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SUPERFÍCIE FORESTAL PRIVADA ORDENADA EL 
1998

3.051 PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ 

EN 17 ANYS +  225 PLANS SIMPLES



Evolució del número de (PTGMF i PSGF) aprovats i de la superfície ordenada (ha)
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Fonts directes i testimonials:

 El propietari
 Observacions a camp
 L’Inventari in situ de recursos  Ortofotomapes (1:5000) L Inventari in situ de recursos
 El tècnic del PEIN 
….

 Ortofotomapes (1:5000)
 Base topogràfica (1:5000)
 Mapa de cobertes del sòl de Catalunya (MSCS)

Fonts documentals:  Pla d’espais d’interès natural (PEIN)
 ENPE
 Hàbitats d’interès comunitari

 Cartografia de referència 
 IEFC
 Dades registrals 

Hàbitats d interès comunitari
 Cartografia dels hàbitats de Catalunya
 Xarxa natura 2000 (LIC+ZEPA)

g
 Plans especials PEIN
 Projectes Integrats PPP
….

 Atles climàtic digital de Catalunya

 Perímetres de protecció prioritària (PPP)….

 Cadastre



L’inventari forestal

• Disseny de l’inventari: Fotointerpretació de cartografia i 
observacions de camp

• Obrir amb SIG ortofomapa 1:5000

p

• Obrir les capes de la base topogràfica 1:5.000
• Afegir el límit de la finca
• Fotointerpretar i definir els límits entre les diferents unitats 

de vegetació
• Comprovacions a camp



Ortofotomapa 
1:5.000 a color



Base 
topogràficap g

1:5.000



Superposició 
capesp



Límit de finca



L’inventari forestal

Observacions

a campa camp



L’inventari forestal

Disseny de l’inventari: Estratificació de la superfície forestal arbradaDisseny de l inventari: Estratificació de la superfície forestal arbrada

Objectiu: Determinar unitats homogènies de vegetació

• Les característiques fisiogràfiques
Criteris per definir els estrats o unitats de vegetació

Les característiques fisiogràfiques.
• La composició específica i l’ocupació per espècies.
• La fracció de cabuda coberta arbòria general i/o de• La fracció de cabuda coberta arbòria general i/o de 

l’espècie principal.
• L’estructura i estat de la massa.L estructura i estat de la massa.
• Els objectius generals del PTGMF o PSGF.



Límits delsLímits dels

estrats



Disseny de 
l’i t il’inventari:

Determinació 
44 ha

Xarxa de 
Mostreigg

9,5 ha

7 ha

9,5 ha
1,5 ha

28 ha
1. Superfície 
dels estrats



1.1. L’inventari forestal

2. Salts de malla
• Mostreig sistemàtic sobre una malla regular de 100 x 100 metres d’acord amb les

coordenades UTM.

• Distribució de les parcel∙les mitjançant salts de malla en funció de la superfície i el
coeficient de variació per un error admès del 20% i 25% .



1.1. L’inventari forestal

3 N b d l l3. Nombre de parcel·les



D t i ió d lDeterminació de la 
Xarxa de Mostreig

Quercus suber: 

 Sup 44 haSup 44 ha

 CV = 0’3

 Error 20 %Error 20 %

 Salt de malla 5x5

 Núm. punts: 9p



Infraestructures

C iCamins



Infraestructures

FrangesFranges 
tallafoc

RompudesRompudes

Transformacions a 
pastures

Punts d’aigua

Línies alta 
tensió
...



Informació complementària

Usos de la forest
- Aprofitaments recents
- Usos de la forest
- Estat sanitari 



Tractament de la informació

Dades de camp amb

Programa LiforPrograma Lifor

Cartografia en Miramon
- Base topogràfica

- Límit finca

- Unitats de vegetació
Planificació de la gestióPlanificació de la gestió

- Digitalització unitats actuació

- Digitalització d’infraestructures

- Digitalització dels canvis d’usosg





AplicatiusAplicatius informàticsinformàtics

MIRAMON
LIFORSistema d’informació geogràfica

Digitalizació límits,  estratificació,
unitats, infraestructures

LIFOR
Aplicatiu informàtic 

per inventaris forestals

METABOSCMETABOSC
Aplicatiu de redacció de 

PTGMF y PSGF 

ISI
Integració sistemes d’informació

Base integral del CPF



2. Tractament de la informació

Dades de l’Inventari: 
LIFORLIFOR

- Edició dades

- Càrrega d’Indicadors

Tractament de dades- Tractament de dades

- (Correcció d’errors)

- Exportació a metabosc



PTGMF i PSGFPTGMF i PSGF
ESTRUCTURAESTRUCTURA



Estructura  PTGMF i PSGFEstructura  PTGMF i PSGF

Estructura PTGMF Estructura PSGF
1. Situació legal i administrativa 1. Situació legal i administrativa
2. Descripció de la finca i anàlisi de mercats 2. Descripció de la finca 

f d l d3. Aprofitaments dels darrers anys
4. Infrastructura de prevenció i lluita contra incendis 3. Infrastructura de prevenció i lluita contra incendis
5 Definició d'objectius 4 Definició d'objectius5. Definició d objectius 4. Definició d objectius
6. Parcel.lació 5. Característiques generals de la planificació
7. Característiques de la planificació 6. Parcel.lació7. Característiques de la planificació 6. Parcel.lació
8. Programa d'aprofitaments i millores 7. Programa d'aprofitaments i millores
9. Resum econòmic 8. Anàlisi econòmica
Fitxa descriptiva de les unitats d’actuació Fitxa descriptiva de les unitats d’actuació 
Cartografia Cartografia
Annexos Annexos



Situació legal i g
administrativa

PPP XN 2.000
PEIN

PEPPEP



Descripció de 
la finca i anàlisila finca i anàlisi 
de mercats

2.6 ANÀLISI DE MERCATS



Aprofitaments p
dels darrers 
anysanys



Infraestructura 
de prevenció i 
lluita contra 
incendis



Fitxa 
descriptiva

Full AFull A





PRESA DE DECISIONSPRESA DE DECISIONS

PLANIFICACIÓÓ







Criteris silvícoles

7 2 Planificació treballs de millora7.2 Planificació treballs de millora

7.3 Planificació infraestructures i altres

7 4 Pl ifi ió i7.4 Planificació camins



Fitxa 
descriptiva

Fulls B i CFulls B i C



Conceptes usatsp

Voluntat propietari

Valoració econòmica

Rendes periòdiquesp q



On, quan i quants cops

Característiques tècniquesq q

De quina manera

8 3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I MARC LEGAL APLICABLE8.3 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I MARC LEGAL APLICABLE







Annexos iAnnexos i 
Signatures



Procés d’aprovació

ENTRADA
PTGMF-PSGF

REVISIÓ
FORMAL I 

È

VISITA 
CAMP

CPF-PROPIETARI-TÈCNIC

RETORN 
PER A SUBSANAR 

TÈCNICA CPF-PROPIETARI-TÈCNIC
RESP. EIN

INFORME 

EL DOCUMENT

FAVORABLE CPF

INFORME 
ENPE/FAUNA/AJUNTAMENT

INFORME 
DESFAVORABLE CPFENPE/FAUNA/AJUNTAMENT

1 MES

COMISSIÓ

DESFAVORABLE CPF
PTGMF NO OBJECTIUS

DELEGADA

ACORD 
CONSELL RECTORCONSELL RECTOR

FAVORABLE/DESFAVORABLE



Procés d’aprovació

A destacar:
• Termini màxim per a resoldre i notificar resolucions relatives

a sol licituds d’aprovació de PTGMF i PSGF és de 6 mesosa sol·licituds d aprovació de PTGMF i PSGF és de 6 mesos.
• És necessari els informes de:

- Servei de Protecció de Fauna, Flora i Animals deServei de Protecció de Fauna, Flora i Animals de
Companyia

- ENPE
- Ajuntament (en casos de canvi d’ús del sòl i camins

públics)



I t t d’ d ió f t lInstruments d’ordenació forestal
(PTGMF i PSGF)( G SG )

SeguimentS g



seguiment



seguiment

Es realitza el seguiment de les actuacions
planificades en els PTGMF i PSGF mitjançant:planificades en els PTGMF i PSGF mitjançant:

• L’execució d’actuacions planificades 
(Avisos Actuació)

• Tramitació d’ajuts (visita prèvia• Tramitació d ajuts (visita prèvia, 
certificació…)

•Altres visites de seguiment (assessorament, 
certificació forestal…)



seguiment

A t i i t l PTGMF

els avisos d’actuació

• Actuacions previstes en el PTGMF.
• Tramitació d’avisos d’actuació:
10 dies abans de l’inici dels treballs
Cal indicar actuacions a realitzar unitatsCal indicar actuacions a realitzar, unitats 

d’actuació on es realitzen i superfície 
afectadaafectada
Signats per la propietat
Vi è i d 1 C l i h dVigència de 1 any. Cal comunicar-ho de 

nou en cas de pròrroga.



seguiment

Modificacions de PTGMF i PSGF

• Durant els 3 primers anys de vigència, no es
poden sol·licitar modificacions de les
actuacions programables excepte en el
supòsit d’ampliació de superfície ordenada i
els motivats per causes de força major.

• A partir del tercer any es poden sol·licitar• A partir del tercer any, es poden sol licitar
modificacions en la planificació sempre que
no variïn els objectius dels plansno variïn els objectius dels plans.



Ajuts forestalsAjuts forestals



Foment de la gestió forestal sostenible

PDR 2007-2013PDR 2007 2013
Programa de Desenvolupament Rural de 

CatalunyaCatalunya
• Cofinançament del 31%ç

• Actuacions en:

Xarxa Natura 2000

Zones d’alt risc d’incendisZones d alt risc d incendis



Foment de la gestió forestal sostenible

Capítol 1
ó óPlanificació i Foment de la gestió conjunta

Secció 1.1 Redacció d’IOF

Secció 1.2 Gestió forestal conjunta

S ió 1 3 A t tè i f t lSecció 1.3 Assessorament tècnic forestal



Foment de la gestió forestal sostenible

C ít l 2Capítol 2
Gestió forestal sostenible

Secció 2.1 Millora d’infraestructures

ó àSecció 2.2 Forestacions agràries

Secció 2 3 Actuacions silvícolesSecció 2.3 Actuacions silvícoles

Secció 2.4 Reforestacions



Millora d’infraestructuresMillora d infraestructures



Actuacions silvícolesActuacions silvícoles







Reforestacions



Foment de la gestió forestal sostenible

Capítol 3Capítol 3
Recuperació del potencial forestal i 

prevenció d’incendisprevenció d’incendis

ó óSecció 3.1 Recuperació del potencial forestal

Secció 3 2 Gestió forestal en la prevencióSecció 3.2 Gestió forestal en la prevenció 
d’incendis







Ajuts per al foment de la
contractació d’assegurancescontractació d assegurances 

forestals



CERTIFICACIÓ FORESTAL

A Catalunya es constituí el 25 d’abril de 2001 l’Associació Catalana Promotora de la

CERTIFICACIÓ FORESTAL

A Catalunya es constituí el 25 d abril de 2001 l Associació Catalana Promotora de la 
Certificació Forestal PEFC (en endavant ACCF), formada per tots els agents que 
incideixen i actuen en l’àmbit forestal català, amb la idea i finalitat de promoure la 

certificació forestal PEFC a Catalunya i poder fer-la efectiva. Així, des del si de l’ACCFcertificació forestal PEFC a Catalunya i poder fer la efectiva. Així, des del si de l ACCF 
es va decidir d’adoptar el sistema de certificació regional i amb aquesta intensió va 

semblar convenient la constitució d’una ENTITAT SOL·LICITANT REGIONAL 
denominada Ens Català Sol·licitant de la Certificació Forestal PEFC (en endavant (

ENSCAT), constituïda definitivament a Castelladral, l’1 d’octubre de 2002 i els 
objectius primordials del qual són:

Agrupar als agents forestals (propietaris i empreses d’explotació forestal) interessats 
en participar en la certificació a nivell regional. 

Sol·licitar i obtenir de PEFC-Espanya l’aprovació d’un sistema de certificació a nivell 
regional en el marc de PEFC per a Catalunya. 

Vetllar pel manteniment del sistema de certificació regional duent a terme aquelles 
activitats i controls previstos.

L’ENSCAT fou reconeguda el 3 de març de 2003, per part de PEFC Espanya, com a 
ú i tit t l li it t d l tifi ió f t l d’à bit i l C t lúnica entitat sol·licitant de la certificació forestal d’àmbit regional a Catalunya.













Total ha certificades(maig 09)   …..  56.569 ha





Pública: 449.130 ha
Privada: 1.512.758 ha
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Fusta, llenya, suro
Bolets, pastures

Plantes aromàtiquesPlantes aromàtiques



N = 818 milions de peus

E 83 ili d 3

N = 877 milions de peus

102 3E = 83 milions de m3

IVAE = 3,3 milions de m3 any -1

E = 102 milions de m3

IVAE = 3,5 milions de m3 any -1





Catalunya és un país deficitari amb fusta. És consumeixen 5.6 m3 de fusta i s’aprofiten 
només 791.000 m3.

267.000 m3  (França)

Serra + pals

378.000 m3

= 378.000 m3

Trituració

3 8 000

545.000 m3=
Aprofitaments 
forestals a 
Catalunya

167.000 m3 no apte serra o  pals
467.000 m3

78.000 m3

2007

(791.000 m3) Llenyes consum domèstic = 100.700 m3

24 300 3

UTISA
Saint GaudensBiomassa = 10.000 m3

24.300 m3

(Itàlia)
5



Regulació Hidrològica

Us social, esportiu i turístic

Qualitat paisatgística

Externalitats ambientals








