
 

 

 

 

  

 A J U N T A M E N T  

      d’ARENYS DE MUNT  

_____ 

Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 16/02/2017, 
primera convocatòria, ha pres, per unanimitat i a proposta del grup municipal PDeCAT, el 
següent acord, a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a 
continuació: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP PDeCAT RELATIVA A LA PLAGA DEL “TOMICUS” I PER A UNA 
EXPLOTACIÓ SOSTENIBLE DELS BOSCOS DEL MARESME. 
 
Atès que: 
 

1. L’ús de la biomassa forestal per a la producció d’energia tèrmica s’està implantant 
de forma generalitzada a tot Europa. L’augment dels preus dels combustibles 
fòssils, la necessitat de disminuir la dependència energètica exterior que tenen 
molts països, molt especialment el nostre i, en general, per tots els aspectes 
mediambientals positius de la bioenergia de la biomassa, han facilitat que 
s’estiguin produint importants avenços tecnològics tant en la producció de la 
matèria primera com en les instal·lacions tèrmiques. 

 
2. Més del 90% dels boscos del Maresme són de propietat privada que pertany 

aproximadament a més de 5.000 propietaris dels quals hi un percentatge molt baix 
associats i amb una superfície mitjana que no arriba a les 4 Ha.  

 
3. S'ha produït un abandonament per part dels propietaris de la gestió, per la poca 

rendibilitat de les mateixes, de les feines tradicionals del bosc i per tant de la seva 
cura i bona conservació. Aquest fet provoca el creixement de la massa forestal i el 
sota bosc, debilitant els arbres, que unit a la sequera dels boscos, ha facilitat que 
algunes afectacions endèmiques en els pins, especialment el "Tomicus", tinguin 
en aquests moments la característica de plaga, que obliga a tallar l'arbre per 
impedir que es propagui, a més que els arbres morts per aquesta causa i per la 
sequera són un greu perill d'incendi del bosc. 

 
4. Els arbres de la Serralada Marina que forma part de la Serralada Litoral Catalana 

són, a més, fonamentals per retenir l'aigua de les pluges tempestuoses i evitar 
riuades nocives per a l'home, els cultius i els habitatges. 

 
5. Si no es no prenen mesures, es corre el risc de la desaparició d'importants zones 

de boscos, a causa de les diferents amenaces que provocaran conseqüències 
molt negatives per al medi ambient, el paisatge i la biodiversitat. 

 
6. Hi ha altres zones de Catalunya que estan explotant econòmicament els boscos 

amb la biomassa, amb la fusta i amb altres formes d'explotació que, a més 
d'obtenir un benefici econòmic, mantenen en perfecte estat els boscos, evitant els 
riscos de desaparició dels mateixos a llarg termini. Només a la província de 
Barcelona es calcula un potencial de biomassa de 340.000t/any. 



 

 

 

 

  

 A J U N T A M E N T  

      d’ARENYS DE MUNT  

_____ 

 
7. La Generalitat, a través del Consell Comarcal, ha disposat 100.000 € de 

subvenció per a l'eradicació del "Tomicus" que, encara que probablement seran 
insuficients, és un primer pas en la bona direcció, ja que la subvenció es donaria 
als propietaris a través de les associacions, per fomentar precisament la 
potenciació de les mateixes. 

 
Per això el Grup Municipal del PDeCAT d’Arenys de Munt demana al Ple l'adopció dels 
següents acords: 

 
1. Potenciar per part de l'Ajuntament l'associacionisme dels propietaris de parcel·les de 

boscos, a fi d'obtenir les subvencions per als treballs per a l'eradicació de les plagues, 
especialment del "Tomicus", així com per afavorir l'explotació sostenible dels boscos. 

 
2. Fomentar xerrades, taules rodones, tallers, etc. en col·laboració amb el Consell 

Comarcal i dirigits a sensibilitzar d’aquesta problemàtica tant a la població en general, 
com especialment als propietaris de boscos. 

 
3. Aprofitar els treballs d’eradicació del “Tomicus” per potenciar que les Associacions de 

Propietaris Forestals puguin fer els plans d’ocupació i formació adreçats als treballs 
de manteniment i explotació sostenible dels boscos. 

 
4. Afavorir les instal·lacions de biomassa en equipaments municipals estudiant la 

possibilitat de substituir-les un cop arribin al final de la seva vida útil i, a poder ser, 
utilitzar biomassa de proximitat, per ajudar a la gestió del boscos del Maresme. 

 
5. Instar a la Diputació i a la Generalitat a incrementar els recursos per a l’eradicació de 

les plagues als boscos, així com per estimular l’explotació sostenible dels mateixos. 
 

6. Traslladar aquests acords a la Generalitat, Diputació de Barcelona i Consell 
Comarcal, així com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les 
Associacions de Propietaris Forestals.” 


