu amb més nitidesa les possibilitats dels seus boscos, tenim per davant un 
camí prometedor. 
 
 
  



 

 

3.- SIGNAT CONVENI ELFOCAT
 
S’ha signat un conveni entre la Diputació de Girona i ELFOCAT, en el marc del pla 
estratègic de subvencions de la esmentada diputació amb organitzacions agràries 
representatives. El conveni, vigent pel 2014,  es podrà prorrogar anualment, a petició 
d’ELFOCAT, i suposa una important millora en la dinamització de les actuacions 
realitzades entre ambdues institucions per les entitats locals forestals gironines. 
 

     
 
La Diputació de Girona, igual que la diputació de Barcelona i la Diputació de Lleida, han 
donat suport des de la seva fundació, a ELFOCAT, com a entitat associativa de ens 
locals (ELFOCAT està registrada al Registre d’organitzacions associatives dels ens locals 
de Catalunya, del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya). Amb aquesta signatura l’associació tindrà convenis vigents 
amb dues diputacions: la de Barcelona i la de Girona.      
 
 
4.- INCORPORACIÓ D’ELFOCAT ALS ORGANS DE GOVE
ORGANISMES DE CERTIFICACIÓ FORESTAL:
 
El president d’ELFOCAT, Sr. Manel Palau, ha estat elegit, aquest 2014, com a 
vicepresident dels organismes de certificació forestal a Catalunya: Associació Catalana 
Promotora de la Certificació Forestal (ACPCF)
(www.pefc.cat) i també de l’Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal (ENSCAT: 
www.enscat.org). La certificació, mitjançant el sistema PEFC, de la sos
gestió forestal s’aplica tant a la ordenació forestal com a la cadena dels productes de 
fusta, llenya i biomassa forestal (estella, pèl·lets i briquetes). 
 
 

                              
 
 

                                

SIGNAT CONVENI ELFOCAT- DIPUTACIÓ DE GIRONA 

S’ha signat un conveni entre la Diputació de Girona i ELFOCAT, en el marc del pla 
estratègic de subvencions de la esmentada diputació amb organitzacions agràries 

nveni, vigent pel 2014,  es podrà prorrogar anualment, a petició 
d’ELFOCAT, i suposa una important millora en la dinamització de les actuacions 
realitzades entre ambdues institucions per les entitats locals forestals gironines. 

   

ona, igual que la diputació de Barcelona i la Diputació de Lleida, han 
donat suport des de la seva fundació, a ELFOCAT, com a entitat associativa de ens 
locals (ELFOCAT està registrada al Registre d’organitzacions associatives dels ens locals 

del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya). Amb aquesta signatura l’associació tindrà convenis vigents 
amb dues diputacions: la de Barcelona i la de Girona.       

INCORPORACIÓ D’ELFOCAT ALS ORGANS DE GOVERN DELS 
ORGANISMES DE CERTIFICACIÓ FORESTAL: 

El president d’ELFOCAT, Sr. Manel Palau, ha estat elegit, aquest 2014, com a 
vicepresident dels organismes de certificació forestal a Catalunya: Associació Catalana 
Promotora de la Certificació Forestal (ACPCF) anomenada PEFC CATALUNYA 

i també de l’Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal (ENSCAT: 
). La certificació, mitjançant el sistema PEFC, de la sos

gestió forestal s’aplica tant a la ordenació forestal com a la cadena dels productes de 
fusta, llenya i biomassa forestal (estella, pèl·lets i briquetes).  
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S’ha signat un conveni entre la Diputació de Girona i ELFOCAT, en el marc del pla 
estratègic de subvencions de la esmentada diputació amb organitzacions agràries 

nveni, vigent pel 2014,  es podrà prorrogar anualment, a petició 
d’ELFOCAT, i suposa una important millora en la dinamització de les actuacions 
realitzades entre ambdues institucions per les entitats locals forestals gironines.  

ona, igual que la diputació de Barcelona i la Diputació de Lleida, han 
donat suport des de la seva fundació, a ELFOCAT, com a entitat associativa de ens 
locals (ELFOCAT està registrada al Registre d’organitzacions associatives dels ens locals 

del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya). Amb aquesta signatura l’associació tindrà convenis vigents 

RN DELS 

El president d’ELFOCAT, Sr. Manel Palau, ha estat elegit, aquest 2014, com a 
vicepresident dels organismes de certificació forestal a Catalunya: Associació Catalana 

anomenada PEFC CATALUNYA 
i també de l’Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal (ENSCAT: 
). 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 de 
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5.- POLITICA FORESTAL EUROPEA: POSICIONAMENT DAVANT LA 
NOVA ESTRATEGIA FORESTAL 
  

● POSICIONAMENT DEL MON LOCAL FORESTAL DAVANT LA NOVA 
ESTRATÈGIA FORESTAL EUROPEA: Davant la nova estratègia forestal europea que 
s’està tramitant pels diferents òrgans de govern de la unió Europea, el mon local 
forestal europeu, coordinat a través de l’associació FECOF (Federation Europeenne des 
Communes Forestieres), de la que forma part, com a membre de ple dret, ELFOCAT, 
va realitzar un manifest, fet públic el 21 de febrer de 2014, on es plantegen les 
demandes bàsiques de les entitats locals forestals. 

El manifest inclou punts com: la necessitat de distingir entre la gestió de les forest 
publiques pertanyents als estats, de la de propietat local el reconeixement de les 
entitats locals propietàries de boscos com a plens actors forestals en la implementació 
d’aquesta estratègia forestal europea; i que aquesta estratègia ha de contemplar la 
plena multifuncionalitat dels boscos, incloent el seu paper com a font d’activitat 
econòmica i industrial. El document complert es pot trobar penjat a la plana web 
d’ELFOCAT(http://www.elfocat.cat/docs/FECOF-
Position%20on%20the%20new%20EU%20Forest%20Strategy.pdf). Es previst enviar tota 
aquesta informació, i altre de complementària, als eurodiputats catalans. 

 

               

El document de posicionament de la FECOF sobre l’estratègia forestal europea es penjat a la plana web d’ELFOCAT. 
També s’ha fet arribar a tots el membres d’ELFOCAT la circular FECOF núm. 20 sobre política forestal europea pels seu 
interès, traduïda al català (i que es va arribar també a l’altre membre FECOF de llengua comuna, que és Andorra). 
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6.- TEMES INSTITUCIONALS:  

 
● ASSEMBLEA ELFOCAT: El 25 de març de 2014 va tenir lloc a Montferrer 
l’assemblea ordinària 2013 d’ELFOCAT, on es varen tractar els diferents 
aspectes del funcionament de l’associació. Va clausurar l’assemblea el DGMNiB 
Sr. Trasobares. 
 

         
 
Vista de part dels assistents a la assemblea ELFOCAT del 25 març 2014 de Montferrer 

 
● JUNTA ORDINÀRIA ELFOCAT: A Girona, dins les dependències de la 
Diputació de Girona, va tenir lloc el 3 d’octubre de 2014 la junta ordinària 
d’ELFOCAT, on es varen tractar els temes de gestió de l’associació. Va 
concloure la Junta l’HC del DAAM Sr. Pelegrí, amb una exposició de les 
directrius de política forestal del seu departament i una posterior conversa 
sobre diferents temes d’actualitat forestal. 
 
Al finalitzar la Junta es va signar l’addenda pel 2014 del conveni de 
col·laboració existent entre el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i 
ELFOCAT. 
 

         

 

Vista d’alguns moments de la junta d’ELFOCAT del 3 octubre de 2014 a Girona 
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Signatura de l’addenda 2014 del conveni existent entre el CTFC i ELFOCAT. Amb presència del HC Sr. Josep 
Maria Pelegrí com a president del CTFC, el Sr. Denis Boglio com a Director del CTFC, i el Sr. Manel Palau com 
a President d’ELFOCAT. 

 

● JUNTA EXTRAORDINÀRIA ELFOCAT: El 10 d’octubre de 2014 a 
Montferrer, seu de l’associació, es va convocar una junta extraordinària 
d’ELFOCAT, amb un únic punt de l’ordre del dia, sobre la possible modificació 
del Centre de la Propietat Forestal, per tal d’encabir dins els seu òrgans de 
govern a les entitats locals forestals propietàries de boscos. El Sr. Trasobares, 
director general del medi natural i al biodiversitat, va exposar el interès 
d’aquesta possible reforma creant un únic organisme coordinat, que integri la 
gestió forestal privada i la local. 
 

   
Un moment de l’exposició del DGMNiB Sr. Antoni Trasobares a la Junta sobre la proposta de remodelació del 
Centre de la Propietat Forestal. Vora seu el Sr. Francesc Cano, actualment nomenat Subdirector General de la 
Biodiversitat.  

 
● NOTA: Pel seu interès en el temàtica de la gestió administrativa històrica forestal, 
us notifiquem que l’antic membre de la junta d’ELFOCAT Sr. Ricard Estrada, ha 
redactat un llibre sobre la política forestal de la Generalitat republicana titulat: “El 
bosc, patrimoni col·lectiu i privat”, que es previst presentar públicament en breu.
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7.- ACTUALITZACIÓ MEMBRES D’ELFOCAT 
 

La relació actualitzada de socis d’ELFOCAT (a partir de la Junta de 3 octubre 2014) es: 
 

  COMARCA ENTITAT 
 

Ha (**) 
1 Alt Empordà Agullana (*) 0 
      
2 Alt Urgell Alàs i Cerc 173 
3 Arsèguel 539,99 
4 El Pont de Bar 2112,31 
5 EMD Asnurri (Valls de Valira) 294,96 
6 EMD Josa del Cadí  (Josa i Tuixén)   
7 EMD La Guàrdia d'Ares (Valls d'Aguilar)   
8 EMD Taús ((Valls d'Aguilar)   

9 
EMD Vila i Vall de Castellbó (Montferrer i 
Castellbó)   

10 Estamariu 1202,4 
11 Fígols i Alinyà 1551,1 
12 Josa i Tuixent 4897,46 
13 La Seu d'Urgell 20 
14 La Vansa i Fórnols 7192,5 
15 Les Valls d'Aguilar 6471,37 
16 Montferrer i Castellbó 8664,33 
17 Organyà 551,06 
      

18 Alta Ribagorça El Pont de Suert 7110,27 
      

19 Bages Sallent 43,55 
      

20 Baix Ebre Alfara de Carles 397,94 
21 Tortosa 3737,2 
      

22 Baix Empordà Torroella de Montgrí 2376,66 
      

23 Berguedà La Pobla de Lillet 1306,05 
      

24 Cerdanya Alp 1953,68 
25 EMD Aransa (Lles Cerdanya)   
26 Fontanals 983,03 
27 Lles de Cerdanya 4793,02 
28 Meranges 3415,1 
29 Montellà  i Martinet 3027,67 
30 Puigcerdà 286,87 
      

31 
Conca de 
Barberà L'Espluga de Francolí 206,66 
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32 Garrotxa Les Preses 114,59 
33 Montagut i Oix 49,25 
34 Tortellà 268,87 
35 Vall de Bas 251,32 
      

36 Maresme Tordera 178,01 
      

37 Osona Vidrà (*) 0 
      

38 Ribera d'Ebre Rasquera 1791,66 
39 Tivissa 4606,18 
      

40 Ripollès Campelles 809,36 
41 Camprodon 361,86 
42 Gombrèn 717,51 
43 Llanars 0 
44 Pardines 420,01 
45 Planoles 1155,32 
46 Ripoll 30 
47 Ribes de Freser 1454,22 
48 St. Joan Abadesses 525,4 
49 St. Pau Segúries 221,92 
50 Toses 1606,32 
51 Vallfogona Ripollès 900,34 
52 Vilallonga de Ter 2854,08 
      

53 Segrià Rosselló 94 
      

54 Solsonès La Coma i la Pedra 2435,56 
      

55 Pallars Sobirà Alins 14760,38 
56 Baix Pallars 2658,24 
57 EMD Ainet de Besan (Alins)   
58 EMD Araós (Alins)   
59 EMD Arestui (Llavorsí)   
60 EMD Baiasca (Llavorsí)   
61 EMD Montenartró (Llavorsí)   
62 EMD Sellui (Baix Pallars)   
63 EMD Tornafort (Soriguera) 3481,25 
64 Espot 7249 
65 Esterri d'Aneu  559,4 
66 Esterri de Cardós 1274,03 
67 Farrera 5150,64 
68 La Guingueta d'Aneu 7507,57 
69 Lladorre 8762,67 
70 Llavorsí 4719,89 
71 Rialp 4465,46 
72 Soriguera 3481,25 



 

 

73 Sort 
74 Vall de Cardós
    

75 Pallars Jussà La Pobla de Segur
76 Salàs de Pallars
77 Sarroca de Bellera
78 Tremp
79 La Torre de Cabdella
    

80 Terra Alta Horta de Sant Joan
81 La Fatarella
    

82 Urgell Agramunt
    

83 Vallès Occidental Castellar del Vallès
84 Sabadell
85 Terrassa
    

86 Val d'Aran Bossost
87   Vielha e Mitjaran

(*): Entitat local amb statuts de no propietària

(**): La superfície propietat de les EMD està incorporada a la del municipi, si  també n'és membre.

 
Les 198.888 hectàrees de superfície propietat de les entitats locals membres 
d’ELFOCAT representen un 
d’entitats locals, i un 10,30 % de la superfície forestal total de Catalunya.
 
Les darrera entitat local a associar
 
Actualment hi han noves entitats que 
 
 
 

Les activitats d’ELFOCAT tenen el suport de:
 

             
 
 

              

 
Vall de Cardós 

La Pobla de Segur 
Salàs de Pallars 
Sarroca de Bellera 
Tremp 
La Torre de Cabdella 

Horta de Sant Joan 
La Fatarella 

Agramunt 

Castellar del Vallès 
Sabadell 
Terrassa 

Bossost 
Vielha e Mitjaran 

Suma: 
propietària 

(**): La superfície propietat de les EMD està incorporada a la del municipi, si  també n'és membre.

Les 198.888 hectàrees de superfície propietat de les entitats locals membres 
d’ELFOCAT representen un 54,38 % de la superfície de les forests de propietat 

10,30 % de la superfície forestal total de Catalunya.

Les darrera entitat local a associar-se ha estat l’ajuntament de La Fatarella 

Actualment hi han noves entitats que estan tramitant el seu ingrés. 

Les activitats d’ELFOCAT tenen el suport de: 
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7339,55 
3954,35 

  
4405,7 
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57,99 
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108,87 

  
2033,25 
18943,64 

198888,82 

(**): La superfície propietat de les EMD està incorporada a la del municipi, si  també n'és membre. 

Les 198.888 hectàrees de superfície propietat de les entitats locals membres 
sts de propietat 

10,30 % de la superfície forestal total de Catalunya. 

untament de La Fatarella (Terra Alta) 

 


