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1.- DINAMITZACIÓ DELS BOSCOS DE PROPIETAT LOCAL:
● DEFENSA DELS INTERESSOS, REPRESENTACIÓ I DINAMITZACIÓ DELS ENS
PROPIETARIS FORESTALS I ELS BOSCOS COMUNALS
ELFOCAT, com a representant de les forests de propietat local, està treballant,
conjuntament amb altres institucions i entitats procedents del mon institucional i privat
forestal, en diverses línies de millora i desenvolupament de l’activitat forestal.
De les que es troben en actiu, o be s’han desenvolupat aquest passat 2018, i a on
ELFOCAT n’és membre actiu destacaríem:
-

Debat mon rural-urbà, que agrupa diferents sensibilitats relacionades amb el
mon forestal, urbanístic, territorial i ambiental, i on es treballa en les línies d’un
possible pla estratègic forestal per tal de millorar la percepció i realitzar accions
per recolzar les particularitats i la gestió territorial del mon rural, forestal i agrari,
davant la societat majoritària urbana.

-

Projecte europeu BIO4ECO per tal de dinamitzar la biomassa forestal i
agrícola; en les sessions de treball i en les experiències que s’analitzen i en les
propostes d’accions, sobretot a nivell legislatiu i reglamentari, es té en compte
les particularitats del món local forestal.
Més informació: https://www.interregeurope.eu/bio4eco/

Jornada tècnica de treball a Llanars (Ripollès) dins el projecte sobre dinamització de la biomassa
forestal i agrícola del projecte BIO4ECO liderat pel CTFC.

-

Projecte europeu PROMOBIOMASSE: l’objectiu principal del projecte és
desenvolupar, provar i validar un model integrat de gestió del mercat de la
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biomassa en circuit curt, capaç d’estendre’s a la immensa majoria de territoris
amb patrimoni forestal del SUDOE.

Equip de treball de la jornada tècnica PROMOBIOMASSE a Maldà

-

Dinamització i comunicació de la gestió dels boscos comunals, de forma
coordinada amb la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, i
la subdirecció de Boscos del DARP de la Generalitat de Catalunya, a través de
diverses reunions de seguiment de la gestió forestal municipal a les forests CUP.

-

Membres del Clúster biomassa de Catalunya, on es realitzen diferents
activitats de promoció per l’ús de la biomassa forestal, desenvolupades,
bàsicament,
pel
mon
empresarial
del
sector.
Més
informació:
http://www.clusterbiomassa.cat

-

Projecte adaptació canvi climàtic ECTADAPT, promogut per la diputació de
Girona, on es defineixen diferents metodologies i s’elaboren recomanacions sobre
l’adaptació del medi, en especial del forestal, davant el canvi climàtic. Més
informació: https://www.ectadapt.eu
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-

Assistència a la Llotja preu de la fusta a Vic per tal de fixar els preus de referència de els diferents fusts comercials catalanes. Aquest any 2018 s’ha
sol·licitat l’ingrés d’ELFOCAT com a membre de ple dret de la Llotja.

-

Membres de FECOF, Federació europea d’associacions de municipis
forestals, on s’han realitzat diferents activitats de promoció i defensa dels
interessos dels ens locals amb propietat forestal davant les institucions europees,
que es detallen en un apartat posterior del present butlletí. Més informació:
http://www.fecof.eu

-

Projecte europeu SINCERE, liderat pel Centre de la Propietat Forestal de
Catalunya, per instaurar un prova pilot en una conca de Prepirineu de pagament
serveis ambientals als propietaris forestals, incloent la propietat forestal pública
local, en temes d’aigua. Més informació: https://sincereforests.eu/tag/centre-deproprietat-forestal/

-

Implicació en la certificació forestal, com a membres de la junta PEFC i
ENSCAT, i en totes les activitats i reunions promogudes per aquests ens, incloent
una proposta de treball per millorar la imatge a la societat de la gestió forestal
sostenible i dels aprofitaments forestals i de la seva comptabilitat amb la
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protecció del medi i de la biodiversitat. Més informació: http://www.enscat.org
i http://www.pefc.cat
-

Fòrums sobre el paper dels boscos davant els nou reptes socials i ambientals:
Fòrum Bioregions 2018, Barcelona (organitzat pel CTFC).
Conclusions: http://www.ctfc.cat/bioregions/en/conclusions.php
Biocities Fòrum 2018, Barcelona (organitzat per EFI)

Fòrum Bioregions 2018, CTFC

Biocities Fòrum 2018, EFI

-

-

Jornades Tècniques Silvícoles. Promogudes pel Consorci Forestal de
Catalunya, es va realitzar una jornada organitzada per ELFOCAT, amb
col·laboració dels enginyers del DARP de la Generalitat de Catalunya i del
Consorci del Ripollès, sobre boscos de propietat local d’Utilitat Pública, dins les
XXXV Jornades Tècniques silvícoles promogudes pel consorci forestal de
Catalunya. Publicació en PDF de les jornades, que inclou la jornada ELFOCAT:
https://www.forestal.cat/web/admin/kcfinder/upload/files/Llibre%20Jornades%
202018.pdf
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-

Jornada al Ripollès sobre gestió de forests d’Utilitat Pública de propietat d’ens locals
dins les XXXV Jornades Tècniques Silvícoles.

2.- TEMES INSTITUCIONALS.
● WEB INSTITUCIONAL ACTUALITZADA
Periòdicament es va actualitzant la web institucional d’ELFOCAT i el compte oficial de
Twitter d’ELFOCAT, on es pengen noticies i informacions sobre activitats i temes
d’interès. Així mateix a la web (www.elfocat.cat) s’hi han incorporat documents d’interès
pels ens locals i també de divulgació i informatius.

La web actual d’ELFOCAT on hi consten
els suports institucionals rebuts

Alguns continguts d’interès a la plana web institucional:
La plana web institucional d’ELFOCAT es va actualitzant periòdicament, entre els
continguts existents actualment cal destacar:
• MAPA interactiu: el mapa detalla les superfícies de propietat local del
catàleg de forests d’Utilitat Pública (base de dades CUPCAT), amb una
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base topogràfica molt complerta procedent d’ICC amb opció a imatge, a
on a més s’hi poden afegir: límits municipals, mapa de cobertura del sòl
(CREAF) i els límits dels espais de protecció especial.
Quan s’activa la base de límits de propietat local, al clicar a sobre es
visualitza una fitxa amb la informació bàsica de la forest local: nom;
municipi; comarca i superfície en Ha.
També hi ha un cercador associat de forests per municipis, EMD o nom
de forests.

Mapa interactiu amb informació de les forests locals

• Relació de municipis propietaris forestals per comarques, amb detall de
superfícies, amb un cercador associat.
• ACCIONS. A l’apartat accions s’hi pot trobar informació diversa:
- Entitats: documents oficials, on s’hi ha incorporat la informació recent
de l’assemblea FECOF
- Com fer-se soci: models i documents necessaris.
- Fusta i biomassa: publicacions d’interès promogudes per ELFOCAT,
que es poden descarregar en PDF: Quadern BIOMASSA FORESTAL /
Models PELC condicions biomassa / Guia promoció de l’ús de la fusta
en el món local
- Butlletins, 8 números.
- Informés i posicionaments: LUCLUF, directiva energètica de
renovables, i altres.
- Els boscos comunals: Guies disponibles de suport a l’electe local i
informatives de la gestió de les forests locals (dues versions) /
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quadríptics sobre els boscos locals editats d’entitats locals membres
d’ELFOCAT.
● FIRA DE SERVEIS MUNICIPALS: “MUNICIPALIA 2019”
S’ha realitzat la reserva per a la fira MUNICIPALIA 2019, on es preveu tenir-hi un estand,
per tal de promoure el coneixement d’ELFOCAT dins el mon municipal.

3.- ACCIONS ESPECÍFIQUES:
● DISTRIBUCIÓ DE LA GUIA DE PROMOCIÓ DE L’ÚS DE LA FUSTA EN EL MÓN
LOCAL:
El contingut tècnic de la guia es va presentar a La Seu d’Urgell a finals del 2017, en el
marc de la Jornada Tècnica sobre la construcció amb fusta en l’àmbit local; i aquest
darrer 2018 s’ha procedit a finalitzar la seva edició i a la seva distribució, tant en versió
paper com en versió digital.
La presentació de la guia finalitzada es va fer en la jornada de la subhasta conjunta de
forests UP realitzada a Bagà, el juliol del 2018, on es va comptar amb la presència de la
HC del DARP na Teresa Jordà. La guia en versió paper s’ha fet arribar des de ELFOCAT
i via correu postal a tots les municipis, entitats municipals descentralitzades i consells
comarcals de Catalunya. La guia es va elaborar en col·laboració amb l’INCAFUST (Institut
Català de la Fusta, emmarcat dins el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya), i amb
l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.
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.

Portada de la guia promoguda per ELFOCAT que s’ha editat en versió paper i en versió digital i
que s’ha distribuït a TOTS els municipis de Catalunya

Acte de presentació de la guia dins la Jornada de subhasta conjunta de fusta de les forests UP (Bagà,
juliol 2018). Va comptar amb els parlaments de la HC DARP na Teresa Jordà, del President d’ELFOCAT Sr.
Ramon Moliner, del Sr. Antoni Trasobares, Director del CTFC on està adscrit l’INCAFUST, i del director del
contingut de la guia Sr. Eduard Correal.

● ORGANITZACIO DE L’ASSEMBLEA GENERAL “FECOF 2018 – CATALONIA” I
ACTIVITATS “FECOF”:
Dins l’activitat internacional, ELFOCAT ostenta la vicepresidència de la FECOF (Federació
europea d’associacions de municipis forestals) on es membre de ple dret i actiu en la
defensa dels interessos del mon local forestal europeu. Precisament aquest darrer 2018
va tenir lloc l’assemblea general anual de la FECOF que va ser organitzada per la
delegació nacional de Catalunya, i que va tenir lloc a finals d’octubre de 2008 entre
Barcelona i la Cerdanya; tot seguit es detallen les actuacions esmentades:
-

ORGANITZACIÓ DE L’ASSEMBLEA: FECOF 2018 – CATALONIA:
Organitzada per les entitats:
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Els dies 25 i 26 d’octubre de 2018 va tenir lloc a Puigcerdà i Barcelona,
l’assemblea anual europea de la Federació d’Ajuntaments Forestals
d’Europa (FECOF General Assembly 2018 – Catalònia), organitzada per
l’associació catalana de municipis forestals (ELFOCAT).
Amb presència de delegacions d’associacions de municipis forestals de les
nacions d’Alemanya, França, Txèquia, Bulgària i Catalunya, i del President de la
FECOF Sr. Pierre Grandadam.
Dins els activitats que es varen realitzar, a part de la pròpia assemblea que va
tenir lloc a la sala de plens del Consell Comarcal de la Cerdanya a Puigcerdà, cal
destacar la recepció als assistents per part de la Directora General d’Ecosistemes
Forestals i Medi Natural i el Subdirector de Boscos de la Generalitat de Catalunya,
Sra. Montserrat Barniol i Sr. Enric Vadell; també varen ser rebuts pel diputat de
la Diputació de Barcelona, i alcalde de Cercs, Sr. Jesús Calderer, i pel Director del
EFIMED Sr. Inazio Martínez de Arana, al recinte modernista de Sant Pau de
Barcelona; anteriorment es realitzaren visites a les forests comunals dels
municipis de Fontanals de Cerdanya i Alp (Cerdanya), per observar diferents
aspectes de la seva gestió forestal, sota els explicacions de l’enginyer de forests
comarcal Sr. Paco Cano, i la visita al Parc Natural del Cadi – Moixeró, sota el
guiatge del director del parc Sr. Jordi Garcia Petit. La visita va tenir el suport
dels ajuntament d’Alp, de Fontanals de Cerdanya, el Consell Comarcal de la
Cerdanya, del parc del Cadi-Moixeró, de la Generalitat de Catalunya i de la
diputació de Barcelona.
Fruit de les visites i de l’intercanvi d’experiències es va posar de manifest la
important tasca dels ajuntaments en la gestió forestal, i la necessitat d’una gestió
multifuncional efectiva de les forests per garantir la protecció dels espais forestals
tot evitant el seu abandonament. També es comentaren els greu reptes que te
el sector forestal i ambiental davant alguns dels nous fenòmens de gran impacte
que afecten grans superfícies forestals europees (flagells i malures de gran abast,
danys per espècies cinegètiques, freqüentació humana descontrolada, incendis,
etc..).
Enllaç noticia assemblea FECOF a la plana web oficial www.fecof.eu:
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http://www.fecof.eu/fecof/en/News/The%202018%20FECOF%20General%20A
ssembly%20took%20place%20in%20the%20region%20of%20Catalonia/

Noticia de l’assemblea realitzada a Catalunya a la plana web oficial de la FECOF

Els assistents a l’Assembly FECOF 2018 – Catalònia davant
el Consell Comarcal de la Cerdanya (Puigcerdà)
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Visita a les forests comunals d’Alp dels assistents a l’Assembly FECOF 2018 – Catalònia. Amb la
presència dels membres de la junta d’ELFOCAT: Sr. Ramon Chia, alcalde de Fontanals de Cerdanya, Sr.
Josep Ullès regidor a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) i Sr. Salvador Vilalta, regidor a Alp (Cerdanya), i
sota el guiatge del Sr. Paco Cano enginyer forestal comarcal del DARP

Acte d’agraïment de la Junta de la FECOF a la organització de l’Assembly FECOF 2018 – Catalònia, al
President d’ELFOCAT Sr. Ramon Moliner, i vista de l’assemblea de la FECOF a la Sala de Plens del Consell
Comarcal de la Cerdanya..
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Recepció al EFIMED, on el seu Director, el Sr. Inazio Martinez de Arana, en fa la presentació; també
exposició de la situació del sector forestal a Catalunya per part del subdirector de Boscos de la Generalitat
de Catalunya, Sr. Enric Vadell

De dreta a esquerra, el Sr. Pierre Grandadam, President de la FECOF, el Sr. Ramon Moliner, President
d’ELFOCAT, la Sra. Carme Freixe, Vicepresidenta d’ELFOCAT i el Sr. Josep Lladós, Vicepresident
d’ELFOCAT, a la recepció al Recinte modernista de Sant Pau (Barcelona)

Recepció a l’EFIMED als participants de l’Assembly FECOF 2018 – Catalònia, dins l’espai modernista
de Sant Pau a Barcelona. D’esquerra a dreta, el Diputat de Parcs de la Diputació de Barcelona, Sr. Jesús
Calderer, el President d’ELFOCAT, Sr. Ramon Moliner, el President de al FECOF Sr. Pierre Grandadam , la
directora general d’ecosistemes Forestals i Medi Natural, Sra. Montserrat Barniol, i el Vicepresident de al
FECOF Sr. Jean Pierre Michel.
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-

ACTIVITATS “FECOF”
ELFOCAT ocupa la vicepresidència de la FECOF (Federació d‘Associacions
Municipals Forestals d’Europa) organisme europeu que agrupa els associacions
de municipis forestals de les diferents nacions europees, dins les seves activitats
ELFOCAT ha assistit a les assemblees i reunions de treball del 2018, i ha ajudat
a defensar els interessos dels ens locals forestal catalans i divulgar el seu
coneixement i característiques en àmbits europeus; concretament cal destacar
l’assistència a l’Assemblea FECOF a la European Forestry House a Brussel·les
(Bèlgica; 27 abril 2018). També s’han efectuat diferents posicionaments sobre
temes que afecten la política forestal municipal.

Plana web institucional de la FECOF, amb la presència d’ELFOCAT com membre de ple dret de FECOF
Catalonia, i del President d’ELFOCAT, Ramon Moliner com a vicepresident

Centre of Competence
for Forestry Issues

Foto de grup de representants nacionals a la Junta de la FECOF a l’European Forestry House de
Brussel·les (27 d’abril de 2018)
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● LOCALITZACIÓ I PROPOSTES FORESTS DE PROPIETAT MUNICIPAL NO
DECLARADES D’UP:
S’ha treballat en la localització de les forests de propietat local, a partir de les
dades cadastrals i contrastant-les amb les declarades d’Utilitat pública que estan
molt més protegides legislativament, a partir de les diagnosis i estudis realitzats
en exercicis anteriors; s’ha definit una metodologia de localització a través d’un
sistema d’informació geogràfica enllaçat amb les basses de dades existents a fi
de poder realitzar una diagnosi municipi per municipi a aplicar als membres
d’ELFOCAT.

S’ha elaborat una metodologia per localitzar i classificar
les forests de propietat local a cada municipi.

● REDACCIÓ D’UN MODEL DE PLECS TÈCNICS DE SUBMINISTRAMENT DE
BIOMASSA FORESTAL PER A EQUIPAMENTS MUNICIPALS.
S’ha promogut, junt amb la Diputació de Girona, la redacció d’uns models de
plecs tècnics i administratius per al subministrament de biomassa forestal dels
equipaments municipals (calders i xarxes de distribució) que estan en procés de
finalització tècnica, En la seva redacció col·labora el Centre Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya (CTFC). Aquests documents s’emmarquen dins la línia de
suport als ajuntament per a la promoció de la biomassa forestal.
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ANNEX: OBJECTIUS I MEMBRES D’ELFOCAT
l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals de Catalunya (ELFOCAT) es va crear
el 5 de juliol de 2010 a Montferrer (Montferrer i Castellbó, Alt Urgell), on hi manté la
seva seu; i està conformada íntegrament per ens locals públics amb patrimoni forestal o
amb una gran vinculació en aquest sector.
ELFOCAT té com a objectius i finalitats, d’acord amb els seu estatuts:
A - Millorar en general l’acció forestal als boscos propietat d’ens locals i als municipis, mitjançant,
entre altres, les següents línies de treball:
1.- Representació i defensa d’interessos del bosc propietat d’ens locals;
2.- Coordinació de polítiques de gestió forestal comunes i compartides;
3.- Promoció de legislació i ajuts que beneficien la gestió dels boscos propietat d’ens locals;
4.- Potenciació del mercat de la fusta i dels productes forestals;
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 locals;
7.- Divulgació i promoció dels valors del bosc davant la societat;
8.- Activitats de formació forestal a electes i treballadors del bosc.
B - Implicar els governs locals en la gestió i en la política forestal local i nacional.
C - Realitzar una estratègia de massís i de regió, davant les institucions i organitzacions europees
i euromediterrànies, col·laborant si s’escau amb altres entitats de finalitats similars i promoure la
participació en programes i projectes, d’interès pel sector forestal i pel bosc, de la Unió europea i
d’altres organitzacions internacionals
D - Representar i defensar els interessos dels ens locals titulars de boscos davant la resta
d’administracions i de la societat
E - Qualsevol altra activitat que promogui i benefici la situació i el rendiment dels boscos dels ens
locals, i contribueixi a la seva conservació i utilitat.

La relació actualitzada de socis d’ELFOCAT (*) és:

COMARCA

ENTITAT

1

Alt Empordà

Agullana (*)

2
3
4
5
6
7
8
9

Alt Urgell

Alàs i Cerc
Arsèguel
El Pont de Bar
EMD Asnurri (Valls de Valira)
EMD Josa del Cadí (Josa i Tuixén)
EMD La Guàrdia d'Ares (Valls d'Aguilar)
EMD Taús ((Valls d'Aguilar)
EMD Vila i Vall de Castellbó (Montferrer i Castellbó)

Ha (**)
0
173
539,99
2074,15
329,56
3052,79
1785,37
2555
1.436
16

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Estamariu
Fígols i Alinyà
Josa i Tuixent
La Seu d'Urgell
La Vansa i Fórnols
Les Valls d'Aguilar
Montferrer i Castellbó
Organyà
Coll de Nargó

1540,02
2205,75
5145,74
20
7192,5
2273
7228,51
647,66
1309,93

El Pont de Suert
EMD Senet (Vilaller)

6235,27
3263

19
20

Alta Ribagorça

21

Anoia

Argençola (*)

22

Bages

Sallent

43,55

23
24

Baix Ebre

Alfara de Carles
Tortosa

889,11
3737,2

25

Baix Empordà

Torroella de Montgrí

2376,66

26
27

Berguedà

La Pobla de Lillet
Saldes

1306,05
3206,56

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Cerdanya

Alp
EMD Aransa (Lles Cerdanya)
Fontanals
Ger
Guils de Cerdanya
Lles de Cerdanya
Meranges
Montellà i Martinet
Puigcerdà

1562,1
1310,85
983,03
1541,86
1202,28
3936,38
3439,87
3027,67
1092,38

37

Conca de
Barberà

L'Espluga de Francolí

206,66

0
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38
39
40
41

Garrotxa

Les Preses
Montagut i Oix
Tortellà
Vall de Bas

114,59
49,25
268,87
251,32

42

Maresme

Tordera

30,4

43

Osona

Vidrà (*)

0

44
45

Ribera d'Ebre

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Ripollès

59

Segrià

60

Solsonès

61
62
63
64
65
66
67
68

Pallars Sobirà

Rasquera
Tivissa

1791,66
4606,18

Campelles
Camprodon
Gombrèn
Llanars
Pardines
Planoles
Ripoll
Ribes de Freser
St. Joan Abadesses
St. Pau Segúries
Toses
Vallfogona Ripollès
Vilallonga de Ter

1044,85
361,86
717,51
0
487
1155,32
30
1149,87
348,4
221,92
1606,32
900,34
2854,08

Rosselló

94

La Coma i la Pedra

2435,56

Alins
Baix Pallars
EMD Ainet de Besan (Alins)
EMD Araós (Alins)
EMD Arestui (Llavorsí)
EMD Baiasca (Llavorsí)
EMD Montenartró (Llavorsí)
EMD Sellui (Baix Pallars)

11488,98
2073,24
2127,69
1143,71
1376,11
1085,27
771
585
18

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Pallars Jussà

87
88

Terra Alta

89

Urgell

EMD Tornafort (Soriguera)
Espot
Esterri d'Aneu
Esterri de Cardós
Farrera
La Guingueta d'Aneu
Lladorre
Llavorsí
Rialp
Soriguera
Sort
Vall de Cardós

1063,31
7249
559,4
1274,03
5150,64
7959,15
8762,67
1668
3979
3126,13
900,45
6075,64

Isona i Conca Dellà
La Pobla de Segur
Salàs de Pallars
Sarroca de Bellera
Tremp
La Torre de Cabdella

4234,96
1970,1
454,7
5354,07
7353,79
3954,35

Horta de Sant Joan
La Fatarella

4405,7
612,36

Agramunt

57,99

90 Vallès Occidental Castellar del Vallès
91
Sabadell
92
Terrassa
93
94

Val d'Aran

0
47,63
177,44

Bossost
Vielha e Mitjaran

2033,25
18943,64
Suma:

217406,97

(*): Entitat local amb estatus de no propietària
(**): La superfície dels ajuntaments inclouen la de les EMD del terme, només si NO en son
membres.
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Les 217.407 hectàrees de superfície propietat de les entitats locals membres d’ELFOCAT
representen un 59,4 % de la superfície de les forests de propietat d’entitats locals, i
més d’un 10 % de la superfície forestal total de Catalunya.
ELFOCAT ES UNA ASSOCIACIÓ INSCRITA AL REGISTRE D’ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES DELS ENS
LOCALS A CATALUNYA DEL 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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