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Dades generals
Des del gener de 2009, BOSCAT ofereix el servei de coordinació comercial 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 l’any 2015 les associacions de propietaris forestals
federades han comercialitzat amb el recolzament de BOSCAT un total de 15.344 tm de fusta i
llenyes.
Aquest any cal afegir la novetat de la tasca d’intermediació que BOSCAT ha realitzat en favor
dels propietaris afectats per l’incendi forestal d’Òdena (Associació de Propietaris Forestals Serra
de Rubió), coordinant la venda conjunta en peu de la fusta comercial. S’estima aquesta
producció en unes 15.000 tm de fusta cremada. Aquesta ha estat una experiència molt positiva
per la propietat, tant per l’agilitat del procediment com pels resultats econòmics obtinguts.

Aquest any em tingut un increment de la fusta comercialitzada del 23 % respecte a l’any anterior,
fet que ve a consolidar els increments dels anys 2013 i 2014. Aquest any, la proporció de fusta
de baixa qualitat en els aprofitaments fustaners s’ha mantingut en el 65% de la producció total.
2012: 54% el 2011, 68% el 2012, 70% el 2013 i 65% el 2014. Es consolida doncs el caràcter
preeminentment de millora forestal de les feines realitzades, en front de les d’aprofitament
estricte.
Aquest anys s’ha incrementat la producció de llenyes, principalment les d’alzina i roure, portant la
producció d’aquestes als nivells de 2013.

CIRCULAR 01/2016
dijous, 24 / març / 2016
Un any més el producte de major volum comercialitzat ha estat la fusta per a destins energètics,
amb 8.199 tm, incrementant-se respecte al 2014 en un 23%. Pràcticament tota ha estat
consumida per instal·lacions Catalanes.
Malgrat això, continuem sense aconseguir subministrar les instal·lacions tèrmiques industrials i
domèstiques de l’àmbit de les associacions. Aquest any, del total de fusta amb destins
energètics, només s’han destinat al subministrament directe de calderes municipals 180 tm.
Cal destacar que aquest any les vendes directes de fusta i llenyes a socis i particulars, s’han
consolidat ascendint a 581 t, pràcticament la mateixa quantitat que el 2015. Aquests resultats
reforcen la decisió d’intensificar els esforços en aquesta línia que hauríem de mantenir per al
2016.
L’evolució de la producció durant els mesos de l’any es pot veure en la gràfica següent.

En la gràfica no hi ha reflectides les produccions d’algunes associacions ja que no disposem de les dates per mesos.

S’observa com la fusta de trituració (biomassa) i la fusta de serra son les actuacions més
constants, dotant de major estabilitat a la feina del bosc i ajudanta a superar la gran estacionalitat
de les actuacions en boscos d’alzina i roure (llenyes). Tota aquesta producció ha generat 750
viatges de camió, 3 per cada dia feiner.
Igualment, els fem arribar les dades desglossades de la producció forestal fustera de cada
associació:
Associació

Producció

Dedicació principal

Gavarresa-Moianès

3.679,53 t Serra de conífera i trituració

Montnegre i el Corredor

2.910,54 t Llenyes

Tarragona i Comarques

1.672,00 t Serra de conífera i trituració

Valls del Montcau

1.560,36 t Serra de conífera i trituració

Berguedà Verd

1.444,01 t Serra de conífera i trituració

Serra de Miralles Orpinell

1.170,30 t Trituració
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Lluçanès

1.028,51 t Serra de conífera i llenyes

Boscos de Bages-Anoia

764,18 t Trituració

Boscos del Bages Nord

369,30 t Serra de conífera i trituració

Tres Castells del Bages

225,46 t Serra de conífera i trituració

Serralada Litoral Central

150,62 t Trituració

Rebrot

125,32 t Trituració

Serralada Pre-litoral del Penedès

44,96 t Trituració

Serra de Bellmunt Collsacabra

42,06 t Llenyes i serra de qualitat

Nota: L’Associació de propietaris Tres Castells del Bages, han acumulat per al subministrament de la caldera de biomassa de Balsareny unes
200 t de fusta de trituració no computades, ja que formalment encara no han estat comercialitzades.

El valor estimat d’aquesta fusta a la indústria, abans d’impostos, ascendeix al muntant dels
612.279,27€, un 16% més que l’any 2014, als quals s’ha de descomptar els costos de transport,
restant un valor net de reinversió en treballs forestals per part dels propietaris de més de
390.000€. A més, s’han generat en impostos directes (IVA) per als pressupostos públics gairebé
130.000 €.
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. Igualment, posem la nostra producció al servei del foment dels projectes industrials que
incrementin el consum de fusta a Catalunya, a la vegada que ens coordinem amb els nostres
clients per intentar donar-los el millor tracte possible.
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