
Presentació

Els espais forestals suposen més del 60% de la super-
fície de Catalunya. Actualment, la planificació de les 
prop de 2.000.000 ha de superfície forestal a Cata-
lunya es realitza mitjançant els instruments legals de 
planificació forestal: Plans Tècnics de Gestió i Millora 
Forestal o Plans Simples de Gestió Forestal en boscos 
privats i Plans d’Ordenació Forestal en boscos públics. 
Dins el procés de redacció dels Instruments de Plani-
ficació Forestal, la fase d’avaluació del recurs forestal 
(inventari forestal) pot arribar a suposar al voltant del 
60% del cost total quan es realitza amb mètodes con-
vencionals. 
L’avaluació del recurs forestal basada en la delimita-
ció acurada d’unitats de gestió i recolzada en tècni-
ques d’estimació pericial té com a gran avantatge una 
millora del binomi cost-precisió de l’inventari forestal 
i de la utilitat de la informació recollida, sobretot pel 
que fa a la qualitativa. En última instància, es millora 
la qualitat i aplicabilitat dels instruments de planifi-
cació.
Aquestes tècniques són abastament emprades a gran 
part d’Europa, però encara poc utilitzades a casa 
nostra. En un futur proper, és previsible que les ins-
truccions de redacció dels instruments de planificació 
forestal a Catalunya contemplin aquestes tècniques.

Objectius
Aquesta jornada té com a objectiu presentar les 
principals tècniques per a realitzar correctament 
la delimitació i caracterització de les unitats de 
gestió (rodals) i capacitar als alumnes en el ma-
neig de les tècniques d’estimació pericial, mit-
jançant la pràctica directa sobre el terreny.

Destinataris
Enginyers i tècnics de consultories forestals i am-
bientals, tècnics de l’administració, silvicultors, 
alumnes d’enginyeria forestal i cicles formatius 
de grau mitjà o superior de la branca forestal (cas 
d’alumnes: obligatori haver cursat i aprovat assig-
natures de silvicultura, dasometria i ordenació fo-
restal, i caldrà presentar justificant).

Data i lloc de realització
28 de juny de 2011, al CENTRE TECNOLÒGIC

FORESTAL DE CATALUNYA
Ctra. Sant Llorenç de Morunys, km. 2 (Ctra. vella). 

25280-Solsona
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Aquesta acció forma part de les accions que es desenvolu-
pen en el marc del PLA OPERATIU DEL PACTE TERRITORIAL 
DE LES TERRES DE LLEIDA 2010-2011 a través del Projecte 
Impuls Treball i està cofinançada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació i el Fons 
Social Europeu
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Programa de la jornada
La jornada té una durada total de 8 hores lectives, que 
es divideixen en una sessió curta teòrica (2 hores) i 
dues sessions pràctiques a camp sobre dos casos reals 
diferents (6 hores), amb els experts formadors, en grups 
reduïts (7-8 persones).
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Professorat
 Enginyer de Forests (Àrea de 

Gestió Forestal Sostenible. Centre Tecnològic Forestal 
de Catalunya).

 Dra. Enginyera de Forests 
(Àrea de Gestió Forestal Sostenible. Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya).

 Enginyer de Forests (Àrea 
de Gestió Forestal Sostenible. Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya)

 Enginyer de Forests a la 
comarca de la Cerdanya (Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural)

 Enginyera Tècnica Forestal 
(Socarrel S.L.L i PROFOR)

  Enginyer Tècnic Forestal. 
Cap de l’àrea de Planificació. Centre de la Propietat 
Forestal, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural.


