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TAULA TEMÀTICA UA-2: APROFITAMENTS FORESTALS 

DADES DE LA SESSIÓ 

Sessió celebrada a la Sala Social de l’Ajuntament de Riu de Cerdanya, el 24 d’octubre de 2019 a les 16:30. 

Un cop feta la recepció dels assistents, en Jordi García, director del Parc Natural del Cadí – Moixerò fa una 

primera presentació del contingut dels plans de protecció del medi natural i del paisatge i de la metodologia 

seguida per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (DGPAMN) en la seva redacció. 

Aquesta introducció serveis 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.  

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 ha comptat amb una persona d’ARDA Gestió i Estudis Ambientals com a facilitadora i un referent 

del Parc Natural del Cadí- Moixeró. En aquesta sessió s’excusa la presència 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 3 

Facilitador  Lluís Salada (ARDA) 

Referent Parc / DGPAMN Jordi Garcia (Parc) 

Ens /actors representats DARPA - SSTT Alt Pirineu i Aran 

Centre de la Propietat Forestal 

Ajuntament de Riu de Cerdanya 
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Distribució per sectors (una 
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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 individualment els efectes i després s’estableix un debat centrat 

preferentment en els efectes amb major discrepància o que han tingut una valoració amb observacions. 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 

Majoritàriament en 
desacord. 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Parcialment en desacord. 
Aquests impactes, com els 
altres, no s’haurien de 
produir en un aprofitament 
modern sostenible. 

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

D’acord com a oportunitat. 

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 de ordenació i regulació de les 

activitats al Parc Natural ja que aquests 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 a la caça i la pesca que s’han detectat en els 

treballs de diagnosi del Parc Natural del Cadí – Moixeró. Alguns dels impactes no deriven de l’activitat 

en sí sinó d’una pràctica massa intensiva o de determinats comportaments associats. 
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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 D’acord com a risc potencial. 

15. Extracció de nutrients del cicle de nutrients D’acord com a risc potencial. 

Ús o activitat  Abandonament o disminució de l'aprofitament forestal 

2. Evolució natural de la vegetació D’acord com a risc potencial. 

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 risc potencial. 

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. 

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 En desacord. 

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. 

Ús o activitat  Supressió d'incendis naturals 

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

D’acord com a risc 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 risc potencial. 
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Efecte Valoració de l’efecte 

Ús o activitat  Reforestacions  

5b. Degradació estructural dels boscos i sotabosc i falta de regeneració 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 risc 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, ...) 

En desacord. 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals En desacord. 

Ús o activitat  Rompudes, recuperació de pastures i adevesaments 

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, ...) 

Parcialment en desacord. 
Aquests impactes, com els 
altres, no s’haurien de 
produir en un aprofitament 
modern sostenible. 

25. Risc de degradació del patrimoni geològic En desacord. 

26. Risc d'impactes paisatgístics i visuals Parcialment en desacord. 
Aquests impactes, com els 
altres, no s’haurien de 
produir en un aprofitament 
modern sostenible. 

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 

1. Artificialització Una part del grup creu que 
és un risc potencial però la 
majoria  diu que aquests 
impactes, com els altres, no 
s’haurien de produir en un 
aprofitament modern 
sostenible. 

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

16. Risc de processos erosius significatius Majoritàriament en 
desacord. Aquests 
impactes, com els altres, no 
s’haurien de produir en un 
aprofitament modern 
sostenible. 

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

En desacord. 

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

Majoritàriament en 
desacord. Aquests 
impactes, com els altres, no 
s’haurien de produir en un 
aprofitament modern 
sostenible. 

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

Majoritàriament en 
desacord. Aquests 
impactes, com els altres, no 
s’haurien de produir en un 
aprofitament modern 
sostenible. 

25. Risc de degradació del patrimoni geològic Majoritàriament en 
desacord. Aquests 
impactes, com els altres, no 
s’haurien de produir en un 
aprofitament modern 
sostenible. 

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

 



SESSIÓ PARTICIPATIVA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ DEL CADÍ – MOIXERÓ 
 

 

GRUP DE TREBALL USOS I APROFITAMENTS, 
Riu de Cerdanya, 24/10/2019 7 FITXA TEMÀTICA UA3/UA4 

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? 

El grup, que representa el sector tècnic forestal en exclusiva (tres enginyers) percep que no s’ha d’identificar 

pràcticament cap efecte negatiu de l’activitat forestal “moderna sostenible” i, fins i tot, creu que ajuda a 

evitar-los i genera moltes oportunitats. 

Hi ha coincidència en que el principal problema provocat per la disminució històrica de les activitats 

agroramaderes i forestals tradicionals és el “tancament” del bosc i l’expansió de la superfícies forestals, amb 

la consegüent reducció dels espais oberts. 

S’enceta una interessant discussió sobre si té interès promoure actuacions d’obertura d’espais oberts 

(roturacions, adevesaments, etc.) per exemple a les parts baixes del Parc, les més properes als nuclis urbans, 

pel seu cost de manteniment si no hi ha benefici que permeti sostenir-les, o si bé cal que el bosc evolucioni 

de forma “natural”. 

Algun tècnic admet la possibilitat de deixar evolucionar boscos sense intervenció, si al propietari se li 

compensa d’alguna manera mitjançant convenis amb l’Administració o la societat civil (acords de custòdia, 

compensacions econòmiques, etc.). 
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Detecció d’oportunitats estratègiques 

 

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 ZONES ON AQUESTES OPORTUNITATS ES DONIN 

D’UNA MANERA MÉS CLARA? 

No es fa una formulació concreta, més enllà d’admetre que un aprofitament forestal sostenible afavoreix la 

reducció de diversos riscos i genera nombroses oportunitats. 

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

 Consolidar el suport a les actuacions de creació d’espais oberts (prats 
i pastures, roturacions...). 

 Creació d’una taula dels sectors forestal/agroramader/caça i 
pesca/propietaris. 

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

 Foment del consum de productes de proximitat (carn, fusta...). 

 Conscienciar i sensibilitzar sobre els beneficis d’una gestió forestal 
sostenible. 

 Promocionar la biomassa. 

 “Premiar” els restauradors que utilitzin producte local. 

 Estudis de productivitat. 

 Projectes d’utilització de fusta. 
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Efectes negatius potencials i mesures per minimitzar-los 

 

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 general: 

 Modificar la normativa urbanística per a permetre la utilització de fusta en la construcció d’edificis. 

 

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. 

 

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

Supressió d'incendis naturals. 

Tractament de plagues forestals. 

 

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  

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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EFECTES NEGATIUS MESURES  

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). 

 

 


