Programa Anual 2012,
que desenvolupa el Pla Marc de Restauració
i Millora Forestal de l’Associació de
Propietaris Forestals Serra de Bellmunt Collsacabra

Aquest Programa Anual ha estat
redactat per la Comissió de Treball,
formada
per
l’Associació
de
Propietaris Forestals Serra de
Bellmunt
–
Collsacabra,
els
ajuntaments de Montesquiu, Orís,
Sant Quirze de Besora, Sant Pere de
Torelló, Santa Maria de Besora, Sant
Vicenç de Torelló, Sora, Torelló i
Vidrà, el Consorci Ges Bisaura i la
Diputació de Barcelona.
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1.- Definició
El Programa Anual és el document que determina les unitats de gestió recollides al Pla
Especial del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal que es tractaran durant l’any,
estableix els costos i preus que regiran aquests treballs, i defineix el pressupost i la
seva forma de finançament.
El Programa Anual es redacta i gestiona d’acord amb el Conveni Marc de
Col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Montesquiu,
Orís, Sant Quirze de Besora, Sant Pere de Torelló, Santa Maria de Besora, Sant
Vicenç de Torelló, Sora, Torelló i Vidrà, el Consorci Ges Bisaura i l’Associació de
Propietaris Forestals Serra de Bellmunt – Collsacabra, per a l’execució d’un Pla Marc
de Restauració i Millora Forestal, aprovat per Ple de la Diputació de Barcelona de data
7 de desembre de 2006, l’Assemblea General de l’Associació de data 15 de desembre
de 2006 i els corresponents Plens Municipals dels Ajuntaments esmentats.

2.- Antecedents
Pla Marc de Restauració i Millora Forestal aprovat pel Ple de la Diputació de
Barcelona de data 7 de desembre de 2006.

3.- Gestió forestal
D’acord amb els criteris establerts al Pla Marc vigent, s’ha seleccionat per a la seva
execució l’any 2012 les unitats de gestió que s’exposen en la taula I . A més, també
s’adjunta un seguit d’unitats de reserva definides en la taula II.
El mes de gener de l’any 2013 es redactarà un informe justificatiu de les unitats de
gestió finalment executades entre les taules I i II o altres fora de la programació.
Aquest informe es presentarà signat pel President de la Comissió de Treball de
l’Associació i pel Tècnic assignat a l’Associació. La desviació en la previsió actual pot
veure’s motivada per diverses raons entre les que estaria la negativa per part de la
propietat a signar el contracte amb l’Associació, un canvi d’ús del sòl planificat o
execució prèvia de l’actuació per part de la propietat, o bé quan es comprovi que la
unitat de gestió requereix d’un tractament forestal diferent al que especifica el Pla
Marc.
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Taula I. Unitats de gestió previstes dins el Pla Marc i seleccionades en el
Programa Anual 2012.
Codi UP

Codi UG

Finca

Municipi

Superfície
a tractar el
2012 (ha)

Tractament

Inversió any
2012

Qi2/TF

Qi2/TF08233A00500030

El Serrat

St. Pere T.

14,55

Tallada final

1.000,00 €

Fs1/1A

Fs1/1A17226A00400027

La Canal

Vidrà

19,42

Aclarida de millora

1.020,00 €

8,79

Aclarida de millora

21.325,20 €

15,10

Aclarida de millora

25.274,00 €

Aclarida de millora
Selecció de tanys i
millora

27.634,03 €

Ps2/1A

Ps2/1A08272A00100030

Viladevall

Sora

Ps2/1A

Ps2/1A08272A00100033

Viladevall

Sora

Fs1/1A

Fs1/1A08233A00600011

La Planadella - Mas Fred

St. Pere T.

Fs1/1A

Fs1/1A08233A00600014

La Planadella - Mas Fred

St. Pere T.

Qh2/AC

Qh2/AC08233A00700012

Can Piguillem

St. Pere T.

24,98

Qi1/ST

Qi1/ST08233A00600006

La Vinyeta

St. Pere T.

4,98

Fs1/1A

Fs1/AP17226A00700002

El Vilaró

Vidrà

8,17

Aclarida de millora

13.395,50 €

Fs1/1A

Fs1/1A08233A00600051

Bracons

St. Pere T.

15,14

Aclarida de millora

18.178,00 €

Qh2/AC

Qh2/AC08233A00600050

Bracons

St Pere T.

11,10

Aclarida de millora

12.851,00 €

Fs1/1A

Fs1/1A08233A00800013

Can poca-roba

St. Pere T.

11,10

Aclarida de millora

23.800,00 €

Fs1/1A

Fs1/1A08233A00600048

Bracons

St. Pere T.

12,52

Aclarida de millora

15.689,74 €

Fs1/1A

Fs1/1A08233A00600049

Bracons

St. Pere T.

3.300,00 €

Aclarida de millora
145,85

163.467,47 €

Taula II. Unitats de gestió dins el Pla Marc de reserva en el Programa Anual 2012.
Codi UP

Codi UG

Finca

Municipi

Superfície Tractament
a tractar el
2012 (ha)

Qh2/AC

Qh2/AC17226A00700001

El Vilaró

Qh2/AC17226A00700002

El Vilaró

Vidrà
Vidrà

16,31

Qh2/AC
Qh2/AC

Qh2/AC17226A00700024

El Vilaró

Vidrà

Fs1/1A

Fs1/1A17226A00400027

La Canal

Vidrà

19,09

Aclarida de millora

19.080,00 €

Fs1/1A

Fs1/1A17226A00200008

Cal Pubill

Vidrà

17,96

Aclarida de millora

31.942,00 €
69.284,00

Aclarida de millora

Inversió
any 2012
18.262,00 €

Aclarida de millora
Aclarida de millora

53,36

4.- Contractació i execució dels treballs
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs. Adjunt a cada
contracte entre l’associació i l’empresa forestal, hi haurà un plec de condicions
tècniques per a la correcta execució dels treballs. Al mateix temps, s’exigirà a
l’adjudicatari el compliment de totes les obligacions laborals i fiscals, així com la
normativa de seguretat i salut en el treball.

La comissió de treball assessorarà en l’adjudicació d’aquests treballs, tal com
s’esmenta en el punt tercer del conveni marc, i seguint criteris econòmics, tècnics i de
solvència i capacitat professional de l’empresa forestal seleccionada.
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L’Associació de Propietaris Forestals i el propietari signaran, prèviament a l’execució
dels treballs, un contracte a on es definiran els drets i obligacions dels signants;
especificant les condicions per cada finca i d’acord amb el Programa Anual vigent.

5.- Despeses generals de funcionament
S’entén per despeses de funcionament al conjunt de despeses que ha de realitzar
l’Associació de Propietais Forestals Serra de Bellmunt - Collsacabra per a poder
executar el Programa Anual 2012, redactar el Programa Anual 2013 i cercar
finançament complementari. Les despeses de finançament previstes per l’any 2012
són les següents:

Suport laboral, fiscal i comptable (gestoria)
Pressupost: 1.400,00 €
Objectiu: Recolzar a l’Associació per a l’acompliment de les seves obligacions fiscals,
laborals i comptables.
Justificació: El pressupost correspon al cost anual d’una gestoria per tal de realitzar
tasques de secretaria, gestió de cobraments i pagaments, i ajudar a donar compliment
a la següent normativa:
•

Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de
comptabilitat de les fundacions i les associacions DOGC núm. 5288, de
31.12.2008

•

Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses
lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal.

•

Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

•

Decret 206/1999, de 27 de juliol. Reglament d'organització i funcionament
del Registre d'associacions.

•

Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions. Modificada per la Llei 11/2005,
de 7 de juliol, publicada al DOGC, núm. 4427, de 15.7.2005.
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6.- Pressupost
La distribució del pressupost total pel Programa Anual 2012 és la següent:
Codi UP

Codi UG

Tallades finals

Qi2/TF08233A00500030

Aclarides d’adaptació als models en
rouredes i alzinars
Aclarides d’adaptació de les pinedes
al model

Pressupost total (€)

Aportacions
Diputació

Aportacions
Associació

1.000,00

0,00

1.000,00

Qi1/ST08233A00600006
Qh2/AC08233A00600050

43.785,03

18.773,03

21.712,00

Ps2/1A08272A00100030

21.325,20

16.675,20

4.650,00

97.357,24

59.551,77

41.105,47

1400,00 €
164.867,47 €

0,00 €
95.000,00 €

1400,00 €
69.867,47 €

Qh2/AC08233A00700012

Ps2/1A08272A00100033
Fs1/1A17226A00400027
Fs1/1A08233A00600011
Fs1/1A08233A00600014

Aclarides d’adaptació de les fagedes
al model

Fs1/AP17226A00700002
Fs1/1A08233A00600051
Fs1/1A08233A00800013
Fs1/1A08233A00600048
Fs1/1A08233A00600049

Despeses de Gestoria
Total

7.- Finançament:
D’acord amb l’apartat anterior el finançament del Programa Anual serà el
següent:

Entitat

Aportació (€)

Diputació de Barcelona

95.000,00 €

Associació de Propietaris

69.867,47 €

TOTAL

164.867,47 €
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8.- Formes de pagament
Els costos de la liquidació de les obres detallades en aquest programa (95.000,00 €),
es pagaran prèvia justificació del total de les despeses mitjançant la presentació d’un
compte justificatiu amb aportació de justificants, segons model proporcionat per
l’Oficina amb el següent contingut:
a) memòria d’actuacions o memòria tècnica, on hauràn de constar:
-

les activitats realitzades

-

els resultats aconseguits

-

les desviacions de les despeses inicialment previstes.

-

tots aquells extrems que siguin d’interès

b) memòria econòmica, on haurà de constar:
-

la relació classificada de les despeses de l’activitat, amb identificació del seu
concepte, creditor, import, data d’emissió, data de pagament i percentatge
imputat al Programa Anual.

-

les factures, nòmines, o documents de valor probatori equivalent, considerant
que aquelles que fan referència als costos de gestoria, al pla de riscos laborals
o liquidació de les obres a realitzar hauran d’estar degudament conformades
pel President de l’Associació, i en cas de ser còpia haurà d’estar compulsada.

-

els tres pressupostos sol.licitats si les despeses superen les quanties de
50.000 € en execució d’obres i 18.000 € en subministraments o prestació de
serveis,

per

tal

d’acreditar

que

s’ha

contractat

la

més

avantatjosa

econòmicament.
-

el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat relativa
amb el present conveni amb indicació de l’import i la seva procedència.

-

estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

Un cop informada favorablement es procedirà, de forma immediata, al pagament per
part de la Diputació de Barcelona del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les
quanties estipulades en el present Programa Anual i els imports efectivament
justificats. Aquesta Associació al temps que rebrà els diners, pagarà a l’/les
empresa/es.
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En relació a cada compte justificatiu presentat, es pagarà:
•

Base imposable + IVA, quan els conceptes certificats no suposen activitat
econòmica, fet que no permet la deducció de l’IVA.

•

Només la base imposable, quan els conceptes certificats representin una
activitat econòmica i, per tant, l’associació de propietaris, en no ser consumidor
final, es pot deduir l’IVA.

El Programa Anual 2012 haurà d’estar executat, com a màxim, a data de 31 de
desembre de 2012.
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9.- Aprovació del Programa Anual
Aquest Programa Anual de l’any 2012, ha estat aprovat, tal com estableix el Conveni
Marc, en les dates expressades a continuació:

Per la Comissió de treball i l’Associació de

Data de l’acord

Propietaris Forestals Serra de Bellmunt Collsacabra
el Sr. President

Andreu Rifà Llimona

Per la Diputació de Barcelona

Data de l’acord

l’Il·lm. Sr. Vicepresident 3r. i President
Delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat

Josep Llobet Navarro

La Secretària delegada

Núria Marcet i Palau
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ANNEX 1.- Rendiments
Rendiments en bosc de rebrot
Seleccions de tanys
Característiques

Motosserra (h/ha)

Selecció de tanys d’alzina i roure de 8-10 anys, en
densitats de 500-2000 soques/ha.
Selecció de tanys d’alzina i roure de 8-10 anys, en
densitats de >2000 soques/ha.

23
40

Aclarides
Tractor
forestal

Característiques
Tallada, desbrancat, trossejat d’alzines amb motoserra i
reducció de restes de capçada

0,6 – 1 h /m3

Apilat en paquets d’un esteri preparats per al desembosc
Desembosc de llenya mitjançant cabrestant

Manual

0,5 – 1,4 h /m3
0,06 – 0,1
h/m3

0,12 - 0,3 h/m3

Tractor
forestal (h/ha)

Motosserra
(h/ha)

0

10 - 50

8 –12

2-4

Estassades complementàries i d’accés
Característiques
Estassada manual
Estassada amb tractor de cadenes amb desbrossadora
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Rendiments en bosc de llavor
Aclarides de plançoneda
Característiques

Motosserra

Rendiment horari en zones amb densitat baixa de pi blanc (2.0006.000 peus/ha) i alçada de 1,5-3 m, i densitat de roure i alzina de 5001500 soques/ha
Rendiment horari en zones amb densitat alta de pi blanc (> 6.000
peus/ha) i alçada de 1,5-3 m, i densitat de roure i alzina de 500-1500
soques/ha
Rendiment horari en zones amb densitat baixa de pi blanc (2.0006.000 peus/ha) i alçada de 1,5-3 m, i densitat de roure i alzina de
>1500 soques/ha
Rendiment horari en zones amb densitat alta de pi blanc (> 6.000
peus/ha) i alçada de 1,5-3 m, i densitat de roure i alzina de >1500
soques/ha

26,62 h/ha
43,6 h/ha
29,6 h/ha
44,5 h/ha

Tallada en aclarides
Característiques

Motosserra

Tallada i desbrancat de pi amb motoserra de diàmetres 15 i 20 cm, inclosa la
0,35 – 0,4 h/m3
reducció de brancada
Tallada i desbrancat de pi amb motoserra de diàmetres 25 i 30 cm, inclosa la
0,25 – 0,3 h/m3
reducció de brancada
Desembosc en aclarides
Característiques

Skidder

Desembosc de pi fins a carregador d’arbres de diàmetre mitjà 15 cm

0,37 h/m3

Desembosc de pi fins a carregador d’arbres de diàmetre mitjà 20 cm

0,26 h/m3

Desembosc de pi fins a carregador d’arbres de diàmetre mitjà 25 cm

0,20 h/m3

Desembosc de pi fins a carregador d’arbres de diàmetre mitjà 30 cm

0,15 h/m3

Classificació de productes
Característiques

Skidder

Trossejat, classificació i apilat de troncs segons destinació en cas de tallades
amb aprofitament de diversos productes (serra, palet, trituració)

0,10 h/m3

Estassades complementàries i d’accés
Tractor
forestal

Característiques
Estassada manual en zones no mecanitzables

Motosserra
10 – 40 h/ha

Estassada amb tractor de cadenes amb desbrossadora en
zones mecanitzables
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8 – 12 h/ha

2 – 5 h/ha

