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L'Estratègia de la Bioeconomia de Catalunya EBC2030. 

Cap a un nou paradigma forestal.
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Evolució dels ecosistemes forestals

Evolució de la superfície forestal
Font: Inventario Nacional Forestal/ Gràfica @OFC
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Augment de les masses forestals

• Abandonament del primer sector

• Canvi de model productiu i energètic

• Costos de gestió forestal elevats

Causes: Conseqüències:

• Només un 10% de la fusta que es consumeix prové de boscos locals

• Efectes del canvi climàtic: incendis, sequeres, malalties, plagues...

• Canvis en la biodiversitat
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Situació actual. Incendis

• El risc d’incendis forestals extrems i els

efectes relacionats amb el clima han 

augmentat.

Durant els darrers 25 anys:
MEGAINCENDIS
INCENDIS FORESTALS 

DE SISENA GENERACIÓ

• Des de Catalunya es lidera el projecte

europeu més important en quant a la 

prevenció i gestió de grans incendis

forestals a Europa. 11LL + 34 socis

Juliol 2021

Santa Coloma de Queralt

Una tipologia d’incendis

fins ara desconeguda



Ara és la nostra

Durant els darrers 25 anys:

• A Catalunya s'ha observat un descens del 29% de 

l'aigua blava, que és l'aigua que no consumeix la 

vegetació i, per tant, arriba als rius.

• La gestió forestal té la potencialitat d'incrementar 

l'aigua blava a les conques i, en conseqüència, 

l'aigua que es pot utilitzar per consum humà (SE 

provisió) i també els cabals ecològics (SE regulació).

Associat a l'increment de superfície forestal (aforestació) 

i al canvi d'estructura forestal (densificació)

Projecte d'investigació I transferència

amb l'ACA: desenvolupament d'una eina de 

suport a la decisió per la gestió forestal i de 

l'aigua a les conques de Catalunya.

↓Aigua verda

Precipitació

↑Aigua blava

Gestió

forestal

Aigua verda

Aigua blava

Situació actual. Boscos i aigua
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Situació actual. Serveis ecosistèmics

• Els nivells de biodiversitat es mantenen en general però 

disminueixen en boscos madurs i ecosistemes arbustius 

amb menys obertures (Estat de la Natura, 2020).

• Salut dels ecosistemes forestals (estrès canvi climàtic, 

noves malalties relacionades amb la globalització...)

Durant els darrers 25 anys:

Valor dels 

serveis 

ecosistèmics 

forestals a 

Catalunya

Font: Elaboració 

pròpia (CTFC) a partir 

de dades de l’IFN4.
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El futur dels boscos. Bioeconomia

• La bioeconomia es basa en l’ús de 

recursos naturals renovables per 

produir béns i serveis en tots els sectors 

econòmics.

• Pretén descarbonitzar l’economia; 

mitigar el canvi climàtic

• Promou la conservació dels serveis 

ecosistèmcis i la biodiversitat

• Impulsa la inclusivitat del territori i les 

zones rurals

• Tot això amb un important component 

de recerca i innovació

Biocombustibles

Fibres textils

Nanocel·lulosa

Construccions

Bioplàstics

i Biocompostos

Fibres de 

carboni a partir 

de lignina Embalatge

de consum

Bioquímics
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El futur dels boscos. Gestió multiobjectiu

Anàlisi científic/tècnic en base 

a eines avançades de 

modelització per definir zones 

prioritàries de gestió per 

prevenció de riscos, equilibri i 

millora en la provisió de serveis 

ecosistèmics.
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El futur dels boscos. Paisatges resilients

En l’actual context de canvi 

global sorgeix la necessitat 

d’explorar i trobar respostes 

i solucions pràctiques per:

• Preservar una varietat

d’ecosistemes diversos 

i saludables 

• Dissenyar i recuperar 

paisatges agro-forestals 

en mosaic que permetin 

un equilibri ambiental, 

social i econòmic i que 

alhora siguin resilients 

als efectes del canvi 

climàtic. 
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El futur dels boscos. Construcció en fusta

L’ús del CLT (fusta laminada encreuada) és una oportunitat per millorar l’eficiència

energètica i reduir les emissions de CO2 en el sector de la construcció.

Sector construcció i edificis (EU):

• 42% consum energètic, 50% ús de materials,   

33% rebuig, 35% emissions CO2 

• 10% PIB i 18 milions llocs treball

Construir en fusta: prefabricació industrial 

• ↓ Ús de material, residus, temps instal·lació

• ↑ Eficiència tèrmica

• ↓ Emissions de CO2

Per cada tona de fusta que substitueix al 

ciment evitem emetre 2 t de CO2



Ara és la nostra
El futur dels boscos. Construcció en fusta

Productes que es poden obtenir a partir de la biomassa forestal.
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