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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 2014 les associacions de propietaris forestals
federades han comercialitzat amb el recolzament de BOSCAT un total de 12.485 tm de fusta i
llenyes, disposant a més en carregadors a punt per ser enviada a la indústria un estoc d’unes
1.100 t de conífera per biomassa d’ús industrial i 200 tm de llenyes. Arribant doncs a un muntant
anual d’aprofitaments realitzats per les associacions de propietaris forestals de 13.800 t.

Aquest any em tingut una reducció de la fusta comercialitzada del 9 % respecte a l’any anterior,
fet que ve a consolidar el fort increment de l’any 2013. Aquest any, la proporció de fusta de baixa
qualitat en els aprofitaments fustaners s’ha reduït lleugerament, però es manté en nivells
semblants als de 2012: 54% el 2011, 68% el 2012, 70% el 2013 i 65% aquest any 2014. Es
consoliden doncs les feines de millora forestal en front de les d’aprofitament estricte.
Aquest anys s’ha reduït dràsticament la producció de llenyes, principalment les de roure i faig,
portant la producció als nivells més baixos des que tenim registre: 34% respecte al 2013. La
producció d’alzina, que és la llenya amb un major valor afegit, s’ha incrementat lleugerament.
Un any més el producte de major volum comercialitzat ha estat la fusta per a destins energètics,
amb 6.540 t.
Cal destacar que aquest any 2014 les vendes directes de fusta i llenyes a socis i particulars,
s’han consolidat ascendint a 598 t, un 78% més que el 2013. Aquests resultats reforcen la
decisió d’intensificar els esforços en aquesta línia que hauríem de mantenir per al 2015.
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L’evolució de la producció durant els mesos de l’any es pot veure en la gràfica següent.

En la gràfica no hi ha reflexades 1.900 tm comercialitzades des de APF. Tarragona i Comarques,
durant el primer trimestre de l’any, ja que no disposem de les dates exactes.

S’observa com els pics màxims de producció coincideixen amb els mesos de gener a maig, però
aquest any la producció s’ha vist distorsionada per les tallades que es van realitzar els mesos de
maig i juny per poder realitzar un projecte de recerca sobre pèrdues d’humitat de acopis de fusta
al bosc i per la reducció de la producció de llenyes dels mesos de desembre i gener. Tota
aquesta producció ha generat 608 viatges de camió, 2,7 per cada dia feiner.
Igualment, els fem arribar les dades desglossades de la producció forestal fustera de cada
associació:
Associació
Montnegre i el Corredor

Producció Dedicació principal
2.352,50 t Llenyes

Tarragona i Comarques

1.900,00 t Trituració

Gavarresa-Moianès

1.737,91 t Serra de conífera i trituració

Serra de Miralles Orpinell

1.694,82 t Trituració

Serra de Bellmunt Collsacabra

1.557,17 t Llenyes i serra de qualitat

Lluçanès

865,22 t Serra de conífera i llenyes

Berguedà Verd

536,55 t Serra de conífera i trituració

Tres Castells del Bages

510,51 t Serra de conífera i trituració

Boscos del Bages Nord

455,56* t Serra de conífera i trituració

Serralada Pre-litoral del Penedès

331,76 t Trituració

Boscos de Bages-Anoia

304,00 t Trituració

Premià de Dalt

145,00 t Trituració

Valls del Montcau

94,68 t Serra de conífera i trituració

Nota: L’Associació de propietaris Boscos de Bages Nord, han acumulat per al subministrament de la caldera de biomassa de Balsareny unes 50 t
de fusta de trituració no computades.
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El valor estimat d’aquesta fusta a la indústria, abans d’impostos, ascendeix al muntant dels
514.00 €, un 5% menys que l’any 2013, als quals s’ha de descomptar els costos de transport.
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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