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Que és i perquè serveix un PTGMF/PSGF?

• Millorar el CONEIXEMENT de les possibilitats de la finca 

• Realitzar una REFLEXIÓ sobre el seu futur 

• PLANTEJAR objectius 

• Fer una PREVISIÓ d’aprofitaments, treballs de millora i 
conservació 

• Racionalitzar la PRESA DE DECISIONS 

• EINA DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

El PTGMF ha de ser una eina pràctica i útil pel gestor forestal, la 
qual, davant les diferents realitats del sector i la propietat forestal, 
faciliti el donar resposta a les propostes de gestió de tot el territori 
forestal català, al mateix temps que ser útil a l’Administració 
forestal per aprovar i fer el seguiment dels treballs previstos.



Instruments d’Ordenació Forestal (IOF)

➢ Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) 

➢ Pla simple de millora forestal (PSGF) 

➢ Pla tècnic de gestió i millora forestal conjunt (PTGMFc)

- Planificación individual 
- > de 25 ha forestales

- Planificación individual 
- < de 25 ha forestales

- Planificación agrupada



1994 1998 2002

2008

Evolució del nombre d'instruments d'ordenació forestal aprovats i de la 
superfície ordenada (ha)
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Evolució planificació en l’àmbit privat a Catalunya



Situació Actual IOF

Núm. PTGMF: 3.350 (475.500 ha) 

Núm. PSGF: 490 (4.233 h) 

Total: 3.840 IOF (479.733 ha) 

30% superfície forestal 
privada 

>70% d’aprofitaments anuals 

Silvopascicultura (>30%)



• Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya 

• Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal  

• Modificació Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat 
Forestal    > Creació PSGF 

• Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es regula el 
contingut,   l’aprovació, la revisió i el seguiment dels PTGMF i 
PSGF

Marc legal Marc Legal

Resolució AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es regulen els 
Instruments d’ordenació forestal



• Superfície ordenada 
• Vigència i revisió 
• Signatures 
• Instruments de col·laboració (convenis, consorcis, 

acords de custòdia, etc.) 
• Règim jurídic: 

 documentació 
 procediment 

• Modificacions actuacions programables 
• Inici de les actuacions i seguiment 
• Disposicions transitòries 
• Contingut dels IOF 

Contingut de l’Ordre MAB/394/2003
Marc Legal



➢ Orientacions de gestió forestal sostenible de Catalunya (ORGEST) 
 - tipologies forestals arbrades 
 - Integració del risc de grans incendis 
 - Models de gestió (>80% de les espècies arbòries) 
➢ Manual de suport per fer l’estimació pericial en el treball de camp 
➢ Manual de redacció del PTGMF i PSGF per inventari dasomètric 
➢ Manuals i publicacions 
➢ Cartografia digital de referència

Documents de referència



Contingut del IOF

Contingut dels PTGMF, PSGF i PTGMFc : 

a) Descripció de la forest i de la propietat 
b) Objectius prioritaris 
c) Models de gestió i infraestructures 
d) Programa d’actuacions forestals 
e) Fitxes d’informació de les unitats de actuació forestal o rodals 
f) Cartografia



Objectius de la finca



Objectius de la finca



Objectius de la finca



Objectius de la finca, model de gestió i itineraris silvícola

Models de gestió silvícoles: 

> Model de gestió ORGEST 
> Altres models de gestió



Objectius de la finca, model de gestió i itineraris 
silvícola



Fitxa descriptiva dels Rodals o Unitats d’actuació



Planificació d’actuacions 



Programa d’actuacions forestals

Tallades i 
aprofitaments 
forestals

Millores forestals

Actuacions en 
infraestructures

On, quan i notificació?



PTGMFconjunt 

➢ Foment de la gestió agrupada. Associacions de propietaris forestals  
➢ Facilitar l’accés a la planificació forestal i gestió territorial 
➢ Aplicacions informàtiques de suport a la redacció.  
➢ Grup de treball participat. Suma del diferents actors del territori.



Topogràfic 1:5.000

PTGMFconjunt. Exemple
Tràmit de la Sol·licitud de coherència forestal



Sol·licitud de coherència forestal

Contingut de la sol·licitud: 

➢ Full normalitzat de sol·licitud. Pel representant de l’Associació definit estatutàriament 

➢Memòria descriptiva 
- Superfície de l’àmbit de gestió conjunta 

- Identificació de l’Associació: 
- Nom de l’associació,  i número de registre 
-% de superfície a ordenar en relació a l’àmbit de planificació conjunta 

-Objectius plantejats i principals actuacions previstes per l’associació en relació a la gestió 
forestal conjunta (incendis, pastura extensiva,  biomassa, etc). 

- Relació de propietaris i finques vinculades, amb compromís d‘ordenar la seva propietat, a 
partir del PTGMF conjunt. Cal indicar: titulars propietat, finca/ques, DNI/NIF i polígons i 
parcel·les cadastrals 

➢ Cartografia: 
-Delimitació de l’àmbit total on es proposa l’ordenació. Escala i format de cartografia variable 
segons superfície (Cartografia de referència bàsica: mapa comarcal 1:50.000) 

-Una còpia en format paper i una en format vectorial



Sol·licitud de coherència forestal

Criteris per valorar la sol·licitud: 

- Existència de l’Associació constituïda formalment 

- Àmbit territorial a ordenar amb continuïtat territorial 

- % mínim de superfície ordenada 
(<500ha> 80%; 500-1500 ha>60%; 1500-3000 ha>45 %; > 3000ha>30%) 

- Existència de la relació de propietaris compromesos 

- Infraestructures existents, planificades i de gestió conjuntes 

- % de planificació existent amb IOF vigent 

- Existència d’un altre PTGMFc aprovat 



Unitats Forestals. Formacions arbòries 

PTGMFconjunt. Exemple



Xarxa viària: camins primaris i principals

PTGMFconjunt. Exemple



Topogràfic 1:5.000 – Infraestructures de prevenció d’incendis

PTGMFconjunt. Exemple



Afectacions: figures de protecció i d’altresPTGMFconjunt. Exemple



Mapa de gestió conjunt
PTGMFconjunt. Exemple



PTGMFconjunt 

Adhesió de la propietat. Sol·licitud d’adhesió

Un cop aprovat el PTGMFc

Sense incorporar modificacions Incorporant modificacions i/o  
noves propostes de planificació

A tots els 
efectes tens la 

propietat 
ordenada



Finca 1 - Mapa cadastral PTGMFconjunt. Exemple



Finca 1 - Mapa de gestió

PTGMFconjunt. Exemple



Finca 2 - Mapa cadastral PTGMFconjunt. Exemple



Finca 2 - Mapa de gestió 

(sense canvis en planificació)

PTGMFconjunt. Exemple



Finca 2 - Mapa de gestió. Adaptació a les necessitats 
de la propietat en el marc dels PTGMFc

PTGMFconjunt. Exemple



• Facilitat per fer la planificació de la finca de forma rápida i 
econòmica. 

• Autoritzacions administratives per aprofitaments i treballs 
de millora forestals 

• Possibilitat de modificació de la planificació 
• Document de referència per a la gestió i seguiment de la 

propiedad i l’Administració forestal 
• Subvencions forestals 
• Certificació forestal (PEFC) 
• Assegurances forestals (responsabilitat civil, incendis) 
• Avantatges i millores fiscals i jurídiques (molt importants) 

A que donen resposta els IOF?
Marc Legal

Instruments d’Ordenació Forestal a Catalunya: PSGF, PTGMF y PTGMFc



 
 

Moltes gràcies! 
 

rfarriol@gencat.cat  
 


