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ACORO DE COL-LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDÍ

AMBIENT I HABITATGE I L'ASSOCIACIÓ D'ENTITATS LOCALS

PROPIETÁRIES FORESTÁIS DE CATALUNYA

REUNITS

D'una banda, el Departament de Medí Ambient ¡ Habitatge de la

Generalitat de Catalunya, d'ara endavant DMAH, representat per l'Hble.

Sr. Francesc Baltasar ¡ Albesa, conseller de Medi Ambient i Habitatge,

d'acord amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,

d'organització, procediment i régim jurídic de ('Administrado de la

Generalitat de Catalunya,

I de l'altra, l'Associació d'Entitats Locáis Propietáries Forestáis de

Catalunya, d'ara endavant ELFOCAT, representada peí seu president, ei

Sr. Manel Palau, amb NIF G25717570, especialment facultat per aquest

acte segons l'article 10.2 deis estatuís de l'Associació i l'acord de junta del

día 5 de novembre.

Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíproca la capacitat lega!

necessária per formalitzar aquest document, i

MANIFESTEN

D'acord amb e! Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació,

denominació i determinació de 1'ámbit de competencia deis departaments

de ('Administrado de ¡a Generalitat de Catalunya correspon al DMAH



l'exercici de les atribucions própies de l'Administrado de la Generalitat en

l'ámbit deis boscos, la biodiversitat i la protecció del medi natural.

ELFOCAT es una associació d'ens locáis públics amb patrimoni forestal o

amb una gran vinculació en aquest sector, amb els objectius i finalitats

següents:

a) Millorar en general l'acció forestal ais boscos propietat d'ens locáis i

ais municipis, mitjangant, entre d'altres, les línies de treball següents:

1. Representació i defensa d'interessos del bosc propietat d'ens

locáis;

2. Coordinació de polítiques de gestió forestal comunes i

compartides;

3. Promoció de legislado i ajuts que beneficien la gestió deis boscos

propietat d'ens locáis;

4. Potenciació del mercat de la fusta i deis productes forestáis;

5. Millora de gestió, coneixement i noves tecnologies d'aplicació a la

gestió forestal;

6. Coordinació de polítiques de defensa de la forest pública propietat

d'ens locáis;

7. Divulgació i promoció deis valors del bosc davant la societat i de

les obligacions i responsabilitats d'aquesta envers el bosc, i

8. Activitats de formació forestal a electes i treballadors del bosc.

b) Implicar els governs locáis en la gestió i en la política forestal local i

nacional.

c) Realítzar una estrategia de massís i de regió, davant les institucions i

organitzacions europees i euromediterránies, col-laborant, si s'escau,

amb altres entitats de finalitats similars i promoure la participació en

programes i projectes, d'interés peí sector forestal i peí bosc, de la Unió

Europea i d'altres organitzacions internacionals.



d) Representar i defensar els ¡nteressos deis ens locáis titulars de

boscos davant la resta d'administracions i de la societat.

e) Qualsevol altra activitat que promogui ¡ beneficl la situado i el

rendiment deis boscos deis ens locáis, i contribueixi a la seva

conservado i utilitat.

Que la gestió deis boscos propietats d'entitats locáis, d'acord amb la Llei

forestal de Catalunya del 1988, correspon ais seus titulars d'acord amb les

directrius i els plans aprovats per l'Administració forestal.

Que la potenciado de l'associacionisme forestal es una de les prioritats

dins la política forestal de la Generalitat de Catalunya. Tant es així que

/ des del DMAH s'ha potenciat, dins el programa INTERREG DYNAFOREST,

la creació d'una associació d'entitats locáis propietáries de boscos. Aquest

\a es el que va donar origen a la formació ELFOCAT.

3. PACTES

Primer. Objecte de l'acord

L'objecte d'aquest acord institucional es establir un marc de col-laboració i

diáleg fluid i ágil entre el DMAH i ELFOCAT per:

• Preparar i desenvolupar conjuntament plans, projectes i

programes i estudis d'interés mutu amb l'objectiu de fomentar

les activitats dins de les forests pertanyents a les entitats locáis,

per tal de contribuir a fixar la població local al territori ¡ crear

riquesa a les zones rurals, de manera compatible amb la

conservació deis seus valors naturals.



Planejar propostes especifiques dins del camp de l'aprofitament

de la biomassa elaborant programes especiáis per possibilltar la

gestió de les forests i al mateix temps contribuir al

desenvolupament del model energétic plantejat a l'Estratégia per

al desenvolupament sostenible de Catalunya, aprovada peí

Govern de Catalunya el 31 d'agost del 2010.

Segon. Compromisos de les parts

Les parts elaboraran un Programa anual d'actuacions on es plasmaran les

diferents tasques a desenvolupar durant l'exercici i on es preveuran els

recursos a aportar-hi per cada part, així com els criteris i indicadors per

constatar-ne el compliment.

El DMAH impulsará la realització de les gestions oportunes perqué

' \ ELFOCAT es pugui integrar en la Taula intersectorial de la fusta ¡ en el

Consell de Protecció de la Natura, així com els altres órgans de

participació que per la seva naturalesa o funcions interessin a les entitats

locáis propietáries forestáis.

El DMAH potenciará la realització de programes de formació específics per

la realització de treballs forestáis per tal d'estimular, professionalitzar i

dignificar les condicions de treball dins del sector.

El DMAH donará suport a les iniciatives d'ELFOCAT en relació amb

l'aprofitament de la biomassa. Concretament, col-laborará en el

desenvolupament del programa de les 200 calderes encaminat a

l'aprofitament térmic de l'estella forestal en els termes que s'acordin dins

del programa.



El DMAH facilitará el coneixement a ELFOCAT de tots els plans, projectes i

informado sobre les actuacions que puguin incidir sobre el seu ámbit i

ELFOCAT n'informará.

Tercer. Financament i pagament

Les parts contribuirán a la consecució deis objectius fixats en aquest acord

¡ a l'execució de les tasques contingudes al Pía d'actuacions amb els

mitjans materials i humans que s'explicitaran dins del programa anual.

Així mateix, les parts, i d'acord amb el programa anual, realitzaran

('aportado económica corresponent.

Quart. Comissió de seguiment

Per tal de garantir el corréete funcionament del protocol, elaborar els

programes anuals, facilitar la comunicació de les iniciatives de les parts

signatáries i poder resoldre els dubtes d'interpretació que sorgeixin

respecte a les clausules d'aquest document, es crea una comissió de

seguiment formada per
.

• 3 representants del DMAH, nomenats peí conseller d'aquest

Departament.

• 3 representants d' ELFOCAT.

Cingue. Confidencialitat i publicitat deis resultats

Cada una de les parts es compromet a no difondre, sota cap concepte, les

informacions científiques o técniques sobre el desenvolupament deis

projectes que es duguin a terme en el marc d'aquest protocol, mentre



aqüestes ¡nformacions no siguin de dornini públic o no obtingui

l'autorització per fer-ho.

Les dades de carácter personal contingudes serán protegides d'acord amb

la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de

carácter personal.

Sisé. Vigencia

Aquest protocol será vigent des de la seva signatura fins el 31 de

desembre de 2011 i será prorrogable per períodes anuals, si no es

produeix la denuncia expressa amb una antelació mínima de dos mesos.

La prórroga del protocol comportará la obligatorietat d'aprovar un

programa d'actuacions per al mateix període prorrogat.

Seté. Causes d'extinció

Son causes d'extinció anticipada de la vigencia d'aquest protocol: l'acord

mutu de les entitats signants; la impossibilitat sobrevinguda, legal o

material de l'execució de les actuacions que en constitueixen l'objecte; la

manca d'acord en l'aprovació del programa anual, i rincompliment greu o

manifest de les seves clausules.
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I, en prova de conformitat amb el contingut de l'Acord, les parts el signen

per duplicat i a un sol efecte.

Barcelona, 8 de novembre de 2010

Francesc Baltasar ¡ Albesa Manel Palau i

Conseller de Medi A/mbient
i Habitatge

President d'ELFOCAT


