Nota de premsa
El GEPEC-Ecologistes de Catalunya denuncia, davant la Fiscalia, un possible cas de
corrupció i de delicte ambiental relacionat amb l’ explotació d’un bosc públic al Parc
Natural dels Ports, amb possible implicació de càrrecs del Departament d’Agricultura.
El GEPEC-Ecologistes de Catalunya ha presentat, davant la Fiscalia de Medi Ambient de l’Audiència
Provincial de Tarragona, una denúncia sobre un possible cas de corrupció i de delicte ambiental
relacionat amb l’explotació d’un bosc públic del Parc Natural dels Ports.
Els fets s’inicien a finals de 2014, quan el Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya va
retirar les competències en matèria forestal a aquests Parc Natural, recuperant, així, el control absolut
dels aprofitaments forestals en l’interior d’aquest espai protegit.
Amb aquesta actuació el Departament d’Agricultura pretenia canviar de rumb en la gestió forestal en
l’interior del espai protegit, d’una gestió sostenible i adreçada a la conservació, a una gestió sota criteris
mercantilistes, podent oferir així els valuosos boscos del Parc Natural, una de les millor masses
boscoses del País, a les empreses de la fusta.
La primera actuació forestal sota el control del Departament d’Agricultura és una tallada que
s’inicia el dia 6 de novembre de 2014 als boscos públics de la Generalitat de la zona de Refalguerí,
al terme municipal de la Sènia.
Aquí, en virtut d’una perillosa resolució aprovada pel Departament d’Agricultura el 5 de juny de 2013,
l’explotació dels boscos públics titularitat de la Generalitat “es privatitzen” a través de l’empresa
Forestal Catalana S.L, que en fa adjudicacions a dit, sense informacions prèvies, ni fent públics els
preus de les adjudicacions, ni anunciant els criteris que s’han seguit, ni les condicions tècniques que
s’han de complir, escapant, d’aquesta forma, a la fiscalització i control a que estaria sotmès el
Departament d’Agricultura.
En aquest cas la fusta d’aquests boscos del Parc Natural dels Ports són adjudicats a l’empresa
fustanera Monroyo Industrial S.L, de la veïna població de Mont-roig de Tastavins, a Terol.
Malgrat que les competències en matèria forestal en l’interior del Parc Natural ara recauen en el
Departament d’Agricultura, la llei 12/1985, de 13 de juny, d’Espais Naturals, en el seu article 29.2.d,
estableix que l’òrgan de gestió del parcs naturals tenen com una de les seves funció assignada la
d’”emetre informe preceptiu previ a l'atorgament de les autoritzacions necessàries per a l'execució de
qualsevol pla, obra, moviment de terres o explotacions dels recursos naturals, a l'interior o a l'exterior
de l'espai protegit i que poden afectar-lo”.
En virtut d’això el Parc Natural va fer el preceptiu informe previ, en el que s’inclouen algunes
condicions que havia de complir la tallada. Entre aquestes condicions destaquen les següents
condicions tècniques:
-“Per tal de no incidir en la reproducció d’espècies de fauna protegides tots els treballs forestals
s’han d’executar fora del període comprès entre el 21 de març i el 31 de juliol”
-Caldrà extreure de la forest tots els productes objecte d’aprofitament sense que puguin romandre en
previsió (acopiats) de forma prolongada en les zones de carregador determinats pel director dels
treballs.
A mitjans de gener de 2015 la fusta era ja tota tallada i apilada per ser carregada i extreta del bosc.
L’empresa però, lluny de complir i extreure la fusta abans del 21 de març, tal com marcaven les
condicions tècniques establertes pel Parc Natural, decideix deixar la fusta a la muntanya
indefinidament. L’objectiu no és altra que abaratir despeses i augmentar guanys. Aquesta fusta va
destinada a l’estella i posterior fabricació de pelet destinat a les calefaccions.

Deixant la fusta a la muntanya aquesta perd aigua i s’asseca i així l’empresa ha de pagar menys (l’empresa paga a
l’administració pel pes de fusta extreta dels boscos públics).
A finals de 2015, un any després de la tallada, la fusta encara era apilada al bosc. Incomplint greument els
requeriments tècnics que havia marcat el Parc Natural.
L’empresa pública Forestal Catalana S.L i els Serveis Territorials del Departament d’Agricultura a les Terres de l'Ebre,
lluny d’obrir expedient, sancionar a l’empresa i obligar la retirada de la fusta, permet l’incompliment prolongat sense cap
repercussió per l’empresa Monroyo Industrial SL..
Aquestes piles de fusta a la muntanya han acabat provocant justament allò que les condicions marcades del Parc
Natural volien evitar. Cap a la segona meitat del 2015 es comprova que la fusta apilada ha provocat una plaga
forestal d’imprevisibles repercussions, que poden acabar afectant a bona part dels boscos protegits d’aquest Parc
Natural. Uns escarabats barrinadors de la fusta del gènere Tomicus han aprofitat la fusta apilada per proliferar i
escampar-se pels boscos de la zona, afectant a milers de pins d’un àrea de vora de 10 hectàrees de boscos protegits del
parc natural.
Com a conseqüència l’administració inicia treballs de control de la plaga a cost de les arques públiques. En vista que es
veu la impossibilitat de controlar la plaga es decideix tallar a rasa la zona afectada (eliminació de tots els arbres), sense
garanties que això freni el perillós avanç de la plaga.
Un fet sorprenent és que novament l’empresa a qui Forestal Catalana S.A, sota el beneplàcit dels Serveis
Territorials del Departament d’Agricultura a les Terres de l’Ebre, adjudica a dit la tallada d’aquests arbres
afectats per la plaga és Monroyo industrial S.L, la mateixa que, incomplint les condicions marcades pel Parc
Natural, ha causant la plaga.
Així Forestal Catalana S.A i els Serveis Territorials d’Agricultura a les Terres de l’Ebre, lluny d’expedientar i sancionar a
aquesta empresa per l’incompliment de les condicions tècniques marcades pel Parc Natural i haver provocat una perillosa
plaga forestal, la premien amb l’adjudicació, novament a dit, de la fusta d’aquestes noves 10 hectàrees de boscos protegits
del Parc Natural dels Ports.
Paradoxalment l’incompliment de les condicions tècniques imposades pel Parc Natural acaben suposant un nou benefici
industrial per l’empresa Monroyo Industrial S.L.
Aquests fets demostren un perillós i sospitós tracte de favor de l’empresa pública Forestal Catalana S.A, i dels
Serveis Territorial d’Agricultura a les Terres de l’Ebre envers l’empresa Monroyo Industrial S.L, permetent que
actui amb total impunitat, incomplint els requeriments imposats per la pròpia administració i “premiant” aquests
incompliments amb una nova adjudicació de fusta pública.
Cal destacar que aquesta empresa Monroyo Industrial S.L és una vella coneguda, tant a les comarques de les Terres de
l’Ebre, del Camp de Tarragona, com de Castelló, pels nombrosos incompliments de les condicions marcades per
l’administració en els aprofitaments forestals, sense que això hagi repercutit en cap responsabilitat envers l’empresa (és la
mateixa que està tallant a la zona de Tarragona - el Catllar incomplint diàmetres permesos, nombre d’arbres autoritzats....)
Aquests greus fets que es denuncien poden suposar uns grues delicte, tant de tipus ecològic així com d’altres de
prevadicació, d’estafa, així com de tracte de favor per part de càrrecs de l’administració envers certes empreses
privades. A la denúncia presentada es demana s’investigui especialment al senyor Josep V. Jovaní Bordera, Cap
de la Secció de Boscos i Recursos Forestals a les Terres de l'Ebre, del Departament d'Agricultura de la Generalitat
de Catalunya, així com al senyor Pere Vidal (ex Director dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura
de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre), a càrrecs de l’empresa pública Forestal Catalana S.L, a
altres responsables del Departament d’Agricultura, a l’empresa Monroyo Industrial S.L, així a altres càrrecs
públics i persones privades que en puguin tenir responsabilitats i que se’n demanin les responsabilitats penals que
corresponguin.
NOTA: S’adjunten fotos a aquesta nota de premsa. La propietat d’aquestes és del GEPEC-EdC, que n’autoritza la seva
publicació, fent esment a l’autoria de les mateixes.
Reus a 7 de juny de 2016.
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