
Acta núm. 40 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 

PROPIETARIS FORESTALS SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA 

Lloc: Sant Pere de Torelló 

Data:  4 d’octubre de 2012   

Hora: 18.00h 

 

Hi assisteixen: 

Sr. Andreu Rifà Llimona, president de l’APF 

Sr. Francesc de Rocafiguera Garcia, secretari de l’APF 

Sr. Eduard Queralt Borrell, tresorer de l’APF 

Sr. Xavier Morató Genovès, vocal de Sta. Maria de Besora 

Sr. Josep Serra Dot, vocal d’Orís 

Sr. Josep Llach, tècnic del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura  

Sr. Xavier Serra, regidor de Sant Pere de Torelló 

Sr. Eduard Botey, director del Parc del Castell de Montesquiu 

Sr. Joan C. Àngel Hernández, enginyer de l’APF 

 

Excusen l’assistència: 

Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà 

Sr. Francesc X. Vilaró Castelltort, vicepresident de l’APF 

Sra. Elisabeth Vila d’Abadal Castilla, vocal de Vidrà 

Sr. Ramon Minoves, Diputació de Barcelona, vocal de Montesquiu 

Sr. Agustí Busquets Martí, Diputació de Barcelona 

 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior 

2. Informacions diverses 

3. Estat d’execució del Programa anual 2012 

4. Pla Especial 2013-2017 

5. Proposta d’actuacions del Programa anual 2013 

6. Assumptes sobrevinguts i torn obert de paraules 



Desenvolupament de la reunió de la comissió: 

Primer:  

S’aprova l’acta de la comissió de treball 39. 

Segon:  

El Sr. Andreu Rifà i Francesc Rocafiguera informen que un cop tancat el període de 

candidatures a la Junta Directiva de l’Associació, només se n’ha presentat una. La 

candidatura està formada per Andreu Rifà, president; Francesc X. Vilaró, vicepresident; 

Francesc Rocafiguera, secretari; Eduard Queralt, tresorer; Josep Serra Dot, vocal 

d’Orís; Xavier Morató, vocal de Santa Maria de Besora; Elisabeth Vila d’Abadal, vocal de 

Vidrà i Ramon Minoves, en representació de Diputació de Barcelona, vocal de 

Montesquiu. La Junta, representada en la seva majoria, proposa convocar una 

assemblea extraordinària a efecte de l’elecció dels nous càrrecs. 

Joan Carles Àngel informa que davant els sistemàtics requeriments d’Hisenda en la 

devolució de l’IVA, l’Associació ha demanat al Centre de la Propietat Forestal de la 

Generalitat un informe sobre els treballs necessaris per a la Gestió Forestal Sostenible i 

que han de considerar-se dins la finalitat de comercialització de fusta. D’aquesta 

manera es rebat el principal argument d’Hisenda per denegar la devolució de l’IVA. El 

tècnic de l’Associació ha lliurat l’informe a la Gestoria Font, que l’ha incorporat al recurs 

de l’exercici 2011. 

El Sr. Andreu Rifà informa que ha trucat diverses vegades al Sr. Joan Soldevila per 

demanar-li que faci efectiu el deute dels treballs de Collfred amb l’aportació de llenya, 

tal i com havien acordat. Quan tingui noves notícies ho exposarà a la Comissió de 

Treball. 

El Sr. Joan C. Àngel informa que no ha pogut tancar el balanç de la finca la Plana 

perquè el Centre de la Propietat Forestal ha denegat una part de la subvenció que el 

propietari havia de rebre. El propietari ha presentat recurs però encara esta pendent 

de resoldre’s. 

El Sr. Andreu Rifà excusa l’assistència del Sr. Ramon Minoves, coordinador de l’Àrea 

d’Espais Naturals de la Diputació i informa que el dia anterior es van reunir a Sant Pere 

de Torelló per parlar de les tasques com a vocal a la Junta, de l’estat actual de 

l’Associació i de les principals necessitats de cara al futur pròxim. La reunió va ser molt 

cordial i el Sr. Minoves va explicar que davant l’escenari actual, la Diputació ha fet un 



esforç per augmentar un 5% el pressupost dedicat a la prevenció d’Incendis. Divendres 

5 d’octubre hi ha prevista una reunió a Gaià per discutir el repartiment del pressupost 

del Programa de Millora Forestal de la Diputació entre les Associacions de Propietaris 

Forestals. El President assistirà a aquesta reunió. 

El Sr. Pep Llach informa als assistents que des d’ara mateix i fins a final d’any deixarà 

la seva dedicació al Consorci Ges Bisaura i passarà a treballar mitja jornada a 

l’ajuntament de Torelló. Hi ha alguna possibilitat que al 2013 pugui reincorporar-se al 

Consorci, però no és segur. Per aquest motiu no assistirà a les properes comissions de 

treball. Andreu Rifà agraeix les aportacions de Pep Llach a la comissió i desitja que s’hi 

pugui tornar a incorporar. 

Tercer: 

Joan Carles Àngel informa que s’ha executat i certificat el 95% del pressupost del 

programa anual 2012 que procedeix de Diputació i el 53% del pressupost propi de 

l’Associació. La resta del pressupost està en execució. Aquest estiu hi ha hagut una 

aturada més llarga del que és habitual pel perill d’incendi i en aquests moments s’han 

reiniciat els treballs a Can Piguillem, Can Poca-roba, Cal Pubill i Bracons. D’aquí a 

poques setmanes es reiniciaran a la Canal. 

S’han venut 1.386 tones de fusta i llenya en el que fa d’any, per un valor d’uns 

59.000€. Una part d’aquests diners podrà servir per començar feines noves a la tardor i 

la resta s’aportarà al programa anual 2013. La Comissió de treball acorda descomptar 

de l’aportació de l’Associació al 2013 els 28.329,53 € pendents de cobrar d’Hisenda per 

l’IVA 2011 i els impagaments dels exercicis anteriors al 2012. En tot cas, quan es facin 

efectius els ingressos s’inclouran en el pressupost que de l’exercici que correspongui. 

Quart 

El tècnic de l’Associació fa un breu balanç de les feines fetes durant els primers cinc 

anys d’execució del Pla Marc de Millora Forestal de l’Associació. S’ha treballat en 30 

finques i s’hi ha realitzat 600 ha de treballs forestals. A més s’han millorat 7’4 km 

d’accessos a masies habitades i 29’9 km de camins de desembosc; també s’han 

construït 3,8 km de camins de desembosc. 

Pel que fa a la previsió dels propers 5 anys, el tècnic informa que està redactant el Pla 

Especial per al període 2013-2017. Queden pendents de treballar 11.077 ha, i per 



realitzar totes les feines es necessitaria una aportació de 700.000 € anuals durant 10 

anys. Com que el pressupost anual està molt lluny d’aquesta xifra, cal establir 

prioritats. La Comissió acorda establir les següents: 

1. Finques amb treballs ja contractats amb l’Associació en el moment de la 

redacció del Pla Especial. 

2. Completar unitats de planificació que limiten amb les unitats contractades. 

3. Intervenir a tots els municipis i de la manera més equitativa possible. 

El Sr. Andreu Rifà demana al tècnic que exposi el Pla Especial a la propera Assemblea 

Ordinària. 

Cinquè 

La Comissió de Treball proposa la següent programació en el Pla de millora forestal per 

al 2013, a l’espera de confirmar l’aportació del conveni amb Diputació. 

Codi UG Finca Municipi Tipus de bosc Superfície Tractament 
 Inversió any 
2013  

233A00100022 Vinyoles St. Pere T. Roureda i alzinar 4,31 
Aclarida de 
millora      7.722,00 €  

08149A00900015 

Ca 
n'Anglada 
de dalt Orís Alzinar 6,42 

Selecció 
tanys i 
millora    11.304,00 €  

08233A00600017 Salgueda St. Pere T. Roureda 13,32 

Aclarida de 
conversió a 
bosc alt    19.518,00 €  

08233A01000003 La Riera St. Pere T. Alzinar 3,73 

Aclarida 
sanitaria i de 
millora      5.789,50 €  

08149A00500008 Noguereda Orís 
Pineda de pi roig 
amb planifolis 4,57 

Aclarida de 
millora      8.841,00 €  

08149A00600005 Noguereda Orís 
Pineda de pi roig 
amb planifolis 1,78 

Aclarida de 
millora      2.914,00 €  

17226A00100001 Milany Vidrà Fageda 17,46 
Aclarida de 
millora    16.677,00 €  

08149A00600013 Serinyà Orís 
Pineda de pi roig 
amb planifolis 11,68 

Aclarida de 
millora    23.816,00 €  

08149A00600022 Les Feixes Orís 
Pineda de pi roig 
amb planifolis 1,60 

Aclarida de 
millora      3.680,00 €  

08149A00600022 Les Feixes Orís 
Pineda de pi roig 
amb planifolis 4,11 

Aclarida de 
millora      8.443,00 €  

08272A00100030 Viladevall Sora Pineda de pi roig 11,06 
Aclarida de 
millora    20.372,00 €  

08272A00100032 Viladevall Sora Pineda de pi roig 1,93 
Aclarida de 
millora      3.216,00 €  

08233A00600049 Bracons St. Pere T. Fageda 22,01 
Aclarida de 
millora    16.200,00 €  

        103,98     148.492,50 €  



 

El tècnic preveu que aquests treballs generin un retorn d’uns 47.000 € amb la venda 

de la fusta durant el 2013, amb la qual cosa es preveu un cost mitjà de 977 

€/hectàrea. En cas que el pressupost per al 2013 no pugui arribar a la xifra 

considerada caldrà disminuir la superfície a actuar en alguna de les finques. 

La comissió acorda adjudicar les obres de Salgueda i la Riera a Miquel Casas López, si 

està d’acord a fer-les al mateix preu que la finca el Vilaró. L’Associació té en compte 

que aquesta empresa té la intenció d’incorporar persones en atur de Sant Pere de 

Torelló per realitzar part d’aquestes feines. 

També s’acorda adjudicar Vinyoles a l’empresa Sambucus, SCCL i Ca n’Anglada de Dalt 

i Noguereda a Josep Serra Dot. 

La reunió s’acaba a les 19:45 hores. 

 

Andreu Rifà Llimona    Joan Carles Àngel Hernández 

 

President de l’Associació   Secretari de la Comissió de Treball   


