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Circular 20/2014 

Estratègia forestal de la UE 

En la seva sessió del 21 de febrer, la FECOF va acordar un document de posició sobre l'estratègia 

forestal, i es va pronunciar sobre la Comunicació de la Comissió de la UE des del punt de vista dels 

boscos municipals (http://www.fecof.eu). En aquest document s'acullen positivament els punts 

essencials de l'estratègia forestal de la Comissió de la UE. No obstant això, la FECOF exigeix percebre 

els boscos municipals com a tipus de propietat forestal independent, acceptar el paper especial dels 

municipis i les ciutats com a propietaris forestals, així com concentrar i enfortir en un enfocament de 

finançament múltiple les diferents possibilitats d'ajuda existents a la UE per a la silvicultura. El 

document de posició de la FECOF es va enviar al Parlament, al Consell i la Comissió de la UE.  

 

El Consell de la UE va acollir positivament en termes generals l'estratègia forestal en el seu dictamen 

del 19 de maig. Entre altres coses, també destaca les connexions necessàries i el millor aprofitament 

de les sinergies entre els diferents fons de la UE per als boscos i la silvicultura 

(http://www.consilium.europa.eu).  

 

És probable que el Parlament de la UE només s'ocupi en el segon semestre del 2014 de la nova 

estratègia forestal de la Comissió de la UE.  

 

 



 

Grup de Treball de la Unió Europea per al desenvolupament de criteris per a 

una silvicultura sostenible 

 

La Comissió de la UE ha creat un grup de treball per tal de desenvolupar uns criteris generals per a 

una silvicultura sostenible. D'aquesta manera es donarà directament començament a l'aplicació d'un 

mandat de la nova estratègia forestal de la UE. Aquest Grup de Treball es compondrà d'experts del 

Comitè Forestal Permanent i del Consell Consultiu de la Silvicultura i la Producció de Suro; dos 

organismes són competència de la Comissió de la UE. La FECOF presentar la seva candidatura per 

participar en el Grup de Treball, i ara està representada juntament amb l'Associació Europea de 

Boscos Estatals EUSTAFOR amb un lloc comú per als boscos públics. Anne Galibert, de la Federació 

Nacional de Comunitats Forestals de França (FnCofor), participa al Grup de Treball, on aporta el punt 

de vista dels boscos municipals.  

 

 

Nou Grup de Diàleg de UE "Silvicultura i Producció de Suro" 

 

Al desembre de 2013, la Comissió de la UE va anunciar la modificació de l'estructura actual dels seus 

organismes consultius, i la creació de nous organismes sota el lema "Diàleg amb la societat civil" 

(http://ec.europa.eu). Això també afecta a l'anterior Consell Consultiu de la Silvicultura i la Producció 

de Suro, on fins a la data s'abordaven i debatien tots els temes relacionats amb els boscos i la 

silvicultura. La FECOF pertany des de fa molts anys a aquest Consell Consultiu.  

 

Amb data del 30 de juny del 2014 es van dissoldre tots els consells consultius anteriors, ia la 

primavera ja es van iniciar els procediments de sol · licitud per als nous organismes. Un Grup de 

Diàleg "Silvicultura i Producció de Suro" substituirà al corresponent Consell Consultiu anterior. 

Segons els requisits de candidatura oficials de la Comissió de la UE, l'FECOF queda exclosa de la 

participació com a representació dels boscos municipals pel fet que la pertinença o la relació amb els 

municipis i corporacions té el caràcter d'una organització governamental, el que va en contra de 

l'objectiu pròpiament dit dels nous organismes ("Diàleg amb la societat civil"). Juntament amb altres 

associacions afectades com, per exemple, l'Associació Europea de Boscos Estatals EUSTAFOR, la 

FECOF s'ha oposat i, tot i això, ha sol · licitat un lloc en el futur Grup de Diàleg. Si l'Associació Europea 

de Boscos Estatals EUSTAFOR i la Federació Europea de Municipis Forestals FECOF realment queden 



 

excloses del futur Grup de Diàleg, corre perill l'equilibri anterior entre les diferents parts interessades 

en l'organisme més important per als boscos i la silvicultura.  

(em aquest punt comentar que el passat divendres 18 de juliol la UE va acordar mantenir al 

representació d’ELFOCAT  al grup de treball) 

 

 

Guia d'acció de la UE "NATURA 2000 i els boscos" 

 

Com ja es va informar en les circulars FECOF 18 i 19, la FECOF està representada en el Grup de Treball 

de la Comissió de la UE per a la guia "Natura 2000 en els boscos", a Brussel·les. Després de diverses 

pauses de contingut, una vegada concloses les sessions del Grup de Treball celebrades al març i juny 

l'esborrany ha seguit prenent forma. Per a la FECOF, Anne Galibert de la Federació Nacional de 

Comunitats Forestals de França (FnCofor), Fernando Monzón de l'associació membre espanyola 

REMUFOR i Georg Bauer han analitzat i comentat dins d'un grup de treball intern de la FECOF dels 

esborranys de treball des del punt de vista dels boscos municipals europeus i els han representat en 

el Grup de Treball. Continuen existint molts dificultats i incertesa en conèixer fins a quin punt els 

plans de silvicultura (Forest management plans) i plans de Natura 2000 poden harmonitzar i integrar-

se entre si. També s'ha de classificar com a crítica l'exigència d'executar per a totes les mesures 

forestals una avaluació d'impacte ambiental segons l'article 6.3 de la Directiva sobre Fauna, Flora i 

Hàbitat ("Appropriate Assessment").  

 

Està previst que l'esborrany final de la Comissió de la UE estigui disponible després del parèntesi 

estival. La FECOF farà arribar aquest esborrany als seus membres i es pronunciarà oficialment davant 

la Comissió de la UE.  

 

Com a document no vinculant, la guia d'interpretar la Directiva sobre Fauna, Flora i Hàbitat i la 

Directiva sobre Aus de la UE i oferir instruccions d'aplicació per als Estats membres de la UE, 

administracions mediambientals i forestals, propietaris forestals i parts interessades.  

 

 

 

 

 

 



 

Negociacions sobre el Conveni Europeu sobre els Boscos 

 

Després d'una reunió informal celebrada al maig a Àustria, els molt avançats resultats del Comitè 

intergovernamental de negociació INC per a un Conveni europeu sobre els Boscos es consideren 

suspesos de moment i s'han ajornat fins al pròxim any. Diferents idees sobre el contingut, 

presentades especialment per Rússia i Suïssa, van impossibilitar de moment un acord.  

 

Un desacord en el Govern Federal d'Alemanya entre el Ministeri d'Agricultura (BMEL) i el Ministeri de 

Medi Ambient (BMUB) referent a la competència en la participació alemanya en les negociacions en 

l'INC va fer que lamentablement no tingués continuïtat el paper fins a la data molt actiu i constructiu 

d'Alemanya en les negociacions.  

 

Està previst presentar l'estat actual de les negociacions de l'INC en el marc de la 7. ª Conferència 

Ministerial sobre Protecció dels Boscos a Europa, (FOREST EUROPE), que tindrà lloc l'octubre de 2015 

a Espanya (http://www.foresteurope.org). La Conferència Ministerial haurà de decidir sobre les 

mesures a prendre i, donat el cas, podria aprovar directament el Conveni sobre els Boscos.  

 

 

Reglament de la UE sobre les espècies exòtiques invasores 

 

A l'abril de 2014, el Parlament de la UE va aprovar la proposta de la Comissió de la UE sobre un 

reglament per combatre les espècies exòtiques invasores. Si finalment entrés en vigor el reglament, a 

través de la votació encara pendent del Consell de la UE, tindria com a conseqüència que la Comissió 

de la UE hauria d'elaborar la llista de "les espècies d'importància comunitària" a les que haurien 

d'aplicar-se les disposicions.  

 

L'Agència Federal Alemanya de Conservació de la Naturalesa (BFN) havia presentat una "llista negra" 

d'aquelles espècies que, des del punt de vista de la BFN, haurien de considerar invasores i exòtiques 

a Alemanya (http://www.bfn.de). En aquesta llista figuren, entre altres, les espècies "pi d'Oregon" i 

"roure vermell americà" que, però, tenen una gran importància econòmica en moltes explotacions 

forestals.  

 



 

Com a reacció a la llista de la BFN, els principals científics forestals d'Alemanya van fer una declaració 

des del seu punt de vista i van advertir que la classificació de les espècies d'arbres realitzada per la 

BFN és insostenible des del punt de vista científic (http:// / www.fecof.eu). Precisament, a la llum del 

canvi climàtic les espècies com el pi d'Oregon o el roure vermell americà són imprescindibles per 

adaptar els boscos i preparar-se per unes condicions climàtiques canviants. 

  

Està previst que en la Comissió de la UE es creï un organisme científic. La seva composició s'establirà 

seguint la recomanació dels estats membres de la UE. Aquest organisme tindrà la funció 

d'acompanyar l'elaboració de la llista d'espècies que són d'importància comunitària, així com la 

introducció i aplicació de les disposicions del Reglament.  

 

 

Projectes LIFE 

 

En una nota de premsa del 25 de juny de 2014, la Comissió de la UE va donar el senyal de sortida per 

al subprograma LIFE "Medi ambient" (europa.eu / rapid / press-release). A aquest efecte el 2014 es 

posaran a disposició voltant de 238 milions d'euros, que estan previstos per a projectes innovadors 

per a la conservació de la natura i la biodiversitat. Fins a l'any 2020, el volum d'ajuts del programa de 

treball LIFE plurianual, ascendeix a un màxim de 2600 milions d'euros.  

 

Les propostes de projectes poden presentar-se davant la Comissió de la UE fins als terminis fixats el 

10 i 16 d'octubre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recollida de dades sobre la propietat forestal a Europa 

 

La FECOF ha estat convocada per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i 

l'Agricultura (FAO) a un grup de treball sobre el tema "Propietat forestal a Europa", que es 

coordinarà a través de la Comissió Econòmica per a Europa (UNECE) amb seu a Ginebra. L'objectiu 

del grup de treball, amb el qual també està relacionat un projecte de recerca de la Universitat de 

Viena, és una ampliació de les dades i coneixements sobre la propietat forestal i les qüestions 

relacionades, referents a la gestió forestal a Europa. A la primera sessió d'aquest grup de treball al 

març (http://www.unece.org) va participar Georg Bauer en nom de la FECOF, i va aportar aspectes 

des del punt de vista dels boscos municipals europeus:  

 

- Els boscos municipals haurien de percebre i acceptar com a tipus de propietat forestal propi 

a nivell europeu. El terme habitual "boscos públics" utilitzat fins ara, amb el qual es 

resumeixen els boscos municipals i estatals, no compleix amb les diferents exigències i 

peculiaritats, i causa distorsions.  

- Els centres de distribució dels boscos municipals són coneguts i coincideixen 

aproximadament amb les seccions nacionals de la FECOF. A nivell europeu, els boscos 

municipals ocupen un percentatge d'aproximadament el 10% de la superfície forestal, a 

escala regional aquesta xifra en alguns casos és considerablement més alta.  

- Els processos per restituir la propietat en els Estats orientals de la UE (per exemple, a 

Bulgària), també afecten ciutats i municipis que en el present recuperen els boscos 

expropiats i nacionalitzats en el passat. Per tant, a Europa els tres tipus de propietat forestal 

estan experimentant un canvi.  

 

Per part de la UNECE hi ha la intenció d'elaborar un qüestionari, tenint en compte els resultats del 

grup de treball. Està previst presentar aquest qüestionari en 2015 davant les autoritats competents 

dels Estats membres europeus, per tal d'impulsar una recollida de dades sobre la propietat forestal a 

Europa.  

  

 

 

 

 



 

Fracassa la Directiva sobre la protecció del sòl de la UE 

 

La Comissió de la UE ha retirat definitivament la seva proposta per a una Directiva marc sobre la 

protecció del sòl de l'any 2006, que preveia unes disposicions àmplies per a la protecció dels sòls 

contra l'erosió, la salinització, el segellat i la compactació. Després que, ja l'any 2010, el Parlament de 

la UE es pronunciarà en contra de la introducció d'aquesta Directiva i advertís de la subsidiarietat 

dels estats membres, finalment el Consell de Ministres de la UE es va oposar al març de 2014 a 

aquesta iniciativa. Així mateix es va fer referència a la burocràcia desproporcionada i als 

considerables costos resultants de les disposicions previstes.  

 

La intenció original de la proposta de llavors de la Comissió de crear amb aquesta Directiva una llei 

europea en matèria de protecció del sòl ha fracassat. Els propietaris forestals europeus s'haguessin 

vist afectats per les disposicions de la Directiva sobre la protecció del sòl, especialment pel que fa al 

trànsit de vehicles relacionat amb els procediments de tala de la fusta i la creació de vies d'accés 

secundàries en els seus boscos. 
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