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ACTA núm. 2 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE 

PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA” 

 

Lloc: Ajuntament de Sant Pere de Torelló 

Data: 17 d’agost de 2005 

Hora: 18:30 h 

 

Hi assisteixen: 

Sra. Elisabeth Dalla-Chiesa Bracons, Presidenta 

Sr. F. Xavier Vilaró Castelltort, vice-president 

Sr. Ignasi Camprubí Sanglas, propietari de Sant Pere de Torelló 

Sr. Eduard Queralt Borrell, propietari de Sant Vicenç de Torelló 

Sr. Joan Soldevila Guardiola, propietari de Santa Maria de Besora 

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

Sr. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà, representant de Bisaura. 

Sr. Roger Arquimbau, tècnic de Medi Ambient de la Vall del Ges, Orís i Bisaura 

Sr Ignasi Castelló, Oficina Tècnica de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona 

Sr. Joan Carles Àngel, tècnic de l’Associació 

 

Excusen l’assistència: 

Sr. Quim Dalmau Gafas, propietari i regidor d’Orís  

Sr. Jordi Fàbrega Colomer, alcalde de St. Pere de Torelló, representant de Vall del Ges. 

 

 

Ordre de la reunió: 

 

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

2. Primera discussió sobre la silvicultura dels alzinars i el roure martinenc. 

3. Proves pilot 2005. 

4. Informacions diverses. 

5. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la reunió: 

 

Primer:  

Es decideix començar pel punt “4. Informacions diverses”. 

 

1. Costos d’explotació segons el règim general  

A la reunió anterior s’havien calculat els costos horaris de la mà d’obra, segons el 

règim especial agrari. En aquesta reunió, es va acordar fer els càlculs segons el règim 

general, per aquest motiu, es reparteixen als assistents els següents quadres 

comparatius: 

 Règim Especial Agrari Règim General 
Mà d'obra (sense 
màquina) 

Cost horari 
(€/h) 

Ce=Ch*1,19 Cost IVA 
inclòs

Cost horari 
(€/h)

Ce=Ch*1,19 Cost IVA 
inclòs

7,26 8,64 10,02 8,99 10,70 12,41Peó 

SOU NET: 1011 €/mes SOU NET: 1020 €/mes 

8,65 10,29 11,94 11,02 13,12 15,21Peó especialtzat 
 SOU NET: 1242 €/mes SOU NET: 1250 €/mes 

10,17 12,10 14,04 13,25 15,77 18,29Tractorista  
 SOU NET: 1495 €/mes SOU NET: 1503 €/mes 
 

 Règim Especial Agrari Règim General 
Maquinària (amb 
mà d'obra) 

Cost horari 
(€/h) 

Ce=Ch*1,19 Cost IVA 
inclòs

Cost horari 
(€/h)

Ce=Ch*1,19 Cost IVA 
inclòs

Motosserra 
 11,35 13,51 15,67 13,72 16,33 18,94

Tanqueta (tractor 
de cadenes) 29,02 34,53 40,06 32,10 38,20 44,31

Skidder (tractor 
forestal) 44,46 52,91 61,37 47,54 56,57 65,62

* Ce: Cost per l’empresa (inclou un 6% de benefici industrial i un 13% de despeses generals) 

 

S’acorda que aquests preus horaris seran considerats com a referència a les actuacions 

de l’associació. 

 

2. Resposta afirmativa del Registre d’Associacions. 

S’informa que el passat 13 de juliol de 2005, el Servei de Registre i Assessorament 

d’Entitats Jurídiques ha resolt inscriure l’Associació en el Registre d’Associacions de la 

Generalitat.  
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3. Participació del Centre de la Propietat Forestal. 

Arran d’un acord pres a la primera Comissió de Treball, la presidenta de l’Associació ha 

enviat una carta adreçada al President del Centre de la Propietat Forestal, convidant 

aquest organisme a participar del grup de discussió. S’acorda fer una reunió entre 

Presidents. El contacte el farà l’Elisabeth Vila d’Abadal. 

 

4. Accés als camins forestals 

La Diputació de Barcelona i l’Associació, han encarregat a l’empresa “Intervenció 

Ambiental, S.L.” l’elaboració d’un informe previ que permeti implantar una política 

d’ordenació de l’accés als camins forestals. Els principals continguts d’aquest informe 

seran: 

o Anàlisi de tota la normativa legal actual en matèria d’accés als camins. 

o Recull d’experiències en ordenació de camins a Catalunya i arreu. 

o Opinions, interessos i propostes dels diferents agents implicats. 

o Càlcul de beneficis i costos lligats a l’ordenació o no dels camins. 

 

En aquest sentit, s’ha enviat un formulari als diferents agents implicats per conèixer les 

seves opinions i les seves propostes. La majoria dels propietaris assistents manifesta 

que caldria adaptar el formulari als propietaris. 

 

5. Reunió al Cabrerès 

S’informa que falta confirmar una data a finals d’agost per fer una reunió amb 

representants municipals i propietaris forestals de Tavertet, Rupit, Manlleu i l’Esquirol. 

El motiu d’aquesta reunió és respondre als dubtes que tenen en aquesta zona respecte 

a la seva incorporació a l’associació. 

 

6. Atacs d’Ips al pi roig del Bisaura

S’informa que aquest estiu han estat apareixent, a la zona de Santa Maria de Besora, 

atacs localitzats d’un insecte anomenat Ips sexdentatus, un escolítid barrenador que 

provoca la mortalitat de grups d’arbres propers. Des de l’Associació ja s’ha alertat al 

Servei de Plagues del Departament de Medi Ambient. Segons els tècnics del Servei de 

Plagues, la millor forma de combatre aquests atacs és tallar els individus afectats i 

desbrossar o cremar les restes per evitar-ne la propagació. 
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7. De moment, no a la Vic-Baixàs

Es comenta que la premsa ha fet ressò de diferents notícies assegurant que el traçat 

de la línia elèctrica que havia de travessar l’àmbit de l’Associació queda descartat. 

S’acorda no fer cap acció si no es contradiuen aquestes informacions. 

 

Segon:  

S’exposa  la primera proposta per a la silvicultura de l’alzina i el roure martinenc 

(Document annex: Primera proposta per a la silvicultura de l’alzina i el roure 

martinenc). Aquest document s’estructura en quatre parts: 

 

1. Dades dels alzinars i rouredes de roure martinenc dins l’àmbit de l’associació 

que, segons dades del 2n Inventari Forestal Nacional, suposen més d’un 20 % 

de la superfície forestal dels nou municipis. 

2. Possibles sistemes de gestió d’alzinars i rouredes. S’hi inclou un recull 

bibliogràfic sobre silvicultura d’aquest tipus de boscos. Els diferents autors 

proposen una silvicultura orientada a la producció de llenya a través d’un bosc 

de rebrot regular amb la tallada final entre els 25 i els 40 anys. 

3. Paràmetres considerats per als balanços econòmics. Inclou dades de 

rendiments i costos d’explotació i del mercat de la llenya d’alzina i roure. Els 

valors que figuren en aquest apartat són introduïts en un full de càlcul que 

calcula automàticament la diferència entre els ingressos i les pèrdues de les 

intervencions que cal fer al llarg de tot el torn o rotació (temps entre dues 

tallades finals). 

4. Model de gestió proposat. Aquest punt és pròpiament la proposta de gestió 

orientada a les zones productores de llenya d’alzina i roure. Tanmateix, a més 

de la pròpia proposta, es fa: 

a. Un anàlisi de robustesa del model. Això significa que s’ha recalculat el 

balanç econòmic tot fent variar els paràmetres considerats per al càlcul. 

b. Un estudi d’alternatives. Comparativa entre el mètode proposat i dos 

mètodes alternatius, en la qual s’observa que el balanç econòmic del 

mètode proposat és més positiu que el dels mètodes alternatius.  

Aquest apartat queda obert a altres mètodes de gestió que es proposin. 

c. Una proposta d’itineraris silvícoles. La proposta de gestió és un escenari 

ideal, els itineraris indiquen el seguit d’actuacions que cal fer al bosc per 

arribar a l’estat ideal (bosc ordenat) partint de l’estat actual dels boscos. 
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El model de gestió plantejat es resumeix en els següents punts: 

o Bosc de rebrot ( tot i respectar la possible regeneració de gla). 

o Estructura regular (tots els arbres d’una zona són de la mateixa edat). 

o Selecció de tanys (no comercial) als 8-10 anys, deixant un rebrot a cada soca. 

o Tallada final determinada pel moment en que el diàmetre mitjà sigui de 17 cm. 

o Tallada final amb reserva d’arbres (50 a 150 per ha.) amb criteri paisatgístic. 

o Substitució dels arbres reservats al següent torn. 

o En cas que s’observi dificultat en el rebrot de soques es buscarà la regeneració 

de llavor, respectant els arbres reservats el temps necessari fins assegurar-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap dels assistents manifesta, d’entrada, el seu rebuig a la proposta plantejada. 

S’acorda, però, que tots els assistents analitzaran la proposta i que el tècnic de 

l’associació mirarà d’estudiar més alternatives segons la gestió actual o passada 

d’alzinars i rouredes. 
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Tercer:  

El tècnic de l’associació fa una breu exposició de la “Diagnosi dels alzinars afectats per 

l’assecada a Sant Pere de Torelló” (Document annex: Alzinars afectats per 

l’assecada: Diagnosi i proves pilot) 

 

A partir de la proposta de gestió, el seu estudi d’alternatives i la diagnosi dels alzinars 

assecats, es veu la necessitat de fer un seguit de proves pilot amb els següents 

objectius: 

o Calcular els rendiments i els costos de diferents actuacions proposades, per tal 

d’aplicar-los als treballs que caldrà realitzar a tota la zona.  

o Observar el resultat final de les diferents actuacions per tal de constatar que es 

garanteixen les finalitats de les actuacions. 

o Escollir el/s mètode/s que garanteixi/n millor les finalitats de l’actuació amb un 

cost econòmic que permeti intervenir a tot l’àmbit de les associacions. 

 

D’entrada es proposen les següents proves, que es farien a tres finques situades a la 

solana de Bellmunt: Pedroses, la Vinyeta i el Castell. Algunes de les proves es faran 

sobre zones afectades i altres en zones no afectades. 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

rova Superfície Pendent Assecada Actuació Restes
edroses 1 0,65 ha 40% No Aclarida irregular Motosserra
edroses 2 1,30 ha 35% No Regularització a un tany per soca Motosserra

Vinyeta 1 1,12 ha 60% SI Tallada arreu Motosserra
yeta 2 1,04 ha 55% SI Tallada arreu Molí triturador

astell 1 0,84 ha 45% SI Tallada arreu Motosserra
Castell 2 1,73 ha 30% 50% Tallada arreu / selecció d’un tany per soca Motosserra

astell 3 1,75 ha 35% SI Tallada arreu Desbrossadora

P
P

Vin
C

C

S’acorda que la llenya que es pugui desemboscar en aquestes primeres proves pilot 

serà per als propietaris.  

 

S’acorda iniciar les proves a finals de setembre si es tenen els permisos.  

 

Es proposa que la Federació d’ADF d’Osona sigui l’empresa que executi els treballs i 

s’acorda que l’enginyeria “Joan Soldevila” en farà el seguiment. 
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El pressupost per a la seva realització sortirà de les partides destinades a aquest efecte 

dins els Programes anuals extraordinaris 2004 i 2005, en conveni entre la Diputació de 

Barcelona i l’ADF Bisaura. 

 

La reunió acaba a les 21 hores. 

 

 

 

 

 

Elisabeth Dalla Chiesa Bracons    Joan Carles Àngel Hernández  

Presidenta de l’Associació    Tècnic de l’Associació 
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