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PROPOSTES DE MILLORA EN LA GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA DE LES FORESTS D’UP DE 
PROPIETAT D’ENS LOCALS 
 
 
 
Legislació i administració forestal 
 
 
Estructuració administrativa: 
 
Optimització de l’estructuració dels serveis tècnics forestals de 
l’administració: distribució dels enginyers i de les oficines comarcals i 
les seves competències, encaix dels enginyers responsables de 
comarca amb els gestors dels ens locals.  
 
Agents rurals: optimització de les seves funcions amb una correcta 
coordinació amb els ajuntaments per a tasques de defensa i vigilància 
de l’espai forestal municipal.  
 
 
Prevenció d’incendis: 
 
Revisió del decret de prevenció d’incendis per aconseguir un 
tractament diferenciat de les zones de muntanya (èpoques de risc, 
activitats permeses, termes municipals, àrees recreatives, etc) 
 
S’hauria de modificar la relació de municipis d’alt i baix risc d’incendi 
d’acord amb la vegetació actual. 
 
S’hauria de permetre fer foc els mesos de primavera i estiu, si el 
temps ho permet, a les comarques de muntanya   
 
Participació de bombers en la recuperació de pastures o en les 
cremes controlades, a petició dels ajuntaments dels municipis 
afectats.  
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Aprofitaments i millores forestal: 
 
Avançar en els reglaments pendents de la Llei Forestal de Catalunya, 
sobretot pel que fa a l’agilització dels procediments per a realitzar 
aprofitaments i millores forestals (especialment pels ajuntaments que 
disposen de calderes de biomassa forestal municipal) 
 
Establir mecanismes pràctics i operatius de modificació en la definició 
de productes, calendari i localització dels projectes d’ordenació: 

- establir un procediment ràpid i simplificat per a modificar els 
PO, amb diferents procediments segons la intensitat de les 
modificacions.  

 
S’hauria d’eliminar, a les forests ordenades d’UP, l’aprovació del pla 
d’aprofitaments n’hi hauria d’haver-hi prou amb una comunicació 
sempre i quan el projecte d’ordenació estigui aprovat i vigent, tal i 
com passa a les finques de propietat privada. Aquest fet és molt 
important ja que fa endarrerir les subhastes de fustes i les 
adjudicacions de les pastures. 
 
S’hauria d’eliminar la petició del Programa d’Assenyalament, doncs es 
un document teòric allunyat, majoritàriament, de la realitat del que 
s’acaba fent.  
 
 
Espais protegits: 
 
Participació d’ELFOCAT als òrgans gestors dels espais protegits.  
 
Establir mesures efectives de desenvolupament de les economies 
locals de les comunitats socials que envolten els espais protegits per 
mantenir la qualitat i equilibri que ha fet possible la existència 
d’aquests llocs.  
 
 
Senyalització : 
 
Crear un sol manual de senyalització de la Generalitat de Catalunya 
doncs cada departament té el seu diferenciat.   
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Suport legal: 
 
Millorar la tramitació municipal de la obertura de nous camins 
forestals.  
 
Regulació de l’accés al medi natural, millorar la legislació actual i 
donar recursos als Consells Comarcals per realitzar una aprovació 
definitiva de l’inventari de camins. 
 
Ajut a la creació d’un servei de suport legal a la defensa de la 
propietat forestal comunal i municipal: amollonaments, afitaments, 
partionaments, tramitació d’ocupacions, enclaus, recursos, 
inscripcions registrals i cadastrals, etc.... 
 
Donar suport legal i de vigilància a les regulacions especifiques 
(bolets, aromàtiques, herbes medicinals..) per a la seva correcta 
execució. 
 
 
 
 
Ajuts de la Generalitat als ens locals 
 
 
Crear ajuts plurianuals: de fins a 4 anys (legislatura municipal) doncs 
es requereixen contractes i actuacions superiors a un any, a moltes 
de les actuacions forestals. 
 
El període de resolució hauria de ser a finals de l’hivern i el de 
justificació a finals d’any sinó molts cops no dóna temps, i perquè esl 
ajuntament pugin habilitar les partides pressupostaries i puguin 
acudir a al convocatòria.  
 
Hi hauria d’haver bestretes de més de 50% i que arribessin abans de 
pagar les factures dels treballs. 
 
Possibilitat de que els ajuntaments puguin delegar, si ho desitgen, a 
un altre organisme supramunicipal la petició de l’ajut referents als 
seus terrenys forestals.  
 
 
 
 



 

Plaça de la Trobada s/n (edi f i c i  a juntament )  25700 -  Mont ferrer  (Al t  Urgel l )  -  te l :  973 35 13 43 
e-mai l :  e l focat@el focat.cat  

 

Ajuts a la gestió forestal sostenible, d’espais naturals, i de l’ICAEN: 
 
S’hauria d’incloure un concepte de recuperació de pastures. Dreta a 
recuperar pastures catalogades dels municipis.  
 
Redissenyar  els ajuts de suport a la producció de biomassa forestal 
d’ús energètic però d’una forma més global ja que complir els criteris 
actuals és molt complex 
 
S’hauria d’ajustar el calendari a les bones èpoques de treball   és a 
dir la convocatòria hauria de sortir a finals d’any (per poder-ho fer 
coincidir amb el pressupost de l’ajuntament) la resolució dels ajuts a 
la primavera i la justificació a la tardor. 
 
Ajuts forestals es puguin incloure o complementar amb els del 
PUOSC. 
 
S’hauria d’eliminar el model M2 (resum de previsió de les actuacions 
de millora), doncs és la previsió de despesa a realitzar durant l’any i 
s’ha de fer sovint abans de saber la resolució d’ajuts;   
 
S’haurien d’ajustar els imports d’alguns ajuts sobretot de 
l’arranjament de pistes 800 €/km i el de construcció 6000€/km 
màxim, en funció de la zona on fos aquesta pista, deixant aquest 
criteri a l’enginyer de comarca coneixedor del territori 
 
S’hauria de tenir en compte el preu per unitat de superfície en funció 
del pendent ja que quan  es superfície una zona amb molt pendent hi 
ha més superfície i és molt més difícil de treballar i es paga el mateix. 
 
Pel que fa als imports de les ordenacions s’haurien de revisar ja que 
pràcticament hi ha la mateixa feina en una revisió que en una 
ordenació i en una es paga el doble que l’altre, i incloure unes noves 
instruccions més modernitzades. 
 
Que en els ajuts de l’ICAEN tinguessin prioritat els municipis que 
tenen bosc públic i utilitzen la seva fusta com a biomassa, això 
garantiria una gestió sostinguda en el temps i facilitaria que hi 
hagués consum de la matèria local 
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