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Tasques que es desenvolupen al Centre de la Propietat Forestal

-

Planificació forestal (àmbit propietat individual o agrupada).

-

Instruments d’ordenació forestal (PTGMF, PSGF, PTGMFc).

-

ORGEST (Orientacions de gestió forestal sostenible)

-

Projectes Europeus (DEMORGEST, SILVAMED, etc.)

a) Informació de base sobre l’anàlisi del risc:

Marc Legal

- ORGEST (modelització del risc a escala de rodal)
- PPI i PPP (problemàtica de l’accés a l’informació i a la validesa o resolució
legal i administrativa).
- Disponibilitat de informació sectorial a nivell de territori (treball o estudis
concrets a escala municipal o supramunicipal).
- Percepció o record de l’historial d’incendis en fiques o àmbits territorials.
- Delimitacions incendis informació cos agents rurals.
- Col·laboracions amb els tècnics GRAF per delimitar àrees concretes.
- Mesures d’autoprotecció en àrees concretes dels IOF.

b) Instruments i eines per a la planificació del risc:

Marc Legal

-PTGMF conjunts en l’àmbit d’associacions de propietaris forestals.
- PTGMF individuals o agrupats (eina de planificació i validació a nivell de
propietat de mesures de prevenció o gestió a partir d’una planificació territorial).
- Proposta de models de gestió de masses forestal a partir de les ORGEST per
reduir o canviar la vulnerabilitat de les masses forestals.
- Actuacions agroforestals amb incidència directa o indirecta en els instruments
de planificació forestal i la prevenció (rompudes, transformacions a pastura,
adevesaments).
- Necessitats de documents de referència (PORF, PPP que siguin validats,
publicitats i reconeguts en totes les figures de planificació).

c) Elements d’anàlisi cost-benefici de la gestió del risc:

Marc Legal

- En el marc de projectes europeus es pot valoritzar com a PSA, el valor i la
pèrdua que es pot generar a partir d’implementar mesures de prevenció a escala
paisatge o territorial i, la possible pèrdua o minva en els elements valorables
(fusta, aigua, aire, biodiversitat, productes no fusters, lleure, etc.).
- Les actuacions agroforestals amb incidència directa o indirecta en els
instruments de planificació forestal i la prevenció (rompudes, transformacions a
pastura, adevesaments).
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