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Que és i perquè serveix un PTGMF/PSGF?

• Millorar el CONEIXEMENT de les possibilitats de la finca

• Realitzar una REFLEXIÓ sobre el seu futur

• PLANTEJAR objectius

• Fer una PREVISIÓ d’aprofitaments, treballs de millora i 

conservació

• Racionalitzar la PRESA DE DECISIONS

• EINA DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

El PTGMF ha de ser una eina pràctica i útil pel gestor forestal, la

qual, davant les diferents realitats del sector i la propietat forestal,

faciliti el donar resposta a les propostes de gestió de tot el territori

forestal català, al mateix temps que ser útil a l’Administració

forestal per aprovar i fer el seguiment dels treballs previstos.



Instruments d’Ordenació Forestal (IOF)

 Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF)

 Pla simple de millora forestal (PSGF)

 Pla tècnic de gestió i millora forestal conjunt (PTGMFc)

- Planificación individual

- > de 25 ha forestales

- Planificación individual

- < de 25 ha forestales

- Planificación agrupada



1994 1998 2002

2008

Evolució del nombre d'instruments d'ordenació forestal aprovats i de la superfície 

ordenada (ha)
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PTGMF i PSGF Superfície ordenada

Evolució planificació en l’àmbit privat a Catalunya



Situació Actual IOF

Núm. PTGMF: 3.350 (475.500 

ha)

Núm. PSGF: 490 (4.233 h)

Total: 3.840 IOF (479.733 ha)

30% superfície forestal 

privada

>70% d’aprofitaments anuals

Silvopascicultura (>30%)



• Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya

• Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal

• Modificació Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat

Forestal > Creació PSGF

• Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es regula el 

contingut,  l’aprovació, la revisió i el seguiment dels PTGMF i PSGF

Marc legal
Marc Legal

Resolució AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es regulen

els Instruments d’ordenació forestal



• Superfície ordenada

• Vigència i revisió

• Signatures

• Instruments de col·laboració (convenis, consorcis, 

acords de custòdia, etc.)

• Règim jurídic:

documentació

procediment

• Modificacions actuacions programables

• Inici de les actuacions i seguiment

• Disposicions transitòries

• Contingut dels IOF

Contingut de l’Ordre MAB/394/2003
Marc Legal



 Orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya (ORGEST)

- tipologies forestals arbrades

- Integració del risc de grans incendis

- Models de gestió (>80% de les espècies arbòries)

 Manual de suport per fer l’estimació pericial en el treball de camp

 Manual de redacció del PTGMF i PSGF per inventari dasomètric

 Manuals i publicacions

 Cartografia digital de referència

Documents de referència



Contingut del IOF

Contingut dels PTGMF, PSGF i PTGMFc :

a) Descripció de la forest i de la propietat

b) Objectius prioritaris

c) Models de gestió i infraestructures

d) Programa d’actuacions forestals

e) Fitxes d’informació de les unitats de actuació forestal o rodals

f) Cartografia



Objectius de la finca



Objectius de la finca



Objectius de la finca



Objectius de la finca, model de gestió i itineraris silvícola

Models de gestió silvícoles:

> Model de gestió ORGEST

> Altres models de gestió



Rodals o Unitats d’actuació



Fitxa descriptiva dels Rodals o Unitats d’actuació



Planificació d’actuacions 



Programa d’actuacions forestals

Tallades i 

aprofitaments 

forestals

Millores forestals

Actuacions en 

infraestructures

On, quan i notificació?



PTGMFconjunt 

 Foment de la gestió agrupada. Associacions de propietaris forestals 

 Facilitar l’accés a la planificació forestal i gestió territorial

 Aplicacions informàtiques de suport a la redacció. 

 Grup de treball participat. Suma del diferents actors del territori.



Topogràfic 1:5.000

PTGMFconjunt. Exemple

Tràmit de la Sol·licitud de coherència forestal



Unitats Forestals. Formacions arbòries 

PTGMFconjunt. Exemple



Xarxa viària: camins primaris i principals

PTGMFconjunt. Exemple



Topogràfic 1:5.000 – Infraestructures de prevenció d’incendis

PTGMFconjunt. Exemple



Afectacions: figures de protecció i d’altres
PTGMFconjunt. Exemple



Mapa de gestió conjunt

PTGMFconjunt. Exemple



PTGMFconjunt 

Adhesió de la propietat. Sol·licitud d’adhesió

Un cop aprovat el PTGMFc

Sense incorporar modificacions
Incorporant modificacions i/o 

noves propostes de planificació

A tots els 

efectes tens la 

propietat 

ordenada



Finca 1 - Mapa cadastral 
PTGMFconjunt. Exemple



Finca 1 - Mapa de gestió

PTGMFconjunt. Exemple



Finca 2 - Mapa cadastral 
PTGMFconjunt. Exemple



Finca 2 - Mapa de gestió

(sense canvis en planificació)

PTGMFconjunt. Exemple



Finca 2 - Mapa de gestió. Adaptació a les necessitats 

de la propietat en el marc dels PTGMFc

PTGMFconjunt. Exemple



• Facilitat per fer la planificació de la finca de forma rápida i 

econòmica.

• Autoritzacions administratives per aprofitaments i treballs 

de millora forestals

• Possibilitat de modificació de la planificació

• Document de referència per a la gestió i seguiment de la 

propiedad i l’Administració forestal

• Subvencions forestals

• Certificació forestal (PEFC) i Marca garantia CAT Forest

• Assegurances forestals (responsabilitat civil, incendis)

• Avantatges i millores fiscals i jurídiques (molt importants)

A que donen resposta els IOF?

Marc Legal

Instruments d’Ordenació Forestal a Catalunya: PSGF, PTGMF y PTGMFc



LA CERTIFICACIÓ FORESTAL PEFC   
CATALUNYA



És un procés que assegura que les forests estan gestionades de forma
sostenible

Què és la certificació forestal?

La gestió forestal sostenible, és l’administració i ús dels boscos i forests
de manera i en la mesura que mantinguin la seva biodiversitat,
productivitat, capacitat de regeneració, vitalitat i el seu potencial de
complir, ara i en el futur, les funcions ecològiques, econòmiques i
socials rellevants, a escala local, nacional i global, sense causar
danys a altres ecosistemes (Conferència Ministerial de Hèlsinki, 1993)

El punt de partida és l’ordenació de les forests i Catalunya es troba
en una posició capdavantera. El 30% de les forests privats i el 65% de
les públiques disposen d’instrument d’ordenació forestal. Cal afegir
després una gestió forestal activa, basada en criteris de sostenibilitat,
per mitjà d’uns indicadors coneguts segons el sistema utilitzat



Què és la certificació forestal?

•La Resolució del Consell de la Unió Europea de 1998, sobre Certificació

Forestal diu: Els sistemes de certificació forestal són instruments de

mercat per millorar el coneixement dels consumidors sobre la gestió

forestal sostenible i per estimular la utilització de la fusta i dels productes

forestals com a matèria primera, renovable i respectuosa amb el medi

ambient. Les certificacions han de ser voluntàries, creïbles, transparents,

de lliure accés i tenir una baixa relació cost/eficàcia. Un punt essencial

per garantir la credibilitat ha de ser el control independent de la gestió

dels boscos



Què és la certificació forestal?

Aquest procés no es limita al bosc sinó que continua a la indústria, és
el que s’anomena cadena de custòdia, fins que el consumidor rep el
producte amb una etiqueta que garanteix que prové d’un bosc
gestionat de forma sostenible

Els productes certificats s’integren en la cadena de proveïdors,

com a garantia d’adquisició de productes responsables



Certificat de gestió forestal sostenible i certificat de cadena de custòdia

CERTIFICACIÓ DE LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

CERTIFICACIÓ DE LA CADENA DE CUSTÒDIA



Sistemes de certificació forestal

Els principals Sistemes de Certificació forestal que existeixen a nivell
mundial són: el FSC (Forest Stewardship Council) i el PEFC (Sistema de
Reconeixement de Certificacions Forestals)

PARLAMENT EUROPEU

INFORME sobre l’execució d’una estratègia forestal per la Unió 

Europea (2005/2054(INI))

“Celebra els esforços de les explotacions del sector forestal europeu per

oferir al consumidor la certesa d’una gestió forestal sostenible que té en

compte la funció múltiple del bosc, concretament mitjançant la certificació

dels productes de la fusta; considera que els sistemes de certificació

del FSC i del PEFC són igualment adequats per aquesta finalitat;

demana que es fomenti el reconeixement mutu dels dos enfocaments

de certificació”



Adscripció al sistema regional ENSCAT

CERTIFICACIÓ GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Procés  d’adscripció de la propietat  i de les empreses forestals:

-Disposar d’un instrument d’ordenació forestal vigent (propietat).

-Signar l’acord voluntari d’adscripció al sistema.

-Assumir els compromisos de gestió forestal sostenible.

-Efectuar el pagament d’una quota per un període de 5 anys: mitjana 1€/ha 
per la propietat i entre 250-500 € per les empreses d’explotació.

-En cas d’utilitzar sublogo és necessari efectuar el pagament de 188 € anuals.



Sistema Regional ENSCAT

Superfície forestal 

privada adscrita 

93.572 ha

Superfície forestal 

pública adscrita

29.826 ha



ASSOCIACIÓ CATALANA PROMOTORA DE LA 

CERTIFICACIÓ FORESTAL



• Els consumidors, prescriptors i la societat en general valora 
positivament cada cop més els productes de proximitat.

• Els productes forestals de Catalunya no poden ser 
identificats en el mercat pel consumidor.

• Els prescriptors no disposen d’eines suficients per 
promocionar el consum de productes forestals de Catalunya ni 
la seva utilització en obres, instal·lacions, transformació.....

SITUACIÓ ACTUAL



AVANTATGES DE LA IDENTIFICACIÓ DELS 

PRODUCTES FORESTAL DE CATALUNYA EN EL 

MERCAT

• La identificació dels productes forestals catalans en el mercats 

locals de proximitat pot aportar un valor afegit a uns productes ja de 

per sí sostenibles i renovables. 

• Les empreses i comercialitzadors locals poden augmentar la seva

competitivitat en el mercat local de proximitat i millorar la seva 

responsabilitat social corporativa potenciant els circuits curts de 

baixa petjada de carboni.

• Els productes forestals locals poden en definitiva veure’s 
revaloritzats facilitant  la gestió forestal sostenible necessària.



ESTUDI ALTERNATIVES PER A LA IDENTIFICACIÓ EN 

EL MERCAT DELS PRODUCTES FORESTAL DE 

CATALUNYA

 DENOMINACIONS D’ORIGEN (DO) i IDENTIFICACIÓ GEOGRÀFICA PROTEGIDA (IGP):

 Únicament els productes agrícoles amb destinació al consum humà es poden registrar 

com DO o IGP. Regulat a nivell EU en els tractats (Reglamento (CEE) num. 2081/92 del 

Consejo, de 14 de julio de 1992 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las 

denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios) : No hi ha política forestal 

comunitària!!

 DECRET NORMATIU GOVERN:

 Impúls,poder decisori, disseny i control de l’administració. Sistema sense actuació 

d’una tercera part independent del procés com a garantia del correcte funcionament i 

ús. Possible intrusisme i mal ús de la marca sense capacitat d’actuar o perseguir als 

que facin mal ús. No dona suficient garantia per als productes forestals no obligats a 

cap etiquetatge.

 Exemple:Decret d’acreditació de venda de proximitat de productes agroalimentaris de 

gener de 2013

 MARCA DE GARANTIA

 Llei 17/2001 

 Opció més utilitzada:Ex:.

http://www.google.es/url?url=http://www.vudumedia.com/index.php?apt=1&cat=4&tra=143&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6eqzU_nbFbTJsASwq4DAAQ&ved=0CDwQ9QEwEw&usg=AFQjCNHdGSvtXwR1AzAlR-Jz2cxF6NkeUg
http://www.google.es/url?url=http://afib.ctfc.cat/dbosq&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2OuzU73pMe3LsATPxYKoCA&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNEiriDlzk7YL6XuDhR6pH44XlBRXg


ASSOCIACIÓ CATALANA PROMOTORA DE LA 
CERTIFICACIÓ FORESTAL 

(Membres 2015) 



FINALITAT DE LA MARCA DE GARANTIA 

PRODUCTES FORESTALS CATALUNYA

1. Permetre a prescriptors, consumidors i la societat en general, identificar

els productes forestals dels boscos de Catalunya en el mercat, amb

garantia de sostenibilitat, proximitat i qualitat.

2. Potenciar el producte forestal local amb baixa petjada de carboni.

3. Proporcionar informació al consumidor per que pugui decidir si compra

un producte renovable, sostenible i local o altres productes diferents.

ORIGEN

QUALITAT SOSTENIBILITAT



PRODUCTES AMPARATS INICIALMENT PER LA 

MARCA CATFOREST

Biocombustibles,

llenyapèl·letsestella briquetes

Fusta serradaFusta estructural



EXEMPLES REQUERIMENTS DE LA MARCA CATFOREST: 

FUSTA ESTRUCTURAL, PÈL·LET, ESTELLA

Origen: forests de 

Catalunya

Gestió Forestal SostenibleEstàndards de 

qualitat

UNE

162.002

http://www.google.es/url?url=http://afib.ctfc.cat/dbosq&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=2OuzU73pMe3LsATPxYKoCA&ved=0CBgQ9QEwAA&usg=AFQjCNEiriDlzk7YL6XuDhR6pH44XlBRXg


Standards de qualitat de marca CATFOREST per a l’estella

Norma 

EN ISO 17225-4:2014

Fracción principal

Mínimo 60%

Fracción 

finos

Fracción

gruesa

Valores máximos 

permitidos

Granulometría Mínimo
mm

Máximo
mm

Máximo
%

Máximo
%

Área
cm2

Longitud 

P16S 3,15 16 15 6 (>31,5) 2 4,5

P31S 3,15 31,5 10 6 (>45) 4 15

P45S 3,15 45 10 10 (>63) 6 20

1.-

o 

2.- Estar adscrits a la marca de garantia DBOSQ d’estella

- Especie en latín indicando el  % de cada una en caso de mezcla. Aceptándose una tolerancia 

del 15% en la mezcla.

- Longitud: Tacos: hasta 30 cm

Leña corta: mayor de 30 cm y hasta 40 centímetros

Leña larga: mayor de 40 cm  y hasta 50 centímetros

Leña en barra: mayor de 50 centímetros

- Humedad: Se indicara la humedad máxima y/o el tiempo mínimo, expresado en meses, de 

almacenamiento y/o astillado previo a la venta 

- Ausencia de impurezas y de agentes patógenos con capacidad de atacar elementos 

estructurales y/o mobiliario de madera. 

Standards de qualitat de marca CATFOREST per a llenyes.



CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA MADERA SERRADA NO ESTRUCTURAL

Destino de la madera Nudos Fendas Gemas Otras imperfecciones Humedad

Tolerancias 

dimensionale

s

CARPINTERÍA.
Tablones de madera 

aserrada de 

sección 

rectangular de 

grueso entre 16 y 

100 mm, ancho 

entre 50 y 250 

mm y longitud 

entre 1,8 y 6,0 

metros. Madera 

seca.

1

ª

4 nudos sanos pera cara y 2 para 

canto. El tamaño de estos 

nudos no debe exceder 45 

mm.  Se admiten 2 nudos 

con corteza alrededor de la 

cara u uno en el canto, con 

un tamaño del 50% de los 

nudos sanos permitidos

Toleradas en 

el 15% de la 

longitud de 

la pieza con 

25 mm de 

grueso

Toleradas si su 

longitud no 

supera el 30% 

de la pieza

2 bolsas de resina de 50 mm en el metro más 

pobre. Entrecasco de 100 mm. La desviación 

de la fibra no debe superar 1 cm por cada 10 

cm de longitud. Fenda pasante en el extremo 

de longitud no superior al 10% del ancho de la 

pieza. Madera para leña igual al 5% del 

volumen de la pieza

H%<20% en todos los 

casos

Carpintería exterior: 

H%=12-19%

Carpintería interior:

H%=9-16%

Longitud: 

-0/+5 mm

Ancho y grueso:

<100 mm:-1/+3 mm

>100 mm:-2/+4 mm

2

ª

5 nudos sanos pera cara y 3 para 

canto. El tamaño de estos 

nudos no debe exceder 60 

mm.  Se admiten 3 grupos 

de nudos con corteza 

alrededor o nudos no sanos 

en el canto con un tamaño 

del 70% de los nudos sanos 

permitidos

Toleradas en 

el 25% de la 

longitud de 

la pieza con 

25 mm de 

grueso

Toleradas si su 

longitud no 

supera el 40% 

de la pieza

2 bolsas de resina de 100 mm en el metro más 

pobre. Entrecasco de 200 mm. La desviación 

de la fibra no debe superar 1 cm por cada 10 

cm de longitud. Fenda pasante en el extremo 

de longitud no superior al 30% del ancho de la 

pieza. Madera para leña igual al 30% del 

volumen de la pieza. Azulado y manchas 

rosadas iguales al 30% del volumen de la 

pieza

H%<20% en todos los 

casos

Carpintería exterior: 

H%=12-19%

Carpintería interior:

H%=9-16%

Longitud: 

-0/+5 mm

Ancho y grueso:

<100 mm:-1/+3 mm

>100 mm:-2/+4 mm

3

ª

6 nudos sanos pera cara y 4 para 

canto. El tamaño de estos 

nudos no debe exceder 75 

mm.  Se admiten 4 grupos 

de nudos con corteza 

alrededor o nudos no sanos 

en el canto con un tamaño 

del 90% de los nudos sanos 

permitidos

Toleradas en 

el 70% de la 

longitud de 

la pieza con 

25 mm de 

grueso

Toleradas si su 

longitud no 

supera el 50% 

de la pieza

2 bolsas de resina de 150 mm en el metro más 

pobre. Entrecasco de 300 mm. La desviación 

de la fibra no debe superar 1 cm por cada 2 cm 

de longitud. Fenda pasante en el extremo de 

longitud no superior al 50% del ancho de la 

pieza. Madera para leña igual al 70% del 

volumen de la pieza. Azulado y manchas 

rosadas iguales al 30% del volumen de la 

pieza

H%<20% en todos los 

casos

Carpintería exterior: 

H%=12-19%

Carpintería interior:

H%=9-16%

Longitud: 

-0/+5 mm

Ancho y grueso:

<100 mm:-1/+3 mm

>100 mm:-2/+4 mm

MADERA DE 

ENCOFRAR Y 

EMBALAJE

El tamaño y cantidad de los defectos no comprometen la integridad de la pieza. H% requerida en el 

momento del 

montaje

Según el estándar de 

calidad 

específico de 

cada producto

Standards de qualitat de marca CATFOREST per a la fusta serrada



PROPIETARIS/ES 
FORESTALS

Certificat PEFC/FSC, UNE Gestió Forestal 
Sostenible. 

EMPRESES 
D’APROFITAMENT 
FORESTAL, 
TRANSFORMADORES I 
ENVASADORES.

Certificat PEFC/FSC, UNE Gestió Forestal 
Sostenible i/o Cadena de Custòdia.

Comercialitzar segons standards de qualitat 
dels productes per a empreses 
transformadores i envasadores.

EMPRESES 
COMERCIALITZADORES

Certificat PEFC/FSC,…  Cadena de Custòdia 
Comercialitzar segons standards de qualitat 
dels productes

ENTITATS 
RESPONSABLE 
COL·LABORADORES

Compromis de Promoció i Divulgació de la 
Marca.

REQUERIMENTS PER ALS USUARIS DE LA MARCA

CATFOREST- PRODUCTE FORESTAL CATALUNYA



Moltes gràcies!

rfarriol@gencat.cat

mailto:rfarriol@gencat.ca

