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1.- DINAMITZACIÓ BOSCOS DE PROPIETAT LOCAL: 
 
En el moment econòmic, ambiental i social actual, cal, més que mai, dinamitzar tots els 
usos dels boscos de propietat local: productius, protectors i socials, a fi d’aconseguir 
l’optimització d’aquesta infraestructura verda bàsica. Així ELFOCAT impulsa i col·labora  
diverses accions i propostes, la majoria de forma coordinada amb la resta del sector 
forestal, per a fomentar l’ús integrat i sostenible de les forests comunals. Algunes 
d’aquestes accions són: 
 

● REEDICIÓ MANUAL ELECTES LOCALS RESPONSABLES DE LES 
FORESTS COMUNALS: s’ha editat una nova versió en digital de la guia pels 
electes locals d’entitats locals propietàries forestals: “Els boscos propietat 
d’entitats locals” (l’antic llibret que es va editar 2012, actualment es troba 
esgotat) amb informació de suport a la tasca de responsabilitat en el govern 
local del regidors responsables de l’àrea de boscos. Una còpia de la guia es 
pot trobar a la plana web d’ELFOCAT a l’apartat: DOCUMENTACIÓ/ ELS BOSCOS 

COMUNALS/ ELS BOSCOS PROPIETAT D’ENTITATS LOCALS: GUIA ELECTE (VERSIÓ 2015), o al 
enllaç:  
http://www.elfocat.cat/docs/Guia_electes_reedicio_2015.pdf 
 

                            
 

   Portada del manual: “Els boscos d’entitats locals”,  
          adreçat a regidors, editat aquest 2015 
 

● INGRÉS AL COMITÉ TÈCNIC DEL PROGRAMA “BEenerGI”  DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA:  a partir de l’abril de 2015, la Diputació de Girona 
va iniciar el programa «BEenerGi» (Bundling Sustainable Energy Investments 
for Girona’s Municipalities), que té l’objectiu d’afavorir una economia baixa en 
carboni a les comarques gironines, per reduir l’impacte de la contaminació 
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atmosfèrica, mitjançant l’assistència i la 
capacitació tècnica, financera i legal en la 
mobilització d’inversions de mesures d’eficiència 
energètica en edificis i instal·lacions municipals, 
així com en l’enllumenat públic. La finalitat del 
programa és aconseguir una inversió en energies 
sostenibles que afavoreixi un estalvi de fins a 
15,88 MEUR per mitjà d’aquestes dues línies 
d’actuació durant els 35 mesos de durada 
prevista pel programa, que ha estat finançat per 
la Comissió Europea dins el marc del programa 

de recerca i innovació «Horitzó 2020». ELFOCAT forma part del Comitè Tècnic. 
 
● SESSIÓ TÈCNICA: “LA GESTIÓ DE LES FORESTS D’UTILITAT 
PÚBLICA DE PROPIETAT LOCAL EN EL MARC LEGISLATIU ACTUAL”: la 
sessió es va realitzar el 10 d’abril de 2015 a Sort, coincidint amb l’assemblea 
anual d’ELFOCAT, i tenia com a objectiu posar en comú entre els responsables 
de l’Administració forestal (DGForests de la Generalitat de Catalunya), els 
tècnics gestors (enginyers DG Forests, enginyers a les diputacions, tècnics 
gestors de forests UP d’ens locals) i els ens locals propietaris de forests, la 
situació de la gestió de les forests d’Utilitat Pública davant la diversitat de 
models actuals i possibles (ens locals aïllats, associacionisme: consorcis, 
mancomunitats, coordinacions comarcals..) i les necessitats de dinamització 
dels aprofitaments forestals. Dins al sessió el DG de Forests, Sr. Trasobares, va 
presentar els models de convenis de gestió de forests UP entre ens locals 
propietaris i Generalitat.  
 

                            
 

Aspecte de la sessió tècnica a Sort, amb la presència del Director General de Forests Sr. Trasobares i de 
l‘enginyer responsable de la dinamització forestal als Pirineus, Sr. Cano 
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● FIRA BIOMASSA VIC 2015: Presència a la Fira anual de la Biomassa 
Forestal a Vic (Osona), en la seva edició del 2015, celebrada al mes de febrer, 
on es va disposar d’un estand. A partir del any 2016 tindrà caràcter bianual.  
 
 

    
                     

El President d’ELFOCAT, Sr. Manel PALAU a l’estand; i una visió general del mateix, dins la Fira de la 
biomassa de Vic d’aquest 2015 

           
● REGULACIÓ RECOLLIDA DE BOLETS: des de la Direcció general de 
Forests del DARP de la Generalitat de Catalunya, es va anunciar, a la darrera 
Junta d’ELFOCAT, que es preveu en un breu termini, treure una regulació  
sobre la recollida de bolets, basada en una versió, millorada, dels esborranys 
presentats al sector d’acord amb els diferents aportacions rebudes. La proposta 
que es treballa defineix les tipologies de bolets, la seva titularitat, estableix una 
llicència de recol·lector de bolets segons les categories: comercial, d’aficionat i 
la científica, estableix taxes i requisits d’expedició de les llicències, i regula 
l’activitat recol·lectora tot establint-ne unes instruccions, també defineix la 
senyalització, promou activitats educatives i formatives, i finalment n’estableix 
la compatibilitat amb la activitat silvícola.  
 

 
 

La normativa de Regulació de la recollida de bolets es porta discutint des de fa anys, i la 
Generalitat n’ha anunciat la seva imminent aprovació. 
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● PONÈNCIES A FIRES, JORNADES I FÒRUMS 2015: S’ha assistit a 
nombroses jornades i reunions tècniques, i s’hi han realitzat ponències en 
representació i defensa dels interessos de les entitats locals forestals catalanes. 
També s’ha organitzat i col·laborat en la realització d’actes sectorials, 
conjuntament amb altres institucions i entitats procedents del mon institucional 
i privat forestal. Alguns temes tractats han estat: la definició de les bases pels 
ajuts a la gestió forestal sostenible de la Generalitat, l’accés al bosc, la 
circulació motoritzada, les bones pràctiques per curses de muntanya, la 
discussió tècnica de gestió de boscos madurs, les jornades de recerca en temes 
forestals, les jornades sobre biomassa forestal, les marques de qualitat, de 
procedència i certificació forestal, entre d’altres. 
 

      

    
         

ELFOCAT fa un esforç per estar present als actes sectorials forestals en representació i defensa dels 
interessos de les entitats locals propietàries forestals 
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● DIAGNOSI DE LES PROPIETATS FORESTALS MUNICIPALS NO 
DECLARADES D’UTILITAT PÚBLICA, A BARCELONA: en col·laboració amb 
la Diputació de Barcelona s’ha realitzat una diagnosi per aproximar quina és la 
quantitat de finques de propietat municipal en boscos no declarats d’Utilitat 
Pública. En el cas de la demarcació de Barcelona resulta que hi ha, a partir de 
les dades disponibles, 277 municipis que tindrien propietat forestal municipal, 
dels quals solament 35 municipis tindrien boscos declarats d’UP; això suposa 
una propietat local total d’unes 20.771 ha, de les quals 14.490 serien les 
declarades d’UP. Si comptem les finques forestals de més de 25 Ha, tindríem 
que el total de municipis amb forest pròpia serien 71, amb una mitjana de 257 
ha/municipi. Aquestes dades demostren que la superfície de propietat forestal 
municipal a Catalunya son molt més elevades del que les estadístiques oficials 
indiquen, i on surten assignades com a propietat privada.  
 

                              
 

A Catalunya hi ha molta propietat forestal municipal no comptabilitzada, segons l’informe 
d’ELFOCAT realitzat amb la col·laboració de la diputació de Barcelona 

 
● CLÚSTER BIOMASSA: Es va constituir el clúster de la biomassa de 
Catalunya impulsat pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i amb el suport 
del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i del 
departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat. Té com a objectius 
principals reforçar la competitivitat de les empreses del sector de la biomassa a 
Catalunya i compta amb l’adhesió de 38 empreses, que van des de les que 
treballen al bosc fins els fabricants de calderes o instal·ladors. A l’acte de 
constitució, a Manresa, ELFOCAT va actuar com a testimoni, després de 
participar en els grup de treball per a la seva constitució.  

 
 



 

7 

 

          
 

ELFOCAT va actuar com a testimoni a la constitució del Clúster de la biomassa.  A la primera foto el Sr. 
Manel PALAU signant el document de constitució , i a la segona una vista dels representats institucionals i 

de les empreses promotores del Clúster 
 
 

2.- DISMINUCIÓ DE PASTURES A LES FORESTS COMUNALS 
 
Realització d’un informe sobre la ramaderia forestal a les forests comunals, on 
es fa un balanç sobre la presència de pastures forestals a les forests comunals, i alerta 
sobre la seva dràstica disminució (novembre 2015). De fet a l’any 1979 les pastures 
ocupaven el 26 % de la superfície de les forests comunals i 30 anys més tard, el 2009, 
n’ocupen el 12%, tot i que darrerament en algunes zones s’han produït accions 
destinades a la seva recuperació. Un resum de l’informe, on surt la pèrdua de 
superfície de pastura per a cada ens local membres d’ELFOCAT es pot trobar a la plana 
web d’ELFOCAT a l’apartat: DOCUMENTACIÓ/POSICIONAMENTS I INFORMES/ DESAPARICIÓ DE 
PASTURES A LES FORESTS COMUNALS, o a l’enllaç:  
http://www.elfocat.cat/docs/DESAPARICI%C3%93%20PASTURES%20FORESTALS%20A%20LES%20FOR
ESTS%20COMUNALS.pdf 

                          
Les pastures a les forests comunals s’han reduït dràsticament 

els darrers 30 anys, segons es palesa a l’informe 
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3.- ENTREVISTA AL SR. JOSEP POCH, VICEPRESIDENT D’ELFOCAT  
 
 

Quina es la vostra relació personal amb el mon 
local forestal? 
A més a més haver estat alcalde de l’Ajuntament 
d’Alins i l’EMD d’Araós, i membre d’ELFOCAT, he 
treballat al bosc durant més de 25 anys, obrint 
camins, tallant fusta, fent aclarides, tallant 
subhastes, .... a més de gestionar la venda de la 
fusta a diferents rematants o a serradores de tota 
Catalunya. 
A més a més, el bosc sempre ha estat un recurs 
important al nostre territori, i sempre s’ha procurat 
mantenir-lo en bon estat per a obtenir el millor 
aprofitament possible dels seus recursos. 
     
Com valora el moment actual del sector 
forestal i dels boscos locals a Catalunya?  
Fins fa uns anys els boscos han estat abandonats, 
pels propietaris i la pròpia administració, però d’uns 
anys cap aquí, principalment per part dels 
propietaris, però també de l’administració, han 
començat a sorgir diferents iniciatives, associacions, 

.... que intenten revaloraritzar els productes dels 
boscos, especialment la fusta, però sense oblidar 

altres com la llenya, la biomassa, els bolets, aprofitaments apícoles, ....  
Actualment les administracions, tant Generalitat, com Diputació i Consells Comarcals, estan 
posant el seu granet de sorra per a que els boscos tornin a revaloraritzar-se  a ser una font 
d’ingressos per als seus propietaris sense oblidar que cal cuidar-lo i no es pot explotar 
indiscriminadament. 
 
De les línies que desenvolupa o pot desenvolupar ELFOCAT, quina creu que serien 
les prioritàries? 
La línia que considero prioritària és el tema de la biomassa. Cal que es pugui donar sortida a 
tota la fusta de baixa qualitat que hi ha pels nostres boscos. A més aquesta mesura, a més de 
mantindré els nostres boscos nets, suposarà una important creació de llocs de treball que 
permetin fixar població als nostres municipis, prou castigats per l’envelliment poblacional. 
Un altre dels punts que ELFOCAT pot desenvolupar és la revisió dels plans d’ordenació forestal 
per tal de donar resposta als nous usos que es van plantejant de la fusta i per siguin més àgils i 
operatius, a més, donat que els boscos i el seu creixement és imprevisible, els plans d’ordenació 
han de permetre modificacions per anar-se adaptant a aquests imprevistos. 
 
Que demanaria als ens locals catalans propietaris de boscos? 
Demanaria que posessin una mica més d’interès en el tema de la gestió forestal i en les 
possibilitats que els nostres boscos poden oferir. És un tema que ens afecta a tots, i que, mirat 
des d’una perspectiva econòmica, poden arribar a ser una font d’ingressos per als nostres 
municipis, això si, cal una bona gestió dels mateixos, una gestió respectuosa amb els boscos, 
però que alhora ens permeti la seva explotació econòmica. 
 
 

El Sr. Josep Poch, es el Vicepresident 

i un dels fundadors d’ELFOCAT 
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Creu que la societat valora els boscos locals?  
La societat en general no valora els boscos locals, estan acostumats a arribar, passejar-se, 
recollir o “caçar”, com ara sembla que està de moda, bolets i marxar, sense preocupar-se lo 
més mínim de qui manté les pistes i/o camins que l’han permès accedir al bosc, de qui recull les 
escombraries i deixalles que ells abandonen al bosc, .... és cert que cada cop la gent està més 
conscienciada sobre el que suposa l’accés al medi natural i el respecte que aquest medi es 
mereix de part de tots, però veritablement encara cal un important treball de conscienciació 
sobre què són els boscos, qui en són els propietaris, com s’hi accedeix, ....  
Els boscos històricament han sigut una font d’ingressos molt important pels municipis de 
muntanya i ha estat el motor del desenvolupament social, econòmic i demogràfic dels pobles de 
muntanya, i sent un recurs present i viu, cal que ho tornin a ser. 
 
L’aprofitament de fustes, llenyes i biomassa, els bolets, la cacera, la ramaderia 
extensiva, els impostos als veïns, els ajuts i subvencions.. d’on haurien de venir els 
ingressos per gestionar els boscos propietat dels ens locals?     
Els ingressos per a gestionar els boscos propietat dels ens locals haurien de venir principalment 
de la Generalitat i una part aportada pels ens propietaris que haurien de ser capaços de 
generar uns ingressos propis per al manteniment dels boscos gràcies a les possibilitats 
d’explotació dels seus recursos.     
 
Com veieu el futur dels boscos catalans?    
No gaire bé no el vec. De moment hi ha molta molta feina a fer. 
Un dels punts que veig bàsic solucionar és el fet de que cal que tots treballem a la una, 
optimitzant recursos, actualment ens anem trobant a reunions, ara amb el Departament 
d’Agricultura, ara amb la Diputació, ara amb el Consell Comarcal, ara el Centre Tecnològic 
Forestal, ara al Consell Comarcal, ELFOCAT .... i al final tots parlem del mateix, marquem els 
mateixos objectius, però tots per la seva banda, de forma individualitzada, cal una trobada 
entre tots, marcar uns recursos i uns objectius comuns i entre tots, junts, lluitar i treballar per 
aconseguir-los, per aconseguir boscos sanejats, boscos cuidats, boscos ben gestionats, que 
alhora suposin una per als seus propietaris una font d’ingressos gràcies a la seva explotació, 
fusta, llenya, biomassa, bolets, caça, ..... els recursos hi son .... cal fer-ne una bona gestió ...   
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4.- MATERIAL PROJECTE: “LES FORESTS COMUNALS A LES ESCOLES”  
Dins el projecte “Les forests comunals a les escoles”, s’han dissenyat 90 
quadríptics sobre les forests comunals, un per a cada ens local membre d’ELFOCAT 
que serviran, un cop editats, com a element de divulgació a la societat i als propis 
veïns del pobles de les funcions i característiques d’aquesta infraestructura verda que 
es patrimoni dels ciutadans locals. A partir d’aquest material i d’altre de complementari 
es preveu una campanya per fer reflexionar als joves dels municipis forestals sobre la 
propietat del bosc i sobre els seus usos, incidint en la necessitat dels aprofitaments de 
fusta per a una bona gestió sostenible de les forests. 

 

 
 

 
                             

Exemple d’un model de quadríptic, dels 90 que s’estan editant 
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5.- POLITICA FORESTAL EUROPEA: IMPLICACIÓ A LA FEDERACIÓ DE 
MUNICIPIS FORESTALS EUROPEUS (FECOF)  
 
ELFOCAT segueix implicat en la política forestal europea a través de la federació  
FECOF (Federació europea de municipis forestals) assistint a l’assemblea general 
d’aquesta institució a Brussel·les (febrer 2015) i a un seminari sobre boscos municipals 
a Paris, destinats a associacions forestals municipals europees (octubre 2015). A rel de 
la darrera renovació de la Junta de la FECOF, ELFOCAT n’ocuparà una vicepresidència. 
 
També la FECOF acordà presentar-se a la convocatòria europea INTERREG 2014-2020, 
on ELFOCAT presentaria un projecte relacionat amb l’embornal de carboni i la 
dinamització forestal, conjuntament amb la Direcció General de Forests de la 
Generalitat de Catalunya, i de forma coordinada amb altres projectes d’associacions de 
municipis forestals nacionals europeus.  
 

        
 

Reunions de la FECOF al 2015, a París i a Brussel·les,  on ha estat present ELFOCAT com a membre de ple 
dret, en representació i defensa dels interessos dels municipis propietaris de boscos catalans 
 

         
 

Fotografia final de les delegacions nacionals presents a l’assemblea de la FECOF el febrer de 2015, i còpia 
de la carta de compromís de la FECOF per a la presentació conjunta dels projectes INTERREG 2014-2020 
 



 

12 

 

6.- TEMES INSTITUCIONALS:  
 
● ASSEMBLEA ELFOCAT: El 10 d’abril de 2015 va tenir lloc a Sort (Pallars 
Sobirà) l’assemblea ordinària d’ELFOCAT, on es varen tractar diferents aspectes 
del funcionament de l’associació i de la situació del món local forestal. 

                                                                              

 
 

Obertura de l’assemblea general d’ELFOCAT, presidida per l’alcalde de Sort i President del onsell 
comarcal del Pallars Sobirà Sr. Llàtzer Sibis, el President d’ELFOCAT Sr. Manel Palau, i el Secretari 

d’ELFOCAT i diputat de la diputació de Lleida Sr. Antoni Navinès. 
 

                         
 
Vista de part dels assistents a la assemblea ELFOCAT del 10 d’abril de 2015 

         
● JUNTA ORDINÀRIA ELFOCAT: A Montferrer, a la seu de l’associació dins 
l’edifici de l’ajuntament, va tenir lloc el 4 de novembre de 2015 la Junta 
ordinària d’ELFOCAT on, entre molts altres assumptes es va presentar el Pla 
Estratègic que defineix les línies de treball organitzatives, institucionals i accions 
concretes a desenvolupar, moltes d’elles en curs. També es va acordar de 
convocar properament una assemblea general per l’elecció del President i una 
assemblea ordinària per a renovació de la meitat de la Junta, d’acord amb els 
estatuts vigents. 
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7.- ACTUALITZACIÓ MEMBRES D’ELFOCAT 
 

La relació actualitzada de socis d’ELFOCAT (Junta 4 de novembre 2015) 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 EMD Senet (Vilaller) 3263 
      

20 Anoia Argençola (*) 0 
      

21 Bages Sallent 43,55 
      

22 Baix Ebre Alfara de Carles 397,94 
23 Tortosa 3737,2 
      

24 Baix Empordà Torroella de Montgrí 2376,66 
      

25 Berguedà La Pobla de Lillet 1306,05 
      

26 Cerdanya Alp 1953,68 
27 EMD Aransa (Lles Cerdanya)   
28 Fontanals 983,03 
29 Lles de Cerdanya 4793,02 
30 Meranges 3415,1 
31 Montellà  i Martinet 3027,67 
32 Puigcerdà 286,87 
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33 Conca de Barberà L'Espluga de Francolí 206,66 
      

34 Garrotxa Les Preses 114,59 
35 Montagut i Oix 49,25 
36 Tortellà 268,87 
37 Vall de Bas 251,32 
      

38 Maresme Tordera 178,01 
      

39 Osona Vidrà (*) 0 
      

40 Ribera d'Ebre Rasquera 1791,66 
41 Tivissa 4606,18 
      

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

55 Segrià Rosselló 94 
      

56 Solsonès La Coma i la Pedra 2435,56 
      

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



 

 

73 Rialp
74 Soriguera
75 Sort 
76 Vall de Cardós
    

77 Pallars Jussà Isona i Conca Dellà
78 La Pobla de Segur
79 Salàs de Pallars
80 Sarroca de Bellera
81 Tremp
82 La Torre de Cabdella
    

83 Terra Alta Horta de Sant Joan
84 La Fatarella
    

85 Urgell Agramunt
    

86 Vallès Occidental Castellar del Vallès
87 Sabadell
88 Terrassa
    

89 Val d'Aran Bossost
90   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 205.538 hectàrees de superfície propietat de les entitats locals membres 
d’ELFOCAT representen un 
d’entitats locals, i més d’un 

ELFOCAT ES UNA ASSOCIACIÓ 
LOCALS A CATALUNYA DEL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RE

GENERALITAT DE CATALUNYA AMB EL NÚM. C023/11 (decret 110/1996 de 2 d’abril)

Les activitats d’ELFOCAT tenen el 

 

             
 
 

              

Rialp 
Soriguera 

 
Vall de Cardós 

Isona i Conca Dellà 
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: 
(*): Entitat local amb statuts de no propietària 
(**): La superfície propietat de les EMD està incorporada a la del municipi, si  també n'és membre.

hectàrees de superfície propietat de les entitats locals membres 
d’ELFOCAT representen un 56,20 % de la superfície de les forests de propietat 

un 10 % de la superfície forestal total de Catalunya.
 

ELFOCAT ES UNA ASSOCIACIÓ INSCRITA AL REGISTRE D’ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES DELS ENS 
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA AMB EL NÚM. C023/11 (decret 110/1996 de 2 d’abril)
 

Les activitats d’ELFOCAT tenen el suport de: 
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2033,25 
18943,64 

205358,22 

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

hectàrees de superfície propietat de les entitats locals membres 
de la superfície de les forests de propietat 

10 % de la superfície forestal total de Catalunya. 

INSCRITA AL REGISTRE D’ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES DELS ENS 
CIONS INSTITUCIONALS DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA AMB EL NÚM. C023/11 (decret 110/1996 de 2 d’abril) 

 


