
 

 
	
IPCENA- “Institució de Ponent per a la Conservació i l´Estudi  de l’entorn natural”, entitat , declarada d’Utilitat Publica i 
inscrita al Registre d’Associacions de Lleida amb el núm 1312, i el CIF núm G-25258393; domiciliada a Lleida, a la plaça 
Gramàtics, nº 2; amb el telèfon núm. 973 263793, i que en nom d’IPCENA actúa en Joan Vàzquez i Mendieta, amb el DNI 
78.067.092-D, en qualitat de Secretari General                                                                               
 
A l’atenció de Meritxell Serret i Aleu, Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, de la Generalitat de Catalunya.  
 
IPCENA és una entitat ecologista que actua en l'àmbit de les comarques lleidatanes, dedicada a la 
conservació del medi natural, aposta pel desenvolupament sostenible del territori.  
 
Atenent els fets greus que li denunciem, permesos, coordinats i autoritzats per Forestal Catalana, 
societat mercantil anònima, de la qual és accionista única la Generalitat de Catalunya, pertanyent 
per competència al seu Departament d’Agricultura. 
 
Primer-  Projecte de gestió forestal sostenible. 
 
Que Forestal catalana, a realitzat un projecte dels anomenats de gestió forestal sostenible, a la serra 
del Montsec, en concret al sector mes oriental del Montsec de Rúbies a la zona propera anomenada 
Hostal Roig, del municipi de Gavet de la Conca al Pallars Jussà, en l’actualitat els treballs forestals 
estant en la seva fase final, realitzant a hores d’ara la retirada de la fusta dels espais de acopi en la 
forest fins al punt de carrega. 	
Que	l’esmentat	projecte	de	gestió	forestal	sostenible,	te	l’objecte	de	reduir	la	densitat	forestal	de	
la	zona	amb	l’objectiu	de	reduir	el	risc	d’incendi	i	millorar	la	biodiversitat.		
	

 
	

Cartell col·locat a la zona on Forestal 
Catalana, esta coordinant tècnicament els 
treballs forestals, al Montsec. .de Rúbies. 
	



	
	

	
Segon-	Projecte	contrari	a	la	legislació.	
	

				 	
	
	

					 	
	
																			

						 	
	
Imatges extretes de la zona del Montsec de Rúbies, on Forestal Catalana a realitzat el projecte de Gestió 
forestal sostenible, on es port observar perfectament, la fusta escampada i abandonada en el mig de la 
forest després de realitzar les tasques forestals,  Prop de 100 tones sense cap interès de ser tractada.  
 
 



 
 
 
 

Segon- Normativa d’obligat compliment 

Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d'incendis forestals. 

Els boscos i terrenys forestals que cobreixen més de la meitat de la superfície de Catalunya 
constitueixen una riquesa nacional d'extraordinària importància pel que fa a la flora i la fauna, a la 
producció de primeres matèries, a la producció dels ecosistemes i a la contribució al lleure. La 
incidència de les masses arbrades sobre el clima, la hidrologia, la protecció del sòl, la contaminació 
atmosfèrica i el paisatge fa que la seva conservació sigui fonamental; 
 
Els incendis forestals, que cada any afecten els boscos de les nostres contrades, atempten 
directament contra aquesta riquesa insubstituïble; 
 
Article 12 Aprofitaments forestals 
Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s'hauran de trossejar o 
triturar i ser esteses a ran del sòl. En cap cas no es podrà deixar dins d'una franja de 20 metres 
d'amplada a banda i banda dels camins. 
 
 
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ ORDRE 
ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió 
forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 

 
6.2. El tractament de restes vegetals a la vora de camins i dins de la unitat d’actuació inclou 
l’eliminació de les capçades per mitjà de trituració mecànica, crema en els llocs adients i/o 
trossejat en mides no superiors a 0,5 metres.  

 
d) Pels conceptes d’aclarida de plançoneda, aclarida de millora i tallada selectiva les 
capçades dels aprofitaments forestals s’han de trossejar o triturar o ser esteses arran de sòl, 
si aquestes no són retirades, d’acord amb el que estableix l’article 12 del Decret 64/1995, de 7 de 
març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. S’inclou en aquest concepte 
el trossejat de les restes i capçades a 0,5 metres i estesa de les restes arran de sòl. 
 
Tercer- Actuacions de l’administració. 
 
Aquesta actuació del tot temerària, realitzada des d’un òrgan, Forestal Catalana, empresa publica 
coneixedora de la normativa vigent en matèria de gestió sostenible forestal, composada en el cas 
de Lleida pels seus màxims responsables tècnics el Paco Fernandez i Ana Fernandez, enginyers 
de forest, que no poden al·legar ignorància en la seva actuació negligent i perillosa, pel que fa a 
l’incompliment obligat de les mesures preventives contra els incendis en la gestió forestal, i d’una 
gravetat major si cap al tractar-se d’una forest situada a la conca de Tremp, una de les zones de 
regim anticiclònic on es dones condicions de les mes desfavorables i afavoridores dels incendis 
com son, zona que es registre temperatures de les mes elevades del país, baixa humitat i 
possibilitat de vents. 
 
Forestal Catalana, es reincident en aquest tipus d’actuacions de gestió forestal temeràries i 
perilloses en l’incompliment de les mesures i tècniques mes bàsiques d’obligat compliment en 
l’aplicació de la gestió forestal sostenible i de mesures de prevenció contra els incendis. 
 
 
 



 
 
 
Els responsables de Forestal Catalana de l’àmbit afectat, on es troba el responsable tècnic a Lleida, 
paco Fernandez, van contractar a  l’empresa Gil Forestal de la província de Terol, empresa que 
incompleix reiteradament la legislació de seguretat i higiene en el treball, com es pot observar en 
les cobertes de les rodes de la maquinaria que utilitza en els treballs forestals en aquest projecte, 
que incompleix la normativa bàsica de seguretat dels treballadors, aspecte que hagués  impedit 
contractar a la citada empresa, fet conegut també pels responsables de Forestal Catalana. 
 
 

 
 
Foto de les cobertes de les rodes de la maquinaria de auto carregadora que fa feines forestals al projecte del 
Montsec.   
 
Per tot l'exposat, us demanem: 
 
Que considereu una infracció o acció molt greu l’abandó en grans quantitats no trossellat de fusta, 
principalment de pinassa (Pinus nigra)  arbre piròfit, augmentant el risc d’incendi en una zona, 
climàtica continental d’alt risc d’incendi. 
 
Considerem que els responsables de Forestal catalana, el Paco Fernandez i Ana Fernandez, son 
els responsables tècnics i coordinadors d’aquest projecte, i de altres en que han actuat de la 
mateixa forma, la qual cosa suposa una clara vulneració de les condicions tècniques regulades 
jurídicament, en un aspecte la prevenció contra els incendis. 
 
 Per la qual cosa us demanem: 
 
Que obriu un expedient contra aquestes dos persones un expedient de resecció de contracte com a 
treballadors de l’empresa publica Forestal Catalana, per uns fets molt greus, que l’administració 
amb competències en la prevenció d’incendis obri en sentit contrari a la normativa vigent. 
 
També us demanem en base a la Lleis: 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, la 27/2006, de 18 de juliol, "per la qual es regulin els drets d'accés 
a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient. 
 
 



 
 
Que ens informeu i aporteu el projecte de gestió forestal que es realitza a la zona del Montsec de 
Rúbies a l’entorn de l’Hostal Roig, al municipi de Gavet de la Conca. 
 
Que ens informeu i aporteu, el total d’hectàrees del projecte, el total en totes de fusta extreta 
separada per les diferents especies i usos com son, de pi moderable o de serra, de pi per 
biomassa, de roure o alzina per llenya i per biomassa, empreses  que s’ha realitzat la venda i quina 
quantitat s’ha rebut per cada tipus de fusta, i de la quantitat final rebuda econòmicament , quina 
destinació han tingut els ingressos. 
 
Que ens informi, quina subvenció a rebut el projecte per part del seu Departament, qui ha estat el 
peticionari i beneficiari. 
 
Quin servei d’inspecció s’ha realitzat des del seu Departament i si s’ha fet el certificat de finalització 
del projecte. 
 
També demanem ser presents en una visita in situ de supervisió del projecte per tècnics del seu 
Departament en matèria de forest.  
 
També demanem ser part interessada d'aquest expedient i alhora ser informada de forma motivada 
de la nostra petició, en virtut de la llei 30/92 i de la llei de la Transparència. 
 
 

Atentament.                                                                    Lleida 29 de de juny de 2017 

 

Joan Vàzquez i Mendieta 
Secretari General d’IPCENA 

 
	


