
 

 

 

 

MEMORIA D’ACTIVITATS 

 

       - Execució del programa anual 2011 - 

(aprovat per Junta del 16 de febrer 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

desembre 2011    



 

L’associació ELFOCAT representa a les entitats locals catalanes (ajuntaments, EMD i 

altres) que son propietàries de boscos o que estan molt vinculades al sector forestal.  

 

Va néixer el juliol del 2010, i actualment agrupa 75 entitats locals, que son propietàries 

de més de 180.000 Ha de boscos. Representa  prop del 50% de tota la superfície 

forestal de propietat municipal, i gairebé un 10% de la superfície de boscos de 

Catalunya.  

 

L’any 2011 ha suposat el primer any de funcionament de l’associació, que ha rebut el 

recolzament  de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Diputació de 

Girona i dels socis del projecte europeu DYNAFOREST (Centre Tecnològic Forestal de 

Catalunya, el Centre de la  Propietat Forestal, l’Union du Gran Sud i la pròpia 

Generalitat de Catalunya). 

 

 

 

 

 

 

Imatge treta de la Junta de  

Llavorsí, el setembre de 2011, 

amb (de dreta a esquerra) 

l’alcaldessa de Llavorsí, els 

President i Vicepresident 

d’ELFOCAT, el Subdirector 

General de Boscos, i el gerent 

d’ELFOCAT. 



 

Acció 1.- Legalització i posada en funcionament de l’associació: 

 

S’ha formalitzat la inscripció al “Registre d’organitzacions associatives els ens locals de 

Catalunya” de la Generalitat de Catalunya, amb el núm: C023/11. També s’ha obtingut 

el NIF, s’ha obert una compte corrent per operar,  i s’ha iniciat l’activitat fiscal, amb el 

suport d’una gestoria local.   

 

 

 

      

 

 

Còpia del certificat d’inscripció 



 

Acció 2.- Programa 200 calderes: 

 

S’ha desenvolupat un pla:  “Pla de foment  de la biomassa forestal a Catalunya”. 

Aquest pla s’ha presentat i promogut davant diferents entitats i s’ha començat a 

negociar possible finançaments. 

 

Les seves característiques:  

• 11 milions d’euros. 

• Fins a 136 municipis beneficiats 

• Prop de 20.000 t/any de fusta i llenya valoritzades  

•  

 

 

            

     

 

 

 

El Pla ja ha estat definit i 

presentat i ara es treballa 

per a la seva execució 



 

Acció 3.- Difusió i comunicacions: 

 

S’ha definit una imatge institucional i s’han editat material informatiu (tríptic general, 

presentació divulgativa,..). S’ha creat una exposició itinerant sobre l’ús de la biomassa 

forestal per a calor. S’ha posat en marxa la plana web de l’associació. S’ha realitzat un 

plànol interactiu en xarxa de les forests propietat d’entitats locals, enllaçat a la plana 

web institucional, entre d’altres accions.  

 

 

  

 

   

La plana web i el  plànol 

interactiu dels boscos 

municipals catalans son 

algunes de les accions 

divulgatives  realitzades 



 

Acció 4.- Programa de multifuncionalitat: 

 

S’han fet diverses jornades conjuntes (Luchon, Llavorsí, Puigcerdà, Solsona) entre 

ELFOCAT i l’associació municipal forestal francesa UGS (“Union du Grand Sud”) sobre 

els usos multifuncionals del bosc, sobretot en el tema de la biomassa forestal per us 

calorífic.  Amb la mateixa UGS s’ha signat un protocol, a Puigcerdà, per promoure la 

col·laboració transfronterera en la promoció dels diferents usos dels terrenys forestals  

en l’àmbit del Pirineus. També s’ha editat, a s’ha editat, a través del DYNAFOREST i el 

CPF, el llibret “Biomassa forestal per a la producció d’energia tèrmica “  per calor que 

s’ha enviat als ajuntaments.  

 

 

 

 

        

Llibret “Biomassa forestal per 

producció d’energia tèrmica” editat 

pel CPF dins el projecte 

DYNAFOREST, i que s’ha fet arribar 

als ajuntaments 

Signatura del protocol transfronterer 

entre els representants d’ELFOCAT, sr. 

Palau,  i l’UGS, Mr. Cabé, amb el 

testimoniatge de l’alcalde de Puigcerdà, 

sr. Piñeira, i el Director General del Media 

Natural i Biodiversitat, Sr. Escorihuela. 

Puigcerdà, 1 de desembre de 2011. 



 

Acció 5.- Relacions amb l’administració, amb d’altres 

associacions i presència institucional: 

 

S’ha redactat la proposta: “Millores administratives a les forests d’UP de propietat 

municipal”, dissenyat com un document viu actualitzable, que s’ha fet arribar a la 

Generalitat de Catalunya. S’ha ingressat, com a membre de ple dret, a la FECOF 

(Federation Europeenne des Communes Forestieres). Es forma part de la Taula 

Intersectorial Forestal, s’ha ingressat a l’associació de promoció de la Certificació 

Forestal, s’ha realitzat un conveni de col·laboració amb el Centre Tecnològic Forestal 

de Catalunya, i s’està treballant amb altres convenis i col·laboracions amb altres 

institucions i entitats (Forestal Catalana, REMUFOR,..).  

 

 

 

 

 

ELFOCAT es membre de ple 

dret de la FECOF Federation 

Europeenne des Communes 

Foresieres) 



 

 

Acció 6.- Gerència i suport als associats 

 

Es disposa d’un gerent (enginyer de monts) a temps parcial mercès al conveni amb el 

CTFC que porta la gestió de l’associació, sota el control de la Junta. També, mitjançant 

el conveni amb el CTFC es disposa de suport tècnic complementari. La seu associativa 

es a  Montferrer, on l’ajuntament en cedeix un espai i en dona suport.  Per a ajudar a 

la pressa de decisions i a la gestió dels electes locals amb responsabilitat en la gestió 

forestal municipal, s’han editat una guia i un manual.  

 

 

 

 

   

 

 

S’han editat una guia i un manual, 

de suport als electes locals amb 

responsabilitats forestals 



 

Acció 7.- Foment de la productivitat econòmica dels boscos de 

propietat d’ens locals: 

 

S’ha realitzat un  informe sobre diagnosi de la productivitat i els aprofitaments reals de 

les forests d’UP, i les seves conclusions, que son la base per a futures accions de 

promoció de la productivitat, una de les línies prioritàries per l’associació . També es va 

realitzar la “Declaració de Llavorsí” que defensa els paper dels boscos municipals i de 

les entitats locals, en la protecció, la producció i l’ús social del terrenys forestals. 

 

 

 

 

       

 

S’ha redactat un informe 

sobre la productivitat com a 

inici d’una de les línies de 

treball prioritàries de 

l’associació   



Membres actuals: 

 


