Bones pràctiques a les
empreses forestals
Jornada tècnica
PRATS DE LLUÇANÈS, dimarts 12 de desembre de 2017

Presentació
Els objectius de la jornada són, d’una
banda, posar en valor el treball que
estan fent diferents empreses del
sector forestal duent a terme la seva
feina d’acord amb el codi de bones
pràctiques (tècniques, de seguretat,
laborals, de formació, etc) i com
aquesta correcta realització de la
gestió i del treball forestal aporta més
beneficis al propietari i també a la
societat.
Per altra banda, conèixer de primera
mà, i de manera pràctica, els
requeriments que tenen diferents
administracions públiques per a la
contractació de les empreses que
treballen a bosc amb bones pràctiques
i alhora conèixer com aquestes
administracions
poden
fer
el
seguiment per garantir que aquestes
bones
praxis
es
realitzen
correctament.

Organització

Programa
9.00 h Lliurament de documentació i pagament de la inscripció
9.15 h Benvinguda i presentació de la jornada
9.30 h Condicionants tècnics dels treballs forestals a nivell de finca
10.15 h Pausa
10.45 h Les bones pràctiques a les empreses forestals
12.30 h Formació i acreditacions que s’ofereixen actualment
13.30 h Dinar
15.00 h Exemple dels requeriments a França
15.45 h Requeriments administratius per a la contractació d’empreses
forestals
17.15 h Conclusions i cloenda

Participen en la jornada:
ARICO FOREST
ARNAVAT
ASSOCIACIÓ PROPIETARIS FORESTALS del LLUÇANÈS
BOSQUEROLS
CEIN del Ripollès
CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL
CENTRE TECNOLÒGIC FORESTAL DE CATALUNYA
CONSORCI de la VALL DE GES, ORÍS I BISAURA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DIPUTACIÓ DE GIRONA
ELFOCAT

EMC Enginyeria
ESCOLA AGRÀRIA QUINTANES
ESCOLA AGRÀRIA del SOLSONÈS
FORESTAL CATALANA, SA
GEFOS
IFORWOOD (socis del projecte)
INS MOLLERUSSA
PYREMPFOR (socis del projecte)
SOCIAL FOREST
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE BOSCOS
TORB

Col·laboració
Lloc de realització
Restaurant Cal Quico
Serrat de Contacorbs
08513 – PRATS DE LLUÇANÈS

Inscripcions
Places limitades per l’aforament de la sala.
Cal inscriure’s prèviament a través del Departament de RRHH de Forestal
Catalana: http://forestalcatalana.gencat.cat/ca/serveis-tramits/jornades-tecniques/
(Tel: 93 411 09 26 - A/e: formacio.forestalcatalana@gencat.cat

La inscripció a la jornada (incloent dinar) serà de 15 euros.
Es prega fer el pagament en efectiu a l’inici de la jornada.
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