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"L'amenaça incandescent”
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influència influència 

influència del canvi climàtic. De no actuar amb temps es pot convertir en un desastre devastador per a tota la regió. (Ex. 

del canvi climàtic. De no actuar amb temps es pot convertir en un desastre devastador per a tota la regió. (Ex. del canvi climàtic. De no actuar amb temps es pot convertir en un desastre devastador per a tota la regió. (Ex. 

del canvi climàtic. De no actuar amb temps es pot convertir en un desastre devastador per a tota la regió. (Ex. 

Califòrnia, Austràlia, etc.)

Califòrnia, Austràlia, etc.)Califòrnia, Austràlia, etc.)

Califòrnia, Austràlia, etc.)

Els 

Els Els 

Els darrers anys 

darrers anys darrers anys 

darrers anys s'ha deixat d'actuar en 

s'ha deixat d'actuar en s'ha deixat d'actuar en 

s'ha deixat d'actuar en gran part de la superfície forestal 

gran part de la superfície forestal gran part de la superfície forestal 

gran part de la superfície forestal per 

per per 

per la falta de rendibilitat econòmica i 

la falta de rendibilitat econòmica i la falta de rendibilitat econòmica i 

la falta de rendibilitat econòmica i per la 

per la per la 

per la forta pressió 

forta pressió forta pressió 

forta pressió ciutadana 

ciutadana ciutadana 

ciutadana e

ee

en

nn

n 

  

 c

cc

co

oo

on

nn

nt

tt

tr

rr

ra

aa

a 

  

 d

dd

de

ee

e 

  

 l

ll

le

ee

es

ss

s 

  

 t

tt

ta

aa

al

ll

ll

ll

la

aa

ad

dd

de

ee

es

ss

s 

  

 

d'arbres 

d'arbres d'arbres 

d'arbres degut a la falta 
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degut a la falta d'una 
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La comunitat científica internacional i els cossos operatius fa temps que adverteixen dels efectes devastadors d'aquesta nova
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pot plantar cara amb un canvi cultural 
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• Mantenir un dels principals patrimonis de la regió, el 

seu valor social, la biodiversitat, l'impacte en la gestió 

de  l'aigua i la prevenció d'incendis.

• Modular el gran risc d'incendi que representa una 

massa forestal poc gestionada.

• Potenciar la gestió forestal sostenible amb acords 

amb les propietats, amb l'objectiu de reduir la 

biomassa combustible, i a l'hora preservar els serveis 

ambientals que el bosc té associats.

• Implicar la societat i incrementar el seu coneixement  

sobre la necessitat de la gestió forestal.

• Involucrar les empreses i administracions públiques 

en la seva participació i compensació de les emissions 

de CO2.

• Crear llocs de treball associats a la iniciativa.

• Estar al dia de les novetats del sector i ser pilot de 

noves iniciatives (Life ClimarK- Crèdits Climàtics).

• Ser proactius en la cerca de finançament pel projecte, 

per la seva extensió i continuïtat. 

• Ser la llavor de noves iniciatives.  

Els Reptes



Llei 7/1999, de 30 de juliolLlei 7/1999, de 30 de juliolLlei 7/1999, de 30 de juliolLlei 7/1999, de 30 de juliol
Objectius i FinalitatsObjectius i FinalitatsObjectius i FinalitatsObjectius i Finalitats

• Promoure i estendre el principi d'ordenació i planificació de les superfícies forestals de titularitat privada mitjançant la tramitació dels 
instruments d'ordenació forestal següents: projectes d'ordenació, plans tècnics de gestió i millora forestals, i plans simples de gestió 
forestal.

• Prestar suport tècnic i econòmic per a elaborar els instruments d'ordenació forestal i vetllar perquè s'executin.

• Tramitar i aprovar els instruments d'ordenació forestal que afectin exclusivament terrenys de titularitat privada.

• Vetllar per l'execució de les determinacions contingudes en els instruments d'ordenació forestal i controlar el compliment dels 
compromisos que s'hi estableixen.

• Confeccionar i elaborar les directrius i les instruccions tècniques dels instruments d'ordenació forestal per a les forests privades.

• Promoure la constitució d'associacions i agrupacions forestals i d'entitats de cooperació entre els titulars dels terrenys forestals de 
propietat privada per a facilitar l'administració dels boscos i la comercialització de llurs productes.



INSTRUMENTS D’ORDENACIÓ FORESTAL (IOF)

• Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF)

Planificació individual major de 25 ha forestals

• Pla simple de millora forestal (PSGF)
Planificació individual menor de 25ha forestals

• Pla tècnic de gestió forestal conjunt (PTGMFc)
Planificació Agrupada

Que és i perquè serveix un IOF

• Millorar el coneixement de les possibilitats de la finca

• Realitzar una reflexió sobre el seu futur

• Planejar objectius

• Per una previsió d’aprofitaments, treballs de millora i conservació

• Racionalitzar la presa de decisions 

• EINA DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ



“L’IOF ha de ser una eina pràctica i útil pel gestor forestal, la qual, davant les
diferents realitats del sector i la propietat forestal, faciliti donar resposta a
les propostes de gestió de tot el territori forestal català, al mateix temps que
sigui útil a l’administració forestal per aprovar i fer el seguiment dels treballs
previstos”
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Evolució del nombre d'instruments d'ordenació forestal aprovats i de la superfície 
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PTGMF i PSGF Superfície ordenada

Evolució de la planificació en l’àmbit privat a Catalunya

2008



Situació actual IOF a Catalunya

• Núm. PTGMF: 4.130 (470.000 ha)

• Núm. PSGF: 690 (7.200 ha)

• Total: 3.840 IOF (462.800 ha)

• 30% superfície forestal privada

• >70% d’aprofitaments anuals

• Silvopasticultura (>30%)



PTGMF conjunt

• Foment de la gestió agrupada. Associacions de propietaris forestals 

• Facilitar l’accés a la planificació forestal i gestió territorial agrupada o individual

• Grup de treball participat. Suma del diferents actors del territori.



Contingut de 
l'IOF

• Contingut dels PTGMF, PSGF i PTGMFc

• Descripció de la forest i de la propietat

• Objectius prioritaris

• Models de gestió i infraestructures

• Programa d’actuacions forestals

• Fitxes d’informació de les unitats de actuació 
forestal o rodals

• Cartografia



nnnnnnn

• Inventari formacions forestals: Unitats forestals

• Infraestructures: viàries i prevenció incendis

• Models de gestió i planificació d’actuacions per les UF

PTGMF conjunt:
Castellar del Vallès

• Afectacions: EIN, espècies protegides, convenis, altres

• Anàlisi GIF: PEGs i AFG



PTGMF conjunt. Castellar del Vallès

Anàlisi GIF: PEGs i AFG



PTGMF conjunt: Com hi accedeix la propietat privada a la planificació ? 

Adhesió de la propietat. Sol·licitud d’adhesió

Un cop aprovat el PTGMFc

Sense incorporar modificacions
Incorporant modificacions i/o 
noves propostes de planificació

A tots els 
efectes tens la 

propietat 
ordenada



Mapa de gestió conjuntPTGMF conjunt. Exemple de com es fa l’adhesió



Finca 2 - Mapa cadastral PTGMF conjunt. Exemple



Finca 2 - Mapa de gestió. Adaptació a les necessitats 
de la propietat en el marc dels PTGMFc

PTGMF conjunt. Exemple



• Facilitat per fer la planificació de la finca de forma ràpida i 

econòmica.

• Autoritzacions administratives per aprofitaments i treballs de

millora forestals

• Possibilitat de modificació de la planificació

• Document de referència per a la gestió i seguiment de la 

propietat i l’administració forestal

• Subvencions forestals

• Certificació forestal (PEFC)

• Assegurances forestals (responsabilitat civil, incendis)

• Avantatges i millores fiscals i jurídiques (molt importants)

A què donen resposta els IOF?

Marc Legal

Instruments d’Ordenació Forestal a Catalunya: PSGF, PTGMF i PTGMFc



Què és el bosc?

Què és gestió forestal sostenible?

Com compensar el CO2?

Formació del professorat

Itinerari Forest- Urbà d'aprenentatge

Creació de l'escola al bosc

“Outdoor”amb empreses 

Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal 

Conjunt

Creació d'ocupació

Execució del PTGMFc  

2
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ACTUAACTUAACTUAACTUA3

APRÈNAPRÈNAPRÈNAPRÈN

“Cuidem el bosc, el bosc ens cuida”



Els boscos formen una part imprescindible de 
l'ecosistema terrestre. Són indispensables per 
assegurar el balanç d'ecosistemes, combatre el canvi 
climàtic i són l'hàbitat d'una quantitat innombrable 

d’espècies.

La gestió forestal sostenible té molts impactes 
positius: Millora la gestió de l’aigua, fent-lo més 

resistent a la sequera, augmenta la biodiversitat, 
ajuda al control de plagues, redueix l’erosió i 
augmenta la captació de CO2, amb el que 
contribueix a la lluita contra el canvi climàtic.

Una correcta gestió de les masses forestals, amb 
treballs de millora silvícola, redueixen el risc 

d’incendi, augmenten la capacitat de captació de 
CO2 i poden evitar l’alliberament del CO2 
emmagatzemat a causa d’un incendi.

PREN CONSCIÈNCIA



APRÈNAPRÈNAPRÈNAPRÈN
FORMACIÓ DEL PROFESSORATFORMACIÓ DEL PROFESSORATFORMACIÓ DEL PROFESSORATFORMACIÓ DEL PROFESSORAT

El professorat és professorat és professorat és professorat és l'element element element element central central central central per re-connectar les noves 
generacions i per extensió les famílies amb la natura. Són un 
aliat clau per fer pedagogia i activar la consciència ecològica, la 
creativitat, el treball en equip, les habilitats cognitives i la 
intel·ligència emocional. 

ITINERARI  FIXE "FORESTITINERARI  FIXE "FORESTITINERARI  FIXE "FORESTITINERARI  FIXE "FOREST----URBÀ”PER URBÀ”PER URBÀ”PER URBÀ”PER A  A  A  A  LLLL''''APRENENTATGEAPRENENTATGEAPRENENTATGEAPRENENTATGE

Creació d'un itinerari didàctic i dinàmic on els visitants poden 
aprendre de les funcions del bosc, com afecta el canvi climàtic 
als boscos, i com una bona gestió dels boscos pot ajudar a 
mantenir aquests serveis ecosistèmics vitals per l'ésser humà.

LLLL''''ESCOLA ESCOLA ESCOLA ESCOLA AL BOSCAL BOSCAL BOSCAL BOSC

Presentar aquest projecte a les escoles i sensibilitzar dels 
beneficis que aporta. Fomentar classes on la natura és la 
protagonista, la“lògica-matemàtiques”, la “lecto-
escriptura”, el coneixement de l'entorn, amb seguretat i amb 
tot el seu material didàctic.

CREACIÓ DE“OUT DOOR”PER EMPRESESCREACIÓ DE“OUT DOOR”PER EMPRESESCREACIÓ DE“OUT DOOR”PER EMPRESESCREACIÓ DE“OUT DOOR”PER EMPRESES

El bosc fomenta el treball en equip, la comunicació, l'esperit de 
lideratge i la integració que és clau i necessària per dur a terme 
amb èxit qualsevol projecte laboral.



ACTUA
Elaboració del Pla de Gestió Forestal Conjunt

Què és?

Des de l’associació de propietaris forestals de 
Castellar del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç Savall 
es va encarregar  la redacció d’un PTGMFc de tot 
el sòl forestal del municipi de Castellar del 
Vallès.
Amb aquest document es proposa una gestió 
per al conjunt de les 3.200 Ha del SNU, de les 
quals es prioritza l’actuació en 550 Ha (Àrees de 
foment de la gestió AFGs) on el Pla considera 
necessari actuar amb urgència per a reduir el 
risc d’un GIF.
El Pla ha estat alineat amb el principals actors 
implicats: Associacions de propietaris, tècnics de 
medi ambient, bombers, i empreses de gestió 
forestal, entre d’altres actors del sector.

Quins objectius persegueix?

• Garantir una gestió forestal sostenible.

• Fomentar la gestió forestal agrupada.

• Facilitar als titulars de finques forestals d’un 
instrument d’ordenació forestal.

• Concretar àrees de foment de la gestió per 
reduir la biomassa forestal acumulada per a 
la prevenció de grans incendis forestals.

Quines són les àrees a gestionar a la 1a fase?

• LA SORRA

• CAN FONT

• CAN SALLENT

• CAN RIERA

• TURELL – AIRE-SOL 

• SANT FELIU DEL RACÓ

• LES ARENES



ACTUA

Elaboració del Pla de Gestió Forestal Conjunt

Identificació de l’expedient

Expedient número 6/2018, relatiu a l’aprovació del Pla tècnic 
de Gestió Forestal Conjunt (PTGMFc) de l’Associació de 
propietaris forestals de Castellar del Vallès, Gallifa i Sant 
Llorenç Savall, situada al terme municipal de Castellar del 
Vallès (Vallès Occidental).

Núm. de PTGMFc: 21 



S’han previst actuacions silvícoles concretes en 
cada una de les àrees de treball diferenciades en 
el projecte. Aquestes actuacions es basen en 
models de gestió definits en el PTGMF conjunt, 
les quals tenen com a fonament les Orientacions 
de Gestió Forestal de Catalunya (ORGEST). 
Aquestes orientacions fixen objectius preferents 
de gestió, però permeten integrar en la gestió i 
actuacions forestals els diferents elements de 
producció i sostenibilitat ambiental. En alguns 
rodals, s’han fet adaptacions d’aquestes ORGEST, 
a la zona d’actuació concreta, per tal d’adaptar al 
màxim la realitat forestal actual a l’òptim de 
gestió. Els treballs es concreten en:

ACTUA
Execució del PTGMFc

• Aclarides de millora.
• Podes baixes.
• Estassades selectives de sotabosc
• Selecció de tanys.
• Aclarides plançoneda.
• Eliminació de restes.
• Arranjament o construcció de pistes de desembosc.



Com auditem i posem en valor la gestió forestal plantejada?Com auditem i posem en valor la gestió forestal plantejada?Com auditem i posem en valor la gestió forestal plantejada?Com auditem i posem en valor la gestió forestal plantejada?

Prova pilot en el projecte Prova pilot en el projecte Prova pilot en el projecte Prova pilot en el projecte LifeLifeLifeLife ClimarkClimarkClimarkClimark ....

Integrem en la gestió forestal: Integrem en la gestió forestal: Integrem en la gestió forestal: Integrem en la gestió forestal: fixació fixació fixació fixació de carboni, de carboni, de carboni, de carboni, consum consum consum consum d’aigua, d’aigua, d’aigua, d’aigua, biodiversitat biodiversitat biodiversitat biodiversitat i i i i prevenció prevenció prevenció prevenció incendis.incendis.incendis.incendis.

Entitats 
Locals i
Privades



CREACIÓ D’OCUPACIÓ

El projecte forestal de Castellar del Vallès 
aporta una oportunitat de creació de llocs de 
treballs directes i indirectes a través de la 
realització de les activitats necessàries.

La possible selecció de perfils adients es 
coordinarà amb els Serveis Socials i 
d’Ocupació de l’Ajuntament de Castellar del 
Vallès i amb la col·laboració de possibles 
entitats sense ànim de lucre que ja 
existeixen i treballen en aquesta àrea.

ACTUA
Creació d’ocupació



PROPOSTA DE CAMPANYA DE COMUNICACIÓ

0.  Crear un equip de treball

1. Crear un “briefing” en base a l'essència d’aquesta 
iniciativa on sens dubte són protagonistes 
Castellar del Vallès, “Cuidem el bosc, el bosc ens 
cuida”, un NO rotund al foc, i el canvi cultural en 
forma de: pren consciència, aprèn, actua.

2. Fomentar un concurs entre la població per 
aconseguir el logotip d’aquest projecte.

3. Desenvolupar els materials de la campanya amb 
els missatges clau.

4. Fer un estudi dels canals i mitjans de difusió.

5. Planificar les dates d’execució  



Fonts de finançament públic
Necessitem el suport de l’Administració...

Fonts de finançament privat
Busquem el suport de l’empresa...



...per ajudar a una causa social

Teaming és una eina online par recaptar 
fons per causes socials a través de micro
donacions d’1€ al mes. La filosofia de 
Teaming es basa en la idea que amb 1€, 
nosaltres sols no podem fer molt però si ens 
unim, podem aconseguir grans coses



AFG Superfície (ha) Pressupost (€) IVA 21% TOTAL Mitja (€/ha)
“La Sorra” 20,81 36.092 € 7.579 € 43.671 € 2.099

Can Sallent 54,79 133.133 € 27.958 € 161.090 € 2.940

Can Font 6,4 7.714 € 1.620 € 9.334 € 1.458

Can Riera 44,11 43.131 € 9.057 € 52.188 € 1.183

Turell-Airesol 33,33 74.789 € 15.706 € 90.495 € 2.715

Sant Feliu del  Racó 14,5 27.160 € 5.704 € 32.864 € 2.266

Les Arenes 105,58 219.464 € 46.087 € 265.551 € 2.515

TOTAL 279,52 541.482 € 113.711 € 655.194 € 2.344

COST PROJECTE EXECUTIU 1a FASE: FOMENT DE LA GESTIÓ PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS

REDACCIÓ DEL PLA TÈCNIC DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL CONJUNT             5.000€

* Caldrà el suport dels mitjans de comunicació locals  



COST TOTAL GENERAL PRIMERA FASE             763.503 €
2.667,3 € de cost per hectàrea d’on 560 € retornen a l’administració per l’efecte del IVA 

COSTOS  DE COMUNICACIÓ, FORMACIÓ I MATERIAL AUDIOVISUAL                                               33.275 €

COST D’OCUPACIÓ DE 4 PERSONES DURANT 6 MESOS                                                                       70.034 €



Ajuntament de 
Castellar

Empreses Formules de finançament PTGMFc

OWNER
Gestió PTGMFc

Associació de Propietaris Forestals

Comissió de coordinació i seguiment:

Un/Una representant de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.
Un/Una representant de l’Associació de Propietaris Forestals  de  
Castellar del Vallès, Gallifa i Sant Llorenç Savall.
Un/Una representant de la Federació Catalana d’Associacions de 
Propietaris Forestals BOSCAT.

A petició del la Comissió de Coordinació i Seguiment:

Un/Una representant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de  la Generalitat de Catalunya.
Un/Una representant del Centre de la Propietat Forestal.
Un/Una representant de Diputació de Barcelona.

Comissió d’experts format per:

Ajuntament de Castellar del Vallès, Associació de Propietaris 
Forestals de Castellar, Gallifa, Sant Llorenç Savall, Boscat, Social 
Forest, Cooperativa AgroForestal Vallesana,
Promoció de projectes Socials i Mediambientals 

Altres ingressos

BoscatBOSCAT
BoscatPROVEÏDORS

Agro’90
Social Forest
...... Etc.

PROPOSTA DE GOVERNANÇA DEL PROJECTE

Administra
Boscat



Full de ruta:

1. Presentació del projecte a l’Ajuntament de Castellar del Vallès.

2. Acordar el conveni definitiu entre les tres parts: Ajuntament de Castellar del Vallès, Associació de Propietaris Forestals i 
Boscat.

3. Redefinir la governança del projecte en funció del conveni pactat.

4. Celebrar una reunió conjunta amb el propietaris forestals per aconseguir les màximes signatures d'adhesió al projecte i la 
captació com a socis de l’Associació de Propietaris Forestals.

5. Concretar les  accions de comunicació del projecte.

6. Concretar les accions de formació.

7. Concretar el desplegament de les primeres zones d’actuació segons criteri sentit comú, criticitat  i cost.

8. Execució de l’activitat.

9. Certificació del treballs realitzats.

10. Durant la realització de les diferents activitats, es mantindrà l’activitat per a la captació de recursos econòmics de 
l’administració, empreses i particulars.



Alexander Boëhmcker Carles Casanovas Andreu Codina Joachim Englert Ricard Farriol

Pere Moratonas Joan VallhonrratPepe Gonzalez

Equip  impulsor

Jordi Joan Jordi TarradesMarina Muntada



GRÀCIES!


