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Catalunya és un país de boscos 

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’EUROSTAT 
 



La primera infraestructura del país en 
estat d’abandonament i infravalorada 

• No podem aplicar l’anàlisi econòmic tradicional 
– Baixa rentabilitat i costos de gestió alts (relleu, manca de xarxa 

viària) 
– Llarg plaç de l’activitat (generació vista)  
– Alt risc (incendis, catàstrofes naturals, plagues, …)  
– Majoria industries de transformació centrades en productes de 

poc valor afegit  

• 20% del creixement s’aprofita (vs 60% mitja UE) 
– De font d’energia a magatzem d’energia > increment risc  GIF 

• Sols el 10% del consum anual de la industria de segona 
transformació prové dels boscos catalans  

• Caracter MULTIFUNCIONAL de l’activitat > EXTERNALITATS 
POSITIVES > el bosc una infraestructura clau pel medi 
ambient i pel benestar de les persones 

• ... 
 



https://www.eea.europa.eu 



La superficie forestal s’estabilitza però 
creix la quantitat de fusta al bosc (2,2 M 
mc/any) 

Font: http://www.observatoriforestal.cat/ 

http://www.observatoriforestal.cat/


Aprofitem menys del 30% del 
creixement del bosc 

Aprofitaments de fusta                                               Aprofitaments de llenyes 
Font: http://www.observatoriforestal.cat/ 

 
 

http://www.observatoriforestal.cat/


Potencial per incrementar el volum 
d’aprofitaments fins compensar el volum 

d’emissions de 148.000 persones 

Increment anual existències IFN 3 - 4 2.224.978               mc/any

Aprofitaments 604.291                  mc/any 27%

Llenya 111.108                  

Fusta 493.183                  

Fixació GEH (t C02) 611.394                  t CO2/any

Suposant mitjana UE aprofitaments 1.334.987               mc/any 60%

Increment fixació GEH (t C02) 739.284                  t CO2 eq

Emissions CO2 Catalunya (2014) * 34.770.500             t CO2 eq

Habitants 7.500.000               

Emisions CO2/habitant/any 5                               t CO2 eq

RATI D'APROFITAMENTS I REDUCCIÓ D'EMISSIONS

Font: Quadre: Elaboració pròpia a partir de dades de observatoriforestal.cat/ ; *  
http://canviclimatic.gencat.cat . Informe de progrés del compliment dels objectius de reducció d'emissions 
de gasos amb efecte d'hivernacle Avaluació de les emissions de GEH a Catalunya, 1990-15. Nov 2017 

http://www.observatoriforestal.cat/
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Consens generalitzat sobre la 
necessitat de la gestió del bosc 

Font: Pla General de Política Forestal 2014 - 2024 



Inversió en Gestió Forestal Sostenible: 
base per la conservació i creació de valor  

amb aclarides sense aclarides 
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Bosc madur 



Megatendències 
1. Estratègia forestal UE aposta per la gestió 

MULTIFUNCIONAL, sostenible i per l’encaix del bosc en 
la resta de polítiques UE: desenvolupament rural, clima 
– energia, bioeconomia, biodiversitat, …. 

2. Canvi climàtic, incendis forestals (paradoxa del foc) i 
plagues 

3. Acords de París (2015) sobre el clima. 
• Reducció neta del 40% al 2030 sobre 1990. 

• Reducció neta del 90 % al 2050 sobre 1990. 

• Article 5 sobre els Boscos > Incentius positius, pagaments per 
resultats, gestió forestal sostenible. 

4. Terciarització del sector forestal 

5. Nous usos de la fusta i mercat dels PFNF 

 



L’aposta per la fusta  ja és una realitat 
a nivell UE 

Font: Swedish Forest Industries Federation, 2017 



El bosc a la mediterrània necessita tractament 
diferenciat resta d’UE (nòrdics, CE) 

1. Aigua el factor limitant de la gestió > necessitat 
tractaments silvícoles per gestionar risc 
incendis/plagues 

2. Creixement de la població + necessitat de 
protecció de bens i persones davant el foc. 
Requereix gestió forestal 

3. Importància dels Productes Forestals No Fusters 
(suro, bolets,  tòfona, pinyó, …) 

4. Manca tradició GFS (treballem com fa mig segle, 
necessitat de canvis a nivell de mecanització, 
gestió adaptativa, mancances a nivell normatiu, ..) 

5. Rebuig social i visió urbanita del bosc !!! 
 



Perxada tallada arreu 





Aspectes a tenir en compte a casa nostra … 
1. 75% de la superficie forestal es de titularitat privada (uns 

200.000 propietaris)  

2. Pla General de Política Forestal 2014 – 2024 
– Al fil de l’Estratègia 2020 de la UE , aposta per la bioeconomia  

– Preveu doblar la tassa d’autoabastiment mercat català 

3. Estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa 
forestal i agrícola 2014-2020  

– Preveu multiplicar per 2,5 el consum de biomassa 

4. Som una referència pel que fa a l’agilitat i col·laboració entre 
administració forestal (CPF) i sector productiu 

5. Els boscos absorbeixen 10% de les nostres emissions, el 13% a 

nivell UE amb potencial per incrementar-se fins el 22% (EFI) ... 

6. ... Són la base de la política de conservació de la biodiversitat: 
80% de la XN 2000, una xarxa que ocupa aprox 1/3 del país  

 



Embornal de CO2 



Catalunya, un exemple de com la col·laboració 
públic privada pot marcar diferencia 

La primera autonomia amb % de superfície forestal planificada sota les directrius 
internacionals de gestió sostenible. Font: MAPAMA 



Tot i així encara hi ha temes bàsics a resoldre 

1. Infra finançament de la política forestal, incompliment 
previsions PGPF, per darrere en les previsions de 
l’Estratègia de la Biomassa 

2. La bionergia creix però forta dependència de les 
exportacions 

3. Embalatge el 80% del consum de la fusta de serra  … 
proximitat als mercats de BCN i Tarragona 

4. Fusta per la construcció encara un miratge (manca 
economies d’escala) 

5. El suro marca la diferència entre els productes forestals 
no fusters (PFNF)... resta de productes no fusters un 
potencial oblidat (manca de regulació!) 

 



Bioenergia … la dependència de la 
exportació és un risc pel sector … 

manca aposta decidida per la  inversió 
tèrmica indústrial 

Font: Clúster de la Biomassa de Catalunya. 2017 



El mercat de la bioenergia s’ha 
consolidat però queda molt potencial 

per recorrer 

Font: ESTRATÈGIA PER PROMOURE L’APROFITAMENT ENERGÈTIC DE LA BIOMASSA FORESTAL I AGRÍCOLA. 
Generalitat de Catalunya, Balanç 2017 



El suro català …  una oportunitat única 



El suro compensa la petjada de carboni del conjunt de la 
indústria vitivinícola 

Font: Recork. Analysis of the life cycle of cork, aluminium 
and plastic wine closures, conducted by 
PricewaterhouseCoopers (2008). 



en M €

Inversión pública media (últimos 10 años, incluye recuperación montes de desastres naturales) 9,88

INVERSIÓN MEDIA ANUAL EN TRABAJOS DE MEJORA 20,69

INVERSIÓN ADICIONAL ESTIMADA 19,31

INVERSIÓN MEDIA ANUAL EN TRABAJOS DE MEJORA 40,00 €

BONIFICACIÓN FISCAL 30%

COSTE BONIFICACIÓN FISCAL (sobre inversión total - ayudas) 9,04

PUESTOS DE TRABAJO ACTUALES 742

ESTIMACIÓN NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO 691

CONTRIBUCIÓN MEDIA A LAS ARCAS PÚBLICAS (IRPF + SegSocial) 7.337,85 €

COSTE MENSUAL PRESTACIÓN DESEMPLEO 937,70 €

CONTRIBUCIÓN HACIENDA Y SEG SOCIAL 5,07

AHORRO COSTE ANUAL POR PRESTACIONES DE PARO 7,77

TOTAL INGRESOS + AHORRO ERARIO PÚBLICO 12,84

BALANCE ESTIMADO (en M€) 3,81

Bonificació fiscal del 30% suposaria una 
aposta clara per la bioeconomia forestal 



Operaris estassant una sureda 



Bonificació de la inversió en GFS: Impacte 
de les mesures 

• Incentiu potencial vinculat a la bonificació 

– Consorci Forestal estima que doblaria la inversió privada en GFS 

– Estímul a la inversió i a la creació de llocs de treball en l’àmbit rural 

• Resultat positiu per l’erari públic 

– Per recaptació IRPF i seguretat social 

– Impostos al resultat de l’ activitat 

• Pendent d’estimació  

– Ingressos y beneficis indirectes (IVA, llocs de treball indirectes, ...)  

– Estalvi despesa pública en: prevenció d’incendis, millora captació 
CO2, recuperació de zones degradades, etc. 

– Altres: increment segrest carboni, millora de la biodiversitat, ... 



Conclusions 

1. Necessitat de segmentar cadenes de valor i 
polítiques coherents i orientades a promocionar la 
mobilització/consum sostenible de productes 
forestals 

2. Cal un plantejament coherent i transversal: 
prevenció d’incendis, bioeconomia, biodiversitat, .. 

3. Agrupacions de productors, un pas endavant 
necessari 

4. Manquen incentius per incentivar la GFS – fiscalitat 
l’oportunitat en temps de crisi 

5. Regulació ús social del bosc i Pagament Serveis 
Ambientals (PSA) assignatures pendents 

 


