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DADES CADASTRALS DE PROPIETAT FORESTAL

Dades generals extretes del cadastre

Nombre total de propietaris forestals (privats i públics) 266.254

Nombre total de propietaris públics 194

Nombre total de propietaris privats 266.060

Nombre de propietaris pertanyents a multipropietats 61.014

Nombre de finques forestals (considerant les multipropietats com una sola 
finca)

205.240

Suma de les subparcel·les forestals del cadastre 2.036.596 ha
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Distribució nombre de propietaris forestals, públic s 
i privats, i de la superfície forestal per trams.
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Tram
(ha)

Nombre
Propietats

Superfície
Total (ha)

%
Propietaris 
per trams

% propietaris per 
agrupacions de 

trams

% superfície per 
trams

% superfície per 
agrupacions de 

trams
<1 118.548 32.288,00 57,76

97,52

1,88

29,501 – 5 54.794 141.950,74 26,70 6,97

5 – 25 23.029 271.681,91 11,22 13,34

25 – 50 3.770 148.875,17 1,84 7,31

50 – 100 2.438 193.272,96 1,18
1,91

9,49
20,88

100 – 200 1.493 231.968,28 0,73 11,39

200 – 300 458 123.825,04 0,22

0,48

6,08

20,74300 – 400 213 82.482,18 0,10 4,05

400 – 500 112 56.210,05 0,06 2,76

500 – 1000 210 159.872,79 0,10 7,85

1000 – 5000 154 352.738,43 0,08
0,09

17,32
28,89

>5000 21 235.430,50 0,01 11,56

TOTALS 205.240 2.036.596 100 100 100 100
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ASSOCIACIONISME FORESTAL PRIVAT
SINDICATS i/o PATRONALS:
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• L'Institut Agrícola Català de Sant Isidre , fundat l'any 1851, associació
agrària més antiga de Catalunya i una de les més antigues d'Europa. És
defineix a ella mateixa com la “patronal agrària”, i com una entitat civil amb
criteri propi i independent.

• Consorci Forestal de Catalunya, constituida el 1948 com la primera 
organització forestal de Catalunya i Espanya, 

• Unió de Pagesos fundat el 1974 sindicat majoritari a Catalunya,  format
per persones dedicades a l’agricultura, la ramaderia o a l'activitat forestal. 

• ASAJA: Creada el 1989, fruit d’acord de fusió del CNAG, CNJA y UFADE, 
constituint així la major organització professional agrària d’Espanya amb
mes de 200.000 afiliats

• Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) creat el 1997, fruit
de la fusió de tres organitzacions professionals agràries d’important
trajectòria i prestigi en el sector (Ramaders i Pagesos de Catalunya, Joves
Agricultors de Girona i la Unió de Sindicats Agraris de Catalunya a Lleida. 
Està federat amb el Consorci Forestal de Catalunya
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MARC LEGAL ASSOCIACIONISME

� LLEI 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del C odi civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques.

� Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més 
persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, 
sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general o particular i es 
comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics 
amb caràcter temporal o indefinit.

� Les associacions poden constituir federacions per assolir millor les finalitats que els 
són pròpies i facilitar la coordinació; al seu torn, les federacions poden constituir 
confederacions. Totes estan subjectes al règim general de les associacions.

� La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques s'encarrega del registre de les 
associacions i federacions de règim general que tenen el domicili social a Catalunya 
i que exerceixen les seves funcions majoritàriament a Catalunya. 

� En queden excloses, les que tenen legislació pròpia i registres específics com les 
associacions polítiques, les religioses, les esportives, les organitzacions 
empresarials, els sindicats i les ADF.
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ASSOCIACIONISME PROPIETAT FORESTAL 
PÚBLICA
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Catalunya:  194 municipis Propietaris Forestals

Total 365.726 Ha

ELFOCAT creació 2010

Associació que agrupa els ens locals públics amb 
patrimoni forestal o amb gran vinculació amb el sec tor 

forestal de Catalunya.

Associades ELFOCAT 

>75 municipis amb un total de 205.538 Ha(56,2%)
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La Federació Catalana d’Associacions de 
Propietaris Forestals. BOSCAT
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22 Associacions

> 1.400 Propietaris/es

> 83.000 Hectàrees 

Creació: 2008

Des de la seva creació:

21.000 Ha de restauració d’incendis

5.000 Ha treballs de millora

71.000 tones = 2,6 M€ 
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La Federació Catalana d’Associacions de 
Propietaris Forestals: BOSCAT

Finalitats 
� Representar i defensar els interessos de les Associacions de propietaris

forestals federades davant de les institucions públiques i privades.
� Recolzar la tasca que realitzen les Associacions de propietaris en els

àmbits del planejament i gestió forestal.
� Fomentar la constitució d’Associacions de propietaris forestals.
� Assessorar als seus membres, quan ho sol•licitin, en els assumptes que li 

siguin sotmesos.
� Fer de mediador per harmonitzar i conciliar les diferencies que sorgeixin

entre les Associacions membres de la Federació.
� Estrènyer els vincles entre les Associacions federades i establir entre 

elles intercanvis d’informació.
� Divulgar la tasca que desenvolupen les Associacions.
� Desenvolupar qualsevol altre activitat concordant amb aquests objectius.
� En queda exclòs tot ànim de lucre.
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ASSOCIACIONS REGISTRADES 
DEPARTAMENT DE JUSTICIA

ESTIMACIÓ DEL NOMBRE D’ASSOCIACIONS DE PROPIETARIS 
FORESTALS 60

� BARCELONA: 46.740 Associacions: 33 de Propietaris Forestals
� GIRONA: 9.075 Associacions: 20 de Propietaris Forestals
� TARRAGONA: 7.624 Associacions: 4 de Propietaris Forestals
� LLEIDA: 5.472 Associacions: 3 de Propietaris Forestals
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Aquest registre públic consta de:

� Un número identificador de l’Associació i data inscripció; 

� Adreça postal (sempre) i adreça electrònica (de vegades)

� Classificació: no hi consta en tots els casos i en el cas de les associacions de Propietaris 
Forestals  les podem trobar en dues classes principalment

• Interessos de sectors econòmics, geogràfics o professionals

• Ordenació de l’espai, ecologia i habitatge

NO HI HA DADES DE TOTES LES ASSOCIACIONS NI LES 
DADES TROBADES SÓN HOMOGENIES!!!!!
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DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL 36 ASSOCIACIONS DE 
PROPIETARIS FORESTALS 
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Distribució de les associacions
Federades en Boscat

UN 60% TERRENYS FORESTALS PRIVATS 
ESTAN COBERTS PER UNA O MÉS D’UNA ASSOCIACIÓ
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Associacions de Propietaris/es Forestals
Any de constitució

� 1 de 1992 Montnegre i el Corredor
� 16 entre 2000 i 2010 fruit de l’impuls de la Diputació de Barcelona 

principalment a les zones afectades pels incendis de 1994.
� 12 el 2011, de les quals 9 conseqüència directa dels ajuts per l’afectació de 

nevades on el fet d’estar agrupat discriminava positivament en el 
repartiment de l’atorgament.

� 10 des de 2012 al 2016.
� 5 sense dades
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Nombre socis de les associacions
38 associacions analitzades
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Nombre de socis de les associacions

Mínim: 3 membres (Albera)
Màxim: 278 membres (Montseny )

En números absoluts ens trobem al voltant de
2.100 propietats associades.

Menys de 1% dels Propietaris/es de Catalunya
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Superfície associada en Ha
34 associacions analitzades
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Mínim 65 Ha (Roca del Vallès)
Màxim 21.501 (Montseny)

Total de unes 150.000 Ha associades
9,5% de la superficie forestal privada de Catalunya
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CAUSA INICIAL DE LA CREACCIÓ DE 
L’ASSOCIACIÓ: ANÀLISI 43 ASSOCIACIONS

� 13 Associacions (28%), es van crear inicialment per la recuperació i 
reevaluació d’afectació d’incendis forestals dels anys 1986,1994 i 
1998.

� 10 Associacions (23%), es van crear arran de les nevades de 2010 on
la convocatòria d’ajuts de més de 8M€ discriminava positivament les 
associacions. Aquestes associacions no han tingut més activitat que 
aquesta.

� 14 Associacions (32%) manifesten haver-se creat per a la gestió
conjunta i comercialització de productes i prevenció d’incendis.

� 5 Associacions (9%) es van crear per representar els associats davant
l’administració: 1 d’elles per representar davant Parc Natural Montseny.

� 1 Associació es va crear per a la lluita contra Tomicus sp.

15



No se puede mostrar la imagen.

Activitat principal actualment (2016-2017)

� 15 associacions (34%) amb poca o nul·la activitat´.
� 11 associacions (25%) dedicades a treballs de millora sense

aprofitaments comercials sobre regenerats d’incendis.
� 5 associacions (11%) realitzant treballs silvicoles de millora i prevenció

d’incendis.
� 4 associacions (9%) constituïdes en Associació de Productors de forma 

individual o amb altres socis sota format de (PIME) *
� 3 associacions (7%) realitzants gestió i comercialització conjunta.
� 2 associacions dedicades a la redacció i adhesió a PTGMFconjunts
� 2 associacions dedicades a la lluita contra Tomicus sp
� 1 associació dedicada principalment a l’interlocució amb l’adminsitració.
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* Fa 15 dies es va formalitzar la creació d’una altra
agrupació de productors sota el paraigües de 
BOSCAT. integrant
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ANÀLISI DE LES 30
ASSOCIACIONS “MÉS ACTIVES”

� La meitat de les associacions tenen convenis de col·laboració amb les 
entitats locals on estan situats i d’aquestes bona part tenen convenis
amb tots els municipis.

� Aproximadament la meitat tenen també quota de soci
� 19 Associacions gestionen ajudes de la Generalitat pels seus socis
� 22 Associacions gestionen aportacions de la Diputació de Barcelona 

(pràcticament totes les associades en la Federació BOSCAT
� 21 presten serveis d’aprofitament i comercialització als associats: 

coincideix també amb les associacions sota el paraigües de BOSCAT
� 9 tenen contractat personal de forma externa i 2 tenen contractat

Tecnics de forma directa. Cas excepcional el Montnegre i el Corredor 
amb 3 enginyers, 1 capataç i 1 administratiu.
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ALGUNES CONCLUSIONS- REFLEXIONS

� La majoria de les associacions s’han creat impulsades per alguna administració, 
principalment la Diputació de Barcelona i Centre de la Propietat Forestal en zones
on s’han patit catàstrofes.

� La continuitat de l’activitat de les associacions encara té una forta dependència
d’aportacions econòmiques o en “espècies” de les administracions.

� En els darrers anys la comercialització conjunta de productes apunta com a nou
revulsiu de les associacions, la conversió en format d’empresa és una pas
important que s’està produint incentivat per ajudes del Programa de 
Desenvolupament Rural.

� La interlocució amb les administracions per a la solució de problemes locals
continua sent una funció important que no cobreixen els grans sindicats/patronals.

� La federació d’associacions BOSCAT, manté vives bona part de les associacions
de Catalunya. 

� Les administracions locals han de recolzar les associacions però no les han de 
liderar doncs en aquest darrer cas corren el risc de cesar l’activitat per canvis en 
els governs locals.
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FACTORS CLAUS DE FUTUR

� La renovació i relleu dels càrrecs i juntes de les associacions pot
considerar-se com un símptoma de maduresa i estabilitat de les 
associacions.

� El lideratge i el relleu d’aquest lideratge són i seran qüestions claus per 
l’èxit de l’associacionisme forestal.

� El relleu generacional en les associacions és un dels factor claus com
ho és en la Propietat forestal privada en general.

� L’econòmia és clau per al futur de les associacions i del sector.
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ES MOLT NECESSARI MILLORAR LA 
INFORMACIÓ I L’ANÀLISI D’AQUESTA 

INFORMACIÓ SOBRE LES ASSOCIACIONS.
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