PECT El bosc, primer recurs de l’economia verda.
Operació Valorització de la fusta.
Catalunya és un país de boscos; un 64% de la superfície és forestal, amb poc més de 2 milions
d’hectàrees i un increment de les masses forestals d’entre 3 i 4 milions de m3 l’any.
La superfície forestal de Lleida, és de 780.472 ha, que coincideix amb la mitjana catalana en
percentatge sobre la superfície total, però, amb la particularitat que la propietat pública dels
boscos és del 41,90% que gairebé quadruplica la mitjana conjunta de la resta de demarcacions
que és del 11,51%.
Els boscos són la infraestructura verda més important del país, però avui el seu aprofitament
econòmic directe només representa l’1,3 % del PIB del sector primari i el 0,06% del PIB global
del país. L’aplicació del concepte de bioeconomia, que impulsa l’estratègia 2020 de la UE i
desenvolupa el Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024 aprovat pel Govern de
la Generalitat el juny del 2014, suposa una gran oportunitat de creixement del sector i de
desenvolupament del territori, i és el vector que orienta el PECT “El bosc, primer recurs de
l’economia verda”
A Lleida a més, el bosc i els recursos naturals que el formen, juga un paper cabdal en la
configuració del paisatge , que és un recurs fonamental de l’oferta turística lleidatana, i en la
conservació dels recursos hídrics i la biodiversitat.
L’objectiu estratègic general del PECT és impulsar el procés de transició cap al model de
bioeconomia en el territori a partir del bosc com a recurs essencial; promoure la innovació, la
competitivitat (creixement econòmic), el reequilibri territorial (llocs de treball en zones rurals) i
l’adaptació al canvi climàtic en els diferents estadis de la cadena de valor forestal, en el marc
conceptual de l’economia circular.
L’operació pretén la valorització de la fusta del Pirineu de Lleida mitjançant la fabricació de
productes de qualitat suficient per esser utilitzada en solucions constructives sostenibles. En
especial, interessa desenvolupar i consolidar la tecnologia de la fabricació de fusta
contralaminada (CLT), per l’alt valor afegit que representa a la vegada pels propis industrials, i
perquè ajuda a dinamitzar la gestió forestal sostenible dels boscos privats i públics de
Catalunya.
L’operació s’estructura en les següents actuacions:
1. Innovació en el model d’aprovisionament dels productes derivats de la fusta per reduir
la dependència de les importacions
2. Millores en la transformació i distribució dels productes derivats de la fusta
3. Promoció de la fusta local i de les solucions constructives avançades entre els
prescriptors
4. Consolidació del CLT com a producte d’elevades prestacions tècniques fabricat amb
fusta pirinenca
5. Foment del CLT com a alternativa sostenible als materials constructius convencionals

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió
Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de
349.548,55 €. (Operació GO03- 003333).

