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AGRUPACIO                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat 
 
Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 6.Millorar la conservació i protecció de la biodiversitat (hàbitats, flora i fauna), preservar els espais protegits i afavorir la gestió 

forestal sostenible 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Catalunya és un país ubicat en un indret estratègic, des del punt de vista de la biodiversitat, just al límit entre l'Europa Atlàntica i la Mediterrània, alhora 
que també és un país densament poblat. La salvaguarda d'aquesta diversitat biològica, sotmesa a una forta pressió del seu entorn social, exigeix 
l'aplicació de mesures i instruments de gestió avançats i eficaços, que despleguin les directrius que emanen de la legislació europea. 
Cal, però, que la conservació de la biodiversitat sigui compatible amb el manteniment i la millora de les activitats productives que es desenvolupen en 
aquests espais (especialment en els casos dels sòls agrícoles, tant lligats a la riquesa de la seva biodiversitat), i la potenciació dels valors naturals dels 
espais protegits com a elements de dinamització del desenvolupament sostenible del territori. En el marc de la conservació de la biodiversitat, és 
important l'aprofitament cinegètic i piscícola dels recursos naturals presents al territori, de forma sostenible, racional i en equilibri amb la resta 
d'activitats que es desenvolupen en el medi rural. 
Cal, alhora, impulsar una major gestió de les nostres masses forestals, d'acord amb els objectius del Pla General de Política Forestal (PGPF) i, en 
particular, en la prevenció dels riscos, especialment el foc. 
 

Població objectiu: 
Col·lectiu de caçadors, pescadors, propietaris de terrenys rústics, gremi d'armers, agricultors, ramaders, hostaleria i restauració, i guardes de caça i 
pesca. La gestió forestal afecta a propietaris forestals públics i privats, indústries forestals de serveis i de transformació, altres agents relacionats amb 
el sector forestal (sindicats, col·legis professionals, associacions professionals, centres d'investigació, Agrupacions de Defensa Forestal...) i societat en 
general pel que fa als aspectes de prevenció de riscos, ambiental i recreatius. Pel que fa a la conservació de la biodiversitat afecta tot el teixit social del 
territori, i ha d'ésser compatible amb els drets i activitats dels habitants de les terres agràries, del medi natural i del mar. 

Descripció detallada de la necessitat: 
Un 60% de la superfície de Catalunya és forestal i fins a un 40% és arbrada (1.200.000 ha). La difícil orografia, el baix grau de mecanització, la 
mediterraneïtat d'aquestes masses forestals en la seva majoria i el fet que el sector forestal ha estat liberalitzat, han portat com a conseqüència un 
molt baix grau de gestió que està comprometent el futur dels nostres boscos. La gestió forestal té com a objectiu directe la millora de l'estat silvícola 
dels boscos, amb la conseqüent incidència immediata en la protecció d'aquests ecosistemes front les catàstrofes naturals. Alhora, l'increment de la 
gestió forestal reverteix directament sobre la creació de llocs de treball al medi rural, cada dia més afectat per la despoblació i l'abandonament de petits 
nuclis. Per poder mantenir aquesta gestió forestal es fa cada vegada més necessari establir un model econòmic viable en aquet sector. Catalunya té 
una potencialitat productiva forestal molt per sobre del seu actual ús com a recurs bàsic. Per altra banda, un del principals gestors dels nostres boscos 
és el foc forestal. En els últims 20 anys s'ha dut una única línia de treball en prevenció d'incendis forestals en la previsió i gestió del risc d'incendi 
forestal, autoprotecció i lluita contra les causes que ha fet que hi hagi una tendència continuada a la disminució del nombre d'incendis. 
Pel que fa a la caça i la pesca cal treballar en el manteniment i millora dels terrenys cinegètics presents al territori; la vigilància, seguiment poblacional i 
reforçament de fauna cinegètica i piscícola per garantir un aprofitament sostenible; divulgar i millorar els coneixements sobre els recursos naturals 
cinegètics i piscícoles; simplificar tràmits administratius per agilitzar i desburocratitzar els procediments per poder caçar i pescar a Catalunya. 
Pel que fa als boscos, cal recolzar a la propietat i als sectors industrial i forestal per tal de desenvolupar els objectius marcats al PGPF. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. Llei 42/2007, del 13 de desembre, del Patrimoni Natural i 
de la Biodiversitat. Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280, de 22/11/03) Llei 
5/2033, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Llei 
9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. Ley 1/1970, de 4 d'abril, de caça (BOE núm. 82, de 6/04/1970). 

Missió 
Conservar, gestionar  i posar en valor els recursos forestals del país i la caça i la pesca en aigües continentals sota els criteris de sostenibilitat i servei 
públic per tal que tota la població de Catalunya en puguin gaudir. Pel cas dels boscos, una major intensitat de gestió ha de contribuir, tant a disminuir la 
factura energètica (Pla d'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya - PECAC), com al compliment dels objectius de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al 
Canvi Climàtic (ESCACC); la defensa del bosc gestionat és, alhora, una garantia per a la millor conservació de les seves múltiples funcions 
hidrològiques, de protecció del sòl i de millora dels hàbitats per a la biodiversitat. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Incrementar i millorar una gestió forestal sostenible fomentant la seva prevenció front als episodis extrems de riscos naturals (OE6.1) 
 1. Gestionar les forests públiques i els camins ramaders 
 2. Fomentar la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals 
 3. Promoure les diferents produccions forestals i la seva transformació i comercialització 
 4. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals 

 
5. Desenvolupar un programa de prevenció d'incendis forestals: impuls en la recerca de la prevenció del risc d’incendis i en la creació 

d’infraestructures 
· Incrementar la conservació dels hàbitats cinegètics i piscícoles i millorar la seva gestió (OE6.2) 
 1. Impulsar el marc normatiu bàsic i els documents estratègics per a una nova gestió de l’activitat cinegètica i la pesca continental 
 2. Gestionar, ordenar i controlar l'activitat cinegètica i piscícola a Catalunya 
 3. Fomentar el patrimoni faunístic cinegètic i controlar els danys que causen les espècies cinegètiques 
 4. Millorar i conservar els hàbitats i espècies d’aprofitament piscícola 
· Compatibilitzar una major activitat forestal, cinegètica i piscícola amb la preservació dels valors naturals i amb una major dinamització de l'economia 
de les zones rurals (OE6.3) 
 1. Desenvolupar la mobilització dels recursos forestals 
 2. Desenvolupar l'ordenació i la gestió de la pesca continental 
 3. Millorar la gestió de les Reserves Nacionals de Caça (RNC) i de les Zones de Caça Controlada (ZCC) 
· Garantir la preservació del medi ambient, així com el correcte desenvolupament de les activitats forestals, cinegètiques i piscícoles (OE6.4) 
 1. Vigilància, inspecció i col•laboració en la gestió dels recursos forestals 
 2. Prevenció, vigilància, detecció i investigació dels incendis forestals 
 3. Vigilància i regulació de l’ús social al medi natural 
 4. Vigilància, inspecció i control en matèria d’aigües, residus i de l’accés motoritzat al medi natural 
 5. Vigilància i col•laboració en la gestió de caça i pesca continental i la pesca marítima 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge de territori forestal ordenat respecte el total 
forestal 

% OE6.1 61,00 69,00 68,00 69,00

2. Total de Km de camins forestals condicionats en el programa Nombre OE6.1 124,99 2.100,51 2.053,00 1.976,00

3. Total actuacions del Cos d'Agents Rural (CAR) Nombre OE6.4 133.814,00 176.116,00 176.116,00 182.620,00

4. Total d'ha. incloses en actuacions de prevenció d'incendis 
dins el programa 

Nombre OE6.2 1.420,77 2.474,14 2.211,00 1.889,00

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 37.189.682,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 13.801.588,76
3 Despeses financeres 139.301,23
4 Transferències corrents 4.869.636,01
6 Inversions reals 4.206.319,05
7 Transferències de capital 8.140.629,29
8 Variació d'actius financers 900.250,00
9 Variació de passius financers 870.787,17

Total despeses 70.118.193,51
 

Llocs de treball pressupostats del programa 915
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AGRUPACIÓ                                : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat 
GESTOR DE PROGRAMA          : AG07. Direcció General  de Forests Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Incrementar i millorar una gestió forestal sostenible fomentant la seva prevenció front als episodis extrems de riscos naturals (OE6.1) 
 1. Gestionar les forests públiques i els camins ramaders 
 2. Fomentar la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals 
 3. Promoure les diferents produccions forestals i la seva transformació i comercialització 
 4. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals 

 
5. Desenvolupar un programa de prevenció d'incendis forestals: impuls en la recerca de la prevenció del risc d’incendis i en la creació 

d’infraestructures 
· Incrementar la conservació dels hàbitats cinegètics i piscícoles i millorar la seva gestió (OE6.2) 
 1. Impulsar el marc normatiu bàsic i els documents estratègics per a una nova gestió de l’activitat cinegètica i la pesca continental 
 2. Gestionar, ordenar i controlar l’activitat cinegètica a Catalunya 
 3. Fomentar el patrimoni faunístic cinegètic 
 4. Millorar i conservar els hàbitats i espècies d’aprofitament piscícola 
· Compatibilitzar una major activitat forestal, cinegètica i piscícola amb la preservació dels valors naturals i amb una major dinamització de l'economia 
de les zones rurals (OE6.3) 
 1. Desenvolupar la mobilització dels recursos forestals 
 2. Desenvolupar l'ordenació i la gestió de la pesca continental 
 3. Millorar la gestió de les Reserves Nacionals de Caça (RNC) i de les Zones de Caça Controlada (ZCC) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Superfície de treballs silvícoles per millorar la coberta forestal Nombre OE6.1 1.960,98 2.195,00 2.123,00

2. Nombre de noves hectàrees de forest incloses al catàleg 
d'utilitat pública 

Nombre OE6.1 124,99 545,00 400,00 7.500,00

3. Nombre d'hectàrees de forest públiques ordenades Nombre OE6.1 4.905,00 7.001,00 10.000,00 12.500,00

4. Plans tècnics de gestió cinegètica Nombre OE6.2  300,00 300,00

5. Actuacions de millora de la pesca continental Nombre OE6.3  12,00 12,00

6. Plans tècnics de gestió piscícola Nombre OE6.2   250,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Revisar els treballs del Pla General de Política Forestal 
2. Realitzar Plans d'Ordenació de Recursos Forestals. 
3. Executar projectes hidrològic forestals per prevenir grans avingudes d’aigua. 
4. Mantenir una línia d’ajuts per a la gestió forestal sostenible. 
5. Realitzar actuacions per a la prevenció d’incendis forestals. 
6. Establir propostes de millora per a la gestió cinegètica i piscícola sostenible. 
7. Línia d'ajuts per a la prevenció d’incendis forestals (ADF i Urbanitzacions). 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 6.397.693,47
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 7.685.325,43
6 Inversions reals 3.759.868,79
7 Transferències de capital 8.140.629,29
8 Variació d'actius financers 933.800,26
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 26.917.317,24
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


