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“El 80% del nostre benestar depèn de l’entorn on vivim.” 
Alex Gesse

BOSCOS: INFRAESTRUCTURA VERDA DE PAÍS



“Els boscos catalans, com a conseqüència del Canvi Climàtic i de l’abandonament 
de la gestió, estan perdent biodiversitat, productivitat, capacitat de fixació de CO2
i són més vulnerables que mai a incendis, plagues i invasions biològiques”. 



”L'era de l'extinció d'incendis s'està acabant i està començant

l'era de la gestió del paisatge”
Marc Castellnou



APOSTEM PER LA BIOMASSA                          
DDGI 2014-2020 
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Planificació EstratègicaTerritorial

• Potencial Biomassa : 513.265 tn verd/any *
328.490 tn/any 30%hbh *

• 12 empreses productores de Biomassa a les CCGG
• 40.000 ha forestals prioritàries per a la prevenció 

d’Incendis Forestals 

Estudis de potencial de producció

VULNEMAP 
Mapa vulnerabilitat
boscos a la sequera

Prevenció d’Incendis Forestals

Planificació Municipal
Plans estratègics
Plans Forestals Municipals



Planificació EstratègicaTerritorial

Garrotxa i Ripollès, els boscos més vulnerables
a la sequera

Estudis de potencial de producció

VULNEMAP 
Mapa vulnerabilitat
boscos a la sequera

Prevenció d’Incendis Forestals

Planificació Municipal
Plans estratègics
Plans Forestals Municipals



Planificació EstratègicaTerritorial

Estudis de potencial de producció

VULNEMAP 
Mapa vulnerabilitat
boscos a la sequera

Prevenció d’Incendis Forestals

Planificació Municipal
Plans estratègics
Plans Forestals Municipals

17 Plans Estratègics per a la producció i consum 

d’estella local, la prevenció d’incendis i l’adaptació al 

canvi climàtic

3 Plans d’Ordenació Forestal Municipals

Planificació forestal a 15 anys

Full de ruta



Per una gestió forestal conjunta i  adaptativa

Suport Associacions de 
propietaris forestals

Suport econòmic a 6 Associacions per a 
l'assistència tècnica pel foment de la  
gestió forestal conjunta

Associació de propietaris

Forestals de Santa Pau



Per una gestió forestal
conjunta i  adaptativa

Models de gestió
forestal Adaptativa

- Canviar a una Silvicultura adaptativa, propera a la natura, 
que aposti per:

- Tenir menys arbres i més grans
- Potenciar les masses mixtes i més diverses
- Consolidar la presència de processos naturals: Fusta 

morta, arbres vells al bosc i herbivorisme

- Fer viable ambiental, social i econòmicament aquest gestió
- Aprofitar els recursos forestals
- Realitzar accions específiques de conservació del 

Patrimoni natural i la Biodiversitat
- Consolidar una bona xarxa de Boscos a dinàmica lliure
- Recuperació d’espais oberts 

Suport Associacions de 
propietaris forestals



Producció d’estella forestal 

Proves pilot de producción d’estella

Criteris de qualitat i 
proximitat en licitacions amb ESE

IPlecs de subministrament d’estella

Programa de seguiment calderes
Subvencionades. ForestHeat.
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SEGUIM!



COM SEGUIM?

PLA DE SERVEIS d’assistència en matèria de gestió forestal i prevenció 
d’incendis: http://www.ddgi.cat/web/servei/4194/pla-de-serveis-d-assistencia-en-materia-de-

gestio-forestal-i-prevencio-d-incendis

SUBVENCIONS Matèries forestals suport Ass. Prop Forestals

Planifiquem per a la PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

Participem en la redacció dels nous PAESC

Treballem per validar un model de GESTIÓ FORESTAL CONJUNTA público-
privada 

Fem DIFUSIÓ I TRANSFERÈNCIA



MIRANT AL FUTUR



REPTES

GARANTIR ELS SERVEIS AMBIENTALS DEL BOSC EN UN ENTORN
DE CANVI GLOBAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I CRISI DE BIODIVERSITAT.

PLANIFICAR i PRIORITZAR Identificar les zones de més risc, les més vulnerables al canvi 
climàtic i aquelles que poden millorar l’extinció.

GESTIONAR EL PAISATGE per fer-lo més resilient

GENERAR SINÈRGIES Treballant les administracions i la propietat dels boscos per 
planificar i gestionar amb OBJECTIUS COMUNS

GARANTIR UNA ESTELLA DE QUALITAT I PROXIMITAT procedent de la gestió forestal 
sostenible econòmica, social i ambientalment,  capaç d’abastir la demanda futura



Sessió 3 – Accions d’adaptació

Gràcies

ACCIONS DE GESTIÓ FORESTAL 
Moltes Gràcies!

asanitjas@ddgi.cat



D’on venim?

Evolució del mercat

El 2007 les importacions d’estella
El 2008 boom l’exportació, punt màxim 2013
El consum tèrmic de biomassa té un creixement més progressiu i augura un futur
sostenible per a aquesta nova font d’energia degut a que el nombre d’instal·lacions
tèrmiques no ha deixat de crèixer ni en els moments més durs de la crisi econòmica.

Producció
Proves pilot
Manca capacitat producció, estella baixa qualitat

Gestió forestal
Estudis de potencial
Estdis estratègics
Manca planificació


