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Situació actual
• Increment de la superficie forestal





Augment 
22% 

superfície 
arbrada



Augment 48% existències fusta

• Augment de la superfície forestal i 
existències de fusta

• Aprofitem menys del 30% del 
creixement anual (3 M mc)

• Comparativa IFN (1-2-3): 
increment del 23% en volum de 
fusta (VAE)

• IFN2: 83M mc vae / 
increment anual = 3.3M 
mc vae

• IFN3: 102M mc vae / incr 
anual = 3.5M mc vae



… el bosc català té un creixement net superior 
al 60%

•UE (25) s’aprofita el 60% del creixement net del bosc
•A Catalunya solsament s’aprofita el 30% de mitja

• Dades provisionals comparació 2on i 3er inventaris. Interval d’11 anys
•En els darrers 25 anys:

• Increment del 71% de la biomassa forestal
• Increment del 24% de la densificació dels boscos



Increment de la biomassa als boscos

• Increment energia
acumulada als boscos

• Increment d’arbres per 
hectàrea

• Boscos: 
de sector primari a sector 
terciari!



Canvi climàtic

• Canvi d’espècies
• Gestió adaptativa de les 

espècies



GESTIÓ

Estructurar/planificar/ordenar els boscos

• Estudis sobre afectació de plagues (L.dispar a Montnegre)
• Estudis sobre afectacions de sequera

Vitalitat de la massa

• Retirada de combustible
• Generació d’economia

• Costos manteniment estructures PEG / AFG

Producció de fusta 

Promoció de l’ús de la biomassa

Planificació global



Superfície PRIVADA 
amb IOF 2005 (ha)

Superfície PRIVADA 
amb IOF 2010 (ha)

Superfície PRIVADA 
amb IOF 2015 (ha)

Superfície
PRIVADA amb
IOF 2020 (ha)

Montnegre-Corredor
6.156 46,9% 6.756 51,5% 7.406 56,5% 7.019 53,5%

Montseny 13.176 47,0% 14.976 53,4% 15.754 56,2% 15.722 56,1%

Bages 39.677 44,54% 45.726 51,34% 41.151 46,20% 42.606 47,83%

Solsonès 33.123 45,24% 37.730 51,54% 35.344 48,28 40.932 55,91%

Catalunya 380.438 25,62% 437.613 28,80% 452.279 30,46% 460.188 30,99%

Compromís amb la gestió forestal planificada

Font: Centre de la Propietat Forestal

ANY 2020 Nº FINQUES SUP. PROMIG (ha)
MONTNEGRE-CORREDOR 106 85
MONTSENY 155 125



La gestió forestal sostenible és la base per la 
conservació i per a la creació de valor 



GESTIÓ 
FORESTAL

Importància de la GESTIÓ
Planificació global

Reptes a superar

• 30% del territori sota diferents figures de 
protecció (80% XN 2000 forestal)

• Evolució natural
• Estassades / Aclarides
• Sureda
• Perxades (HIC amb futur?)

• Life BIORGEST



GESTIÓ 
FORESTAL

Importància de la GESTIÓ
Planificació global

Reptes a superar

• Compatibilització amb fauna
• Periodes nidificació
• Cartografia zones sensibles/afectada

• Boscos de ribera
• ACA
• Condicionants fauna (cranc de riu)
• Tallades vern (ombra/estabilitat)

• Rompudes
• Paisatge Mosaic (solicitud AIA)





Coneixement 
del Territori

Persones que viuen i treballen al territori

ADF
• Prevenció

• Camins
• Punts d’aigua
• Xarxa de comunicacions
• Vigilància / Càmeres

• Extinció
• Rapidesa / Agilitat
• Suport a Bombers



NOMÉS 
amb
GESTIÓ….

Tornar als boscos el seu dinamisme

Generador de beneficis ambientals, 
socials i econòmics

Moltes gràcies per la vostra atenció!
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