
ACCIONS EN DEFENSA DEL DRETS I INTERESSOS DE LA PROPIETAT 

FORESTAL A LA TINENÇA DE BENIFASSÀ I ELS PORTS



ANTECEDENTS I  CONTEXT

 L’ASSOCIACIÓ DE LA TINENÇA-PORTS

- Comarques naturals de La Tinença de Benifassà (1,05 hab / km2)

i Els Ports (5,04 hab / km2).

- Superfície associada i socis: 20.400 hectàrees de 122 socis.

- Superfície mitjana de les finques: 101 ha, entre 2 ha i 1.500 ha

 ASSOCIACIONS DE PROPIETARIS FORESTALS A LA C.V.

- 2002, constitució APF Tinença-Ports 2 aapp + 3 comunals.

- 2017, constitució Federació de Propietaris Forestals de la

Comunitat Valenciana 8 aapp: 5 privats + 3 comunals.



DEFENSA? Drets, de base normativa.

SOCIETAT Ús abús prohibició.

- Escàs reconeixement de la propietat privada en sol rústic forestal.

- Desconeixement que els beneficis ambientals son públics, però
els productes amb valor de mercat tenen propietat reconeguda.



ÚS SOCIAL DEL MEDI FORESTAL

 DEFICIENT “CULTURA FORESTAL”.

Desconeixement de normes bàsiques,

escrites o no, relatives a l’ús sostenible i

respectuós del medi natural, tant pel que fa

a l’activitat agrària (ramaderia extensiva,

agricultura de secà, apicultura, selvicultura,

caça, etc.) como als processos naturals

importants para mantenir la diversitat i

l’equilibri ecològic dels ecosistemes forestals.



DEFENSA? Interessos, neixen de la voluntat pròpia.

ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

- Condicionaments polítics, ideològics.

- Escassa participació pública efectiva.

- Estament tècnic que abusa de decisions unipersonals.

- Estament decisori mancat de visió global i estratègica.

- Estructura compartimentada, amb departaments focalitzats
en obtenir un sol producte: conservació, aprofitaments, etc.

- Dissociació perversa entre conservació / gestió forestal.



APROFITAMENTS, ESPAIS PROTEGITS, IMPACTE ...

EXCÉS NORMATIU

DEFENSA?



ACCIÓ CONJUNTA, CAS D’ÈXIT.

CONSTITUCIÓ DEL PARC NATURAL DE LA TINENÇA DE BENIFASSÀ

- En 2004: procés participatiu per a la redacció del P.O.R.N.

- L’associació es mobilitza i realitza actes informatius, debats, etc.

- En 2005 es va signar un conveni entre l’associació de propietaris i

la Conselleria competent en matèria d’espais naturals protegits.

RESULTAT:

Àmbit del P.O.R.N. = 25.814 ha però PARC NATURAL = 4.965 ha

Integració de l’associació a la Junta Rectora del Parc Natural.







ACCIÓ CONJUNTA, CAS D’ÈXIT.

NORMATIVA REGULADORA DE LA RECOLLIDA DE BOLETS

- En 2007 es presenta a la Generalitat, una proposta de regulació

normativa de l’ús i aprofitament micològic. Després d’un any de

tramitació infructuosa, el Servei d’Espais Naturals Protegits empara

en 2008 la iniciativa i redactem conjuntament amb ells una normativa

reguladora de la L.I.C. que abasta l’àmbit de l’associació.

- De 2011 fins 2013: procés participatiu del Pla d’Acció Territorial

Forestal de la C.V. que inclou la figura de “vedat micològic”.

- En 2014 es constitueix el primer vedat micològic de la C.V., de

4.530 ha, promogut per socis que reben suport tècnic de l'associació.



ORDRE de 19 novembre de 2008, de la Conselleria de Medi Ambient,

Aigua, Urbanisme i Habitatge per la que se regula la recol·lecció de

bolets i altres fongs en l’àmbit territorial del L.I.C. Tinença de

Benifassà, Turmell i Vallivana.

 Registre de finques vedades.

 Defineix la senyalització de les finques

 Permís de recollida, contingut.

 Pla Tècnic d’Ordenació Micològica.

 Modalitats d’ús: recreativa i aprofitament.

 Període hàbil de recollida del “rovelló”.

 Dimensions mínimes por espècie.

 Defineix règim de comunicació del vedat.



ORDRE de 19 novembre de 2008, de la Conselleria de Medi Ambient,

Aigua, Urbanisme i Habitatge per la que se regula la recol·lecció de

bolets i altres fongs en l’àmbit territorial del L.I.C. Tinença de

Benifassà, Turmell i Vallivana.

 JUSTIFICACIÓ: pretén garantir la conservació i

manteniment dels hàbitats d'interès natural per

als bolets i altres fongs dins de l’àmbit territorial

de l’ordre (un espai de la Xarxa Natura 2000)

mitjançant la seva regulació.









ACCIÓ CONJUNTA, CAS D’ÈXIT.

MODIFICACIÓ DE RUTES SENYALITZADES PER TERRENYS PRIVATS

En 2014 una empresa municipal senyalitza i publica a la seva web rutes

de BTT i senders excursionistes, envaint terrenys privats.

ACCIONS:

- Organització de jornades informatives sobre normativa de camins.

- Iniciativa de diàleg amb l’ajuntament i empresa municipal.

- Assessorament tècnic i jurídic a propietaris afectats.

RESULTAT:

- S’ha aconseguit modificar les rutes conflictives.

- L’associació actua de nexe entre organitzadors de proves esportives en

terreny forestal i els propietaris afectats, per tal d’obtenir autorització.



ACCIÓ  PROACTIVA

 Generalitat Valenciana accepta

proposta de l’associació per a

redactar unes directrius que

facilitin la gestió forestal a l'àmbit

geogràfic de l'associació

 Contractació d’assistència i

participació amb la Universitat

Politècnica de València.



REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

 Integració al Consell Valencià de la Caça defenent els interessos de la

propietat forestal: obtenció de rendes cinegètiques, aplicació de mesures de

control poblacional, pervivència del recurs faunístic, etc.

 Representació a la Mesa Forestal Valenciana (òrgan consultiu de la

Generalitat) mitjançant la Plataforma Forestal Valenciana que integra 38

entitats que representen la societat civil forestal valenciana.

 Fins la darrera legislatura, l’associació era membre del Consell Assessor

en Política Mediambiental de la Generalitat Valenciana. Actualment ha

estat substituïda per un grup ecologista.



ESTEM TREBALLANT

 Dinamització de la ordenació i gestió conjunta de finques forestals.

 Iniciatives de custòdia (som entitat de custòdia).

 Constitució d’una societat mercantil per tal de comercialitzar producte.

 Promoció d’un projecte “de baix a dalt” (planificació / execució /

transformació / comercialització) d'abast comarcal, vinculat a la

bioeconomía de base forestal, en col·laboració amb els ajuntaments i la

Diputació de Castelló.

 Col·laboració amb el Servei de Vida Silvestre per re-introduir el

trencalòs a la Tinença de Benifassà.

 Conveni amb la Generalitat per a realitzar repoblacions sota coberta

d'espècies de l'aliança Tilio-Acerion.



EPÍLEG 

“I think you should be more explicit here in step two”

1º PROJECTES DE L'ASSOCIACIÓ

Sabem què fer, tenim el know how,

experiència gestora i determinació.

2º EL FILTRE ADMINISTRATIU

- Suport normatiu i procediments

administratius àgils, adients per a

projectes innovadors, complexes.

- Visió global i de futur.

3º EXECUCIÓ ASSOCIADA

Facilita la valorització de cada

producte amb valor de mercat o

dels serveis ambientals.


