CIRCULAR 01/2015

dilluns, 13 / juliol / 2015
RESUM COMERCIAL DE LES ASSOCIACIONS:

1er Semestre de 2015

Dades generals
Des del gener de 2009, BOSCAT centralitza i coordina la comercialització dels productes fusters
que produeixen les associacions de propietaris forestals vinculades a la Federació Catalana
d’Associacions de Propietaris Forestals.
Continuant amb aquesta tasca, durant el primer semestre de 2015, les associacions de
propietaris forestals federades han comercialitzat amb el recolzament de BOSCAT un total de
8.891,59 t de fusta i llenyes.

L’evolució de la producció durant aquest primers sis mesos de l’any es pot veure en la gràfica
següent.
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Respecte al 2014 s’ha observat un increment de la producció de 1.268,62 tm, incrementant el
nombre d’associacions que han participat de la producció, però també les diferències entre
produccions. Amb aquest augment es manté la tendència a l’alça de la producció, restant però
encara lluny de la producció observada el primer semestre de 2010 amb les actuacions de
restauració de nevades i ventades.
Cal destacar la continuïtat de la tendència a l’alça del percentatge de fusta de trituració,
actualment destinada íntegrament al mercat català de la biomassa. Aquesta es vincula amb
l’increment continuat de preus del producte i per tant, als majors retorns econòmics dels
projectes que permet incrementar les inversions de millora forestal. Malgrat això, continuem
sense aconseguir subministrar les instal·lacions tèrmiques industrials i domèstiques de
l’àmbit de les associacions. Aquest primer semestre, del total de 4.547 tm de conífera de
trituració només s’han destinat 450 tm d’estella per al subministrament directe de calderes
tèrmiques industrials, 180 tm a calderes municipals i 54 tm de fusta en roll per calderes de socis.
Igualment, els fem arribar les dades desglossades de la producció forestal fustera de cada
associació:
Associació

Producció

Dedicació principal

Gavarresa-Moianès

2.307,84 t Serra de conífera i Trituració

Montnegre i el Corredor

2.265,37 t Llenyes

Berguedà Verd

1.346,51 t Serra de conífera i Llenyes

Serra de Miralles-Orpinell

839,38 t Trituració

Bages - Anoia

742,80 t Trituració

Lluçanès

675,99 t Serra de conífera i Llenyes

Tres Castells del Bages

177,74 t Serra de conífera i Trituració

Valls del Montcau

172,84 t Trituració

Rebrot

125,32 t Trituració

Comarques de Tarragona

119,48 t Trituració

Serralada Prelitoral del Penedès

44,96 t Trituració

Serra de Bellmunt Collsacabra

19,16 t Serra de conífera i Llenyes

El valor estimat de tots aquests productes forestals a la indústria ascendeix a 330.000 €, als
quals s’ha de descomptar les despeses de transport.
El valor net amb que els propietaris han contribuït a cofinançar els treballs de millora forestal de
les seves finques ascendeix a uns 238.000,00 €, per als sis primers mesos de l’any.
Desitgem continuar treballant des de les associacions de propietaris forestals i des de BOSCAT
per garantir una bona sortida comercial dels productes fusters, que ens permeti dur a terme la
feina forestal de la millor manera possible, a la vegada que ens fa més independents dels
recursos públics.

-2-

