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TAULA TEMÀTICA UA-2: APROFITAMENTS FORESTALS 

DADES DE LA SESSIÓ 
Sessió celebrada al Centre parroquial de Guardiola de Berguedà, el 17 d’octubre de 2019 a les 16:30. 

Un cop feta la recepció dels assistents, en Francesc Diego de la Direcció General de Polítiques Ambientals i 
Medi Natural (DGPAMN) fa una primera presentació del contingut i metodologia de redacció dels plans de 
protecció del medi natural i del paisatge per contextualitzar el treball dels grups.  

A continuació, Anna Martín de l’empresa ARDA Gestió i Estudis Ambientals, exposa la metodologia 
preparada per al treball dels grups i els eixos de discussió proposats.  

La sessió també ha comptat amb la presència de Sara Pont, Cap de Servei de Planificació de l'Entorn Natural 
de la DGPAMN.  

En aquesta sessió, s’han constituït tres taules de treball amb l’assignació de temes següent: 

• UA-1: Usos agroramaders i producció local. 

• UA-2: Aprofitaments forestals. 

• UA-3 i 4: Caça i pesca / Recol·lecció 

Cada taula de treball ha estat dinamitzada per una persona de l’equip d’ARDA i ha comptat amb algun 
referent del Parc Natural o de la DGPAMN. 

En aquest documents s’exposen els resultats del debat a la Taula UA-2. 

DADES DE LA TAULA TEMÀTICA UA-2 

Nombre de participants 7 

Facilitadora  Judit Manuel (ARDA) 

Referents Parc / DGPAMN Francesc Diego (DGPAMN) 

Ens /actors representats DARPA - SSTT Catalunya central 

Centre de la Propietat Forestal 

DARPA – Oficina comarcal Berguedà 

Propietaris forestals 

Empresa forestal 
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Distribució per sectors (una 
persona pot representar més 
d’un sector). 
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EIXOS DE DEBAT I RESULTATS 

Anàlisi dels efectes de l’activitat forestal en l’espai protegit 

 

Els membres del grup de treball valoren independentment els efectes tot i que en el moment de la valoració 
es genera ja molt debat informal i això fa que s’estableixin d’alguna manera alguns consensos previs. Un cop 
cada membre del grup ha fet la seva valoració sobre cada efecte, s’estableix un debat guiat centrat 
preferentment en valorar els efectes validats i en explicar els motius d’aquells efectes amb que el grup està 
en desacord.  

En la taula s’indica el grau d’acord o desacord amb cada efecte. En cas de no haver arribat a un consens, 
s’indica “majoritàriament”. 

Efecte Valoració de l’efecte 

Ús o activitat Aprofitament forestal modern sostenible dels boscos (incloses tallades i 
tractaments silvícoles de millora de la massa, cremes de restes vegetals, etc.) 

4. Reducció de l'excessiu tancament del bosc i sotabosc per falta de 
d'herbivoria i altres processos naturals D’acord com a oportunitat 

5a. Risc de degradació estructural dels boscos i sotabosc, i de falta de 
regeneració En desacord. 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) En desacord. 

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients En desacord. 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la tranquil·litat 
necessàries per la fauna En desacord. 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals D’acord com a risc potencial 
o poc significatiu 

28. Conservació del patrimoni cultural materials i immaterial (pràctiques 
agroramaderes o forestals  tradicionals, races i varietats autòctones de 
bestiar, ...) 

D’acord com a oportunitat 
significativa 

EFECTES: dinàmiques, processos o qualsevol efecte generat en el territori pels usos i activitats 
actuals o del passat.  

La identificació dels efectes és el  primer pas per establir els criteris d’ordenació, i les mesures de 
regulació i gestió de les activitats al Parc Natural,ja que s’orientaran en funció de la influència positiva 
(oportunitats) o negativa (amenaces) d’aquest efectes sobre els objectius de l’espai protegit.  

A continuació es relacionen els efectes o riscos vinculats als aprofitaments forestals que s’han detectat 
en els treballs de diagnosi del Parc Natural del Cadí – Moixeró.  
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Efecte Valoració de l’efecte 

Ús o activitat  Aprofitament forestal intensiu del passat 

5b. Degradació estructural dels boscos i sotabosc i falta de regeneració Consideren que els 
impactes de l’aprofitament 
forestal intensiu del passat 
ja no tenen efecte i per 
tant, no consideren oportú 
valorar-los. 

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients 

Ús o activitat  Abandonament o disminució de l'aprofitament forestal 

2. Evolució natural de la vegetació En desacord; consideren 
que l’evolució natural no es 
dóna sempre com a efecte 
de l’abandonament i quan 
es dóna, no ha de ser 
necessàriament una 
oportunitat. 

7. Recuperació de la gran fauna i les cadenes tròfiques En desacord 

11. Increment de la continuïtat de la superfície de bosc i la biomassa forestal. 
Risc de GIF (gran incendi forestal >500ha). 

D’acord com a molt 
significatiu 

Ús o activitat  Estassades en zones arbustives, marges, bardisses i altres zones obertes, o per 
franges de seguretat contra incendis i de línies elèctriques 

3. Manteniment o increment d'hàbitats oberts (pastures i conreus) D’acord com a oportunitat 

7. Recuperació de la gran fauna i les cadenes tròfiques D’acord com a oportunitat 
significativa 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) En desacord 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la tranquil·litat 
necessàries per la fauna En desacord 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals D’acord 

Ús o activitat  Cremes per a la prevenció d’incendis 

3. Manteniment o increment d'hàbitats oberts (pastures i conreus) D’acord com a oportunitat 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) En desacord 

Ús o activitat  Tractament de plagues forestals 

6. Pèrdua de la dinàmica de creació d'espais oberts forestals generats de 
processos naturals En desacord 
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Efecte Valoració de l’efecte 

Ús o activitat  Supressió d'incendis naturals 

6. Pèrdua de la dinàmica de creació d'espais oberts forestals generats de 
processos naturals En desacord 

11. Increment de la continuïtat de la superfície de bosc i la biomassa forestal. 
Risc de GIF (gran incendi forestal >500ha). D’acord 

Ús o activitat  Reforestacions  

5b. Degradació estructural dels boscos i sotabosc i falta de regeneració D’acord com a potencial 

11. Increment de la continuïtat de la superfície de bosc i la biomassa forestal. 
Risc de GIF (gran incendi forestal >500ha). D’acord com a potencial 

19. Risc d’introducció i expansió d’espècies invasores En desacord 

24. Risc de degradació o alteració d'hàbitats singulars i sensibles (fluvials, 
rupícoles, zones humides, ...) D’acord 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals D’acord 

Ús o activitat  Rompudes, recuperació de pastures i adevesaments – consideren que els 
efectes de la recuperació de pastures s’haurien de diagnosticar de manera 
separada 

3. Manteniment o increment d'hàbitats oberts (pastures i conreus) i de la 
fauna, flora i paisatges associats D’acord com a oportunitat 

16. Risc de processos erosius significatius En desacord 

24. Risc de degradació o alteració d'hàbitats singulars i sensibles (fluvials, 
rupícoles, zones humides, ...) En desacord 

25. Risc de degradació del patrimoni geològic En desacord 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals D’acord 

29. Risc de destrucció o degradació del patrimoni cultural material i 
immaterial (pràctiques agroramaderes o forestals  tradicionals, races i 
varietats autòctones de bestiar, ...) 

En desacord 

33. Contribució a la fixació de la població de l'espai per manteniment de les 
activitats econòmiques relacionades amb la  restauració i conservació dels 
valors naturals i culturals de l'espai. 

D’acord com a oportunitat 
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Efecte d’infraestructures vinculades Valoració de l’efecte 

Ús o activitat  Pistes forestals – matisen que només consideren les pistes exclusivament per 
gestió forestal 

1. Artificialització Consideren que és un efecte 
difícil de valorar ja que 
l’artificialització és un 
concepte subjectiu  

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per increment del risc d'ignició) Majoritàriament d’acord 

16. Risc de processos erosius significatius – matisen que la valoració 
“significatiu” s’hauria de treure de la definició de l’efecte. 

Majoritàriament d’acord 
com a poc significatiu 

18. Risc d’alteració de la connectivitat ecològica (de la circulació de la fauna 
per l’espai)  

Majoritàriament en 
desacord 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum natural, i la tranquil·litat 
necessàries per la fauna 

Majoritàriament d’acord, 
però en tot cas només 
afecten les condicions de 
silenci. 

24. Risc de degradació o alteració d'hàbitats singulars i sensibles (fluvials, 
rupícoles, zones humides, ...) D’acord com a potencial 

25. Risc de degradació del patrimoni geològic D’acord com a potencial 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals D’acord com a potencial 

 

EIX DE DEBAT 1:VALORACIÓ I PRIORITZACIÓDELS EFECTES IDENTIFICATS 

ESTEU D’ACORD AMB LA CONSIDERACIÓ DE CADA EFECTE COM UNA REALITAT EN L’ESPAI? O COM 
UN RISC? I COM UNA OPORTUNITAT O COM UNA AMENAÇA PER ALS OBJECTIUS DE L’ESPAI?QUINS 
SERIEN ELS EFECTES MÉS RELLEVANTS A TENIR EN COMPTE? 

Tot i que s’explica que la dinàmica de validació de la diagnosi és purament tècnica, encara sense criteris 
normatius associats, els participants fan la seva valoració amb la idea que validar un risc o impacte negatiu o 
validar-lo com a efecte, implicaria la prohibició de l’activitat vinculada amb tal efecte en el futur Pla de 
protecció.  

Els participants de la taula, especialment aquells amb experiència en gestió forestal, entenen que els 
aprofitaments forestals ja es fan sempre seguint criteris sostenibles i de bones pràctiques i es gestionen per 
personal tècnic expert. Com que només ho examinen des d’aquest punt de vista, hi ha un consens majoritari 
en que la gestió i aprofitaments forestals tenen molt pocs impactes negatius sobre el territori i en tot cas, 
són riscos potencials o efectes poc significatius per als objectius de conservació. 

D’aquesta manera, els efectes més significatius dels aprofitaments forestals són les oportunitats que genera. 
En l’àmbit ecològic, són significatius els efectes de manteniment o increment d'hàbitats oberts (pastures i 
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conreus) i de la fauna, flora i paisatges associats, la recuperació de la gran fauna i les cadenes tròfiques i la 
reducció de l'excessiu tancament del bosc i sotabosc per falta de d’herbívora i altres processos naturals.  

En l’àmbit socioeconòmic, les activitats vinculades a la gestió forestal contribueixen a la fixació de la població 
de l'espai per manteniment de les activitats econòmiques relacionades amb la  restauració i conservació dels 
valors naturals i culturals de l'espai i a la conservació del patrimoni cultural materials i immaterial (pràctiques 
agroramaderes o forestals  tradicionals, races i varietats autòctones de bestiar, ...).  Per tant, la gestió 
forestal (que el grup entén com a intrínsecament sostenible) és una oportunitat en si mateixa. 

Pel que fa a la identificació de zones específiques, els participants estan d’acord que no és possible fer la 
mateixa gestió a totes les zones del Parc, ja que hi haurà espais on la gestió forestal no serà factible o 
econòmicament sostenible. Per això consideren que la regulació s’hauria de fer gairebé finca a finca i basar 
l’ordenació o zonificació en objectius de gestió. 

Detecció d’oportunitats estratègiques 

 

OBJECTIU GENERAL 06: Fomentar les activitats econòmiques i socials relacionades amb la 
restauració i conservació dels valors naturals i culturals de l'espai. 

Els efectes treballats en l’apartat anterior i la diagnosi prèvia del Parc Natural permeten 
identificar algunes oportunitats per a aquest objectiu:  

• Una estratègia per a la conservació i recuperació de la biodiversitat forestal, per a 
l’increment de la resistència dels ecosistemes forestals als efectes del canvi climàtic i per a 
una menor inflamabilitat i capacitat de propagació davant els incendis forestals que es 
fonamenti en: 

o Un model d’aprofitament extractiu forestal sostenible1, allà on sigui viable, que a 
més, permeti el manteniment de pràctiques tradicionals d’aprofitament del bosc 
com a element de patrimoni cultural immaterial de l’espai. 

o Un model d’aprofitament forestal no extractiu, allà on l’aprofitament extractiu no 
sigui viable, basat en la restauració de tots els processos naturals propis dels 
ecosistemes forestals i, per tant, en la recuperació de la seva dinàmica natural.  

En la fase informativa s’ha manifestat la necessitat que el Pla abordi la gestió i ordenació 
forestals. 

(1) Un model d’aprofitament forestal extractiu sostenible és aquell que redueix l'excessiu tancament del 
bosc i sotabosc, incrementa la fusta morta i la diversitat de classes d’edat i d’espècies forestals 
secundàries, conserva alguns dels arbres grans, brancuts, bifurcats, amb forats, escletxes i lianes... 
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EIX DE DEBAT 2: DETECCIÓ D’OPORTUNITATS 

CREIEU QUE AQUESTES SÓN LES OPORTUNITATS ESTRATÈGIQUES QUE ES DONEN AL PARC EN 
RELACIÓ A L’ACTIVITAT FORESTAL? IDENTIFIQUEU ZONESON AQUESTES OPORTUNITATS ES DONIN 
D’UNA MANERA MÉS CLARA? 

La formulació de l’oportunitat estratègia és una conseqüència directa de la conclusió a la que arriba 
el grup en la discussió de l’eix 1, quan s’ha considerat la gestió i aprofitaments forestals com una 
oportunitat en si mateixos. Aquí se’ls demana que aprofundeixin en la definició de gestió forestal 
sostenible, que els participants consideren que ja és la que es dóna actualment al Parc Natural del 
Cadí Moixeró. Així: 

“La gestió forestal és un concepte ampli i integral, que va més enllà dels aprofitaments i incorpora 
objectius i usos diversos. És sostenible en el temps, garantint la persistència de la massa, i és 
sostenible tan socioeconòmicament, com ecològica, ja que integra els objectius de conservació”. 

 

Mesures de gestió  

 

EIX DE DEBAT 3: MESURES DE GESTIÓ O ACTUACIÓ NECESSÀRIES 

TENINT EN COMPTE LES TIPOLOGIES INDICADES,QUINES MESURES DE GESTIÓ O ACTUACIÓ VEIEU 
NECESSÀRIES PER ASSOLIR LES OPORTUNITATS ESTRATÈGIQUES DETECTADES? 

MESURES DE GESTIÓ I ACTUACIÓ:  eina de què disposa el Pla per potenciar les oportunitats o 
resoldre les amenaces identificades en la diagnosi de l’espai (efectes dels usos i activitats). 

Les mesures de gestió i actuació poden respondre a les tipologies següents: 

• Millora del coneixement: estudis, programes de seguiment... 

• Ajuts i subvencions. 

• Redacció de projectes i execució d’actuacions directes per part de l’administració. 

• Ordenació de l’ús públic, senyalització, informació als usuaris, educació ambiental... 

• Promoció i valorització de l’espai natural. 

• Vigilància i inspecció. 

• Governança i cogestió: convenis, taules de governança, etc.  
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Ajuts / Subvencions Governança i Vigilància 

• Línies de foment per accions de gestió forestal que no són rentables 
però són necessàries pels objectius de conservació del Parc. 

• Línies de foment per bons usos de gestió que suposen un sobrecost. 

• Habilitar eines de compensació econòmica per restriccions en els 
aprofitaments i la gestió. 

• Taules temàtiques en que es puguin trobar i comunicar diferents 
agents i sectors com el Centre de la Propietat Forestal, les empreses 
forestals, l’administració i propietaris (també aquells sense pla de 
gestió forestal). 

Informació / ordenació de l’ús públic / promoció i valorització Estudis / Projectes / Actuacions directes 

• Establir acords amb els propietaris a l’hora de formular els objectius de 
conservació. 

• Divulgar la gestió forestal com a oportunitat pel Parc, a través de la 
formació de guies per exemple. 

• Valoritzar i educar en el respecte a la gestió forestal, incloent-la per 
exemple al web i fulletons del Parc. 

• Regulació de l’ús públic en certs espais per prioritzar la gestió forestal i 
garantir la seguretat dels visitants i els drets dels propietaris. 

• Fomentar el guiatge en l’ús públic. 
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Efectes negatius potencials i mesures per minimitzar-los 

 

EIX DE DEBAT 4: MESURES DE MINIMITZACIÓ O CORRECCIÓ D’IMPACTES 

COM CREIEU QUE S’HAN DE EVITAR, MINIMITZAR O CORREGIR AQUESTS EFECTES O POSSIBLES 
EFECTES NEGATIUS? QUINES MESURES PROPOSEU AMB AQUESTA FINALITAT CREIEU QUE CAL 
ESTABLIR ZONES O SECTORS DEL PARC ON NO ES PUGUIN DESENVOLUPAR ELS USOS FORESTALS O 
ALGUNS D’ELLS? 

Com que els participants consideren que no hi ha efectes negatius associats a la gestió i 
aprofitaments forestals, no es formulen mesures de minimització.  

Es proposa com a mesura relacionada amb altres usos: 

- Obligació de demanar autorització als propietaris o gestors forestals per la realització 
d’activitats d’ús públic. 

- Establir una compensació econòmica per als propietaris i gestors forestals afectats quan es 
faci una activitat organitzada amb benefici econòmic. 

 

EFECTES NEGATIUS MESURES  

1.Artificialització. 

Pistes forestals (incloses les tasques de construcció i 
manteniment). 

 

5a. Risc de degradació estructural dels boscos i 
sotabosc, i de falta de regeneració. 
Aprofitament forestal modern sostenible dels boscos 
(incloses tallades i tractaments silvícoles de millora de la 
massa, cremes de restes vegetals, etc.). 
Reforestacions.  

 

5b. Degradació estructural dels boscos i sotabosc i 
falta de regeneració. 
Aprofitament forestal intensiu del passat. 

 

Els usos i activitats en l’espai, fins i tot en la tipologia d’activitats que poden suposar oportunitats, 
provoquen efectes que generen o poden generar impactes negatius sobre els elements de protecció 
(fauna, flora, hàbitats, paisatge, gea, patrimoni cultural, processos naturals) de forma directa o 
indirecta. El pla ha d’establir les mesures necessàries  per evitar, minimitzar o corregir aquests 
impactes. 

Com a punt de partida, doncs, es recuperen en aquest apartat els efectes identificats en l’eix 1 
considerats una amenaça per assolir els objectius de l’espai.   
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EFECTES NEGATIUS MESURES  

6. Pèrdua de la dinàmica de creació d'espais oberts 
forestals generats de processos naturals. 
Supressió d'incendis naturals. 
Tractament de plagues forestals. 

 

10. Risc d’increment d’incendis forestals (per 
increment del risc d'ignició). 
Aprofitament forestal modern sostenible dels boscos 
(incloses tallades i tractaments silvícoles de millora de la 
massa, cremes de restes vegetals, etc.). 
Estassades en zones arbustives, marges, bardisses i altres 
zones obertes, o per franges de seguretat contra incendis i 
de línies elèctriques. 
Cremes per a la prevenció d’incendis. 
Pistes forestals (incloses les tasques de construcció i 
manteniment). 

 

11. Increment de la continuïtat de la superfície de 
bosc i la biomassa forestal. Risc de GIF (gran incendi 
forestal >500ha). 
Abandonament o disminució de l'aprofitament forestal. 
Supressió d'incendis naturals. 
Reforestacions. 

 

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients 
Aprofitament forestal modern sostenible dels boscos 
(incloses tallades i tractaments silvícoles de millora de la 
massa, cremes de restes vegetals, etc.). 
Aprofitament forestal intensiu del passat. 

 

16. Risc de processos erosius significatius. 
Rompudes, recuperació de pastures i adevesaments . 
Pistes forestals (incloses les tasques de construcció i 
manteniment). 

 

18. Risc d’alteració de la connectivitat ecològica (de la 
circulació de la fauna per l’espai). 
Pistes forestals (incloses les tasques de construcció i 
manteniment). 

 

20. Risc d’alteració de les condicions de silenci o llum 
natural, i la tranquil·litat necessàries per la fauna. 
Aprofitament forestal modern sostenible dels boscos 
(incloses tallades i tractaments silvícoles de millora de la 
massa, cremes de restes vegetals, etc.). 
Estassades en zones arbustives, marges, bardisses i altres 
zones obertes, o per franges de seguretat contra incendis i 
de línies elèctriques. 
Pistes forestals (incloses les tasques de construcció i 
manteniment). 
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24. Risc de degradació o alteració d'hàbitats singulars i 
sensibles (fluvials, rupícoles, zones humides, ...) 
Reforestacions. 
Rompudes, recuperació de pastures i adevesaments  
Pistes forestals (incloses les tasques de construcció i 
manteniment). 

 

25. Risc de degradació del patrimoni geològic 
Rompudes, recuperació de pastures i adevesaments . 
Pistes forestals (incloses les tasques de construcció i 
manteniment). 

 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals 
Aprofitament forestal modern sostenible dels boscos 
(incloses tallades i tractaments silvícoles de millora de la 
massa, cremes de restes vegetals, etc.). 
Estassades en zones arbustives, marges, bardisses i altres 
zones obertes, o per franges de seguretat contra incendis i 
de línies elèctriques. 
Reforestacions.  
Rompudes, recuperació de pastures i adevesaments. 
Pistes forestals (incloses les tasques de construcció i 
manteniment). 
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