La planificació forestal conjunta
Les finques de Catalunya, des de fa més de dues dècades es planifiquen mitjançant uns
instruments -els Plans tècnics de gestió i millora forestal si la finca té més de 25
hectàrees, i els Plans simples, si en té menys-, que representen un compromís entre la
propietat i la societat, i aporta valuosos avantatges per a una i altra. Entre aquests
beneficis, el primer i més important és disposar duna eina que descriu d’una forma
sistemàtica la finca i la seva coberta forestal i que estableix d’una manera programada
quines actuacions s’hi faran durant l’àmbit de vigència d’aquest pla. Aquesta eina
racionalitza el coneixement que el propietari té de la seva finca i li permet actuar-hi
segons la planificació sense necessitat de sol·licitar autorització expressa. Per a la
societat representa el compromís de la propietat que la gestió del bosc serà feta amb
criteris de sostenibilitat o d’acord amb el marc que les diferents polítiques públiques
han establert per a les nostres forests.
Disposar d’un pla és un pas endavant per una finca forestal, li simplifica la gestió, li
proporciona avantatges fiscals i li dona accés preferent als ajust públics del sector. Per a
l’administració forestal l’ordenació de les finques, li proporciona, a més de la garantia
d’unes actuacions responsables, un coneixement detallat de territori, de les seves
existències i de la seva possibilitat.
Des de la instauració d’aquest pla, més de 4.000 finques estan planificades en els nostre
país, cosa que representa un 35% de lla superfície forestal privada y un percentatge molt
superior dels boscos amb més potencial. Per tal de donar un nou impuls a la planificació,
darrerament han entrat en vigor els Plans conjunts, que permeten planificar grans
extensions comprensives de múltiples finques.
En el Montnegre-Corredor, que actualment té planificada aproximadament la meitat de
la seva superfície, la nostra Associació ha impulsat la redacció de dos d’aquests plans
conjunts, un que compren íntegrament el municipis de Sant Iscle i un altre que comprèn
els municipis de Sant Celoni i Vallgorguina. En trobareu la descripció a les pàgines del
present número del l’Aulet. Aquests plans faciliten encara més la planificació de les
finques que no disposen d’un pla individual, perquè els ofereix la possibilitat de quedar
planificades amb la mera adhesió a aquest pla conjunt. També han de representar un
valuós instrument de cara a la prevenció i lluita conrea els incendis forestals i a l’execució
de polítiques ambicioses de conjunt per al nostre massís.

