“Bellmunt – Collsacabra”. Comissió de Treball núm. 1

ACTA núm. 1 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROPIETARIS FORESTALS “SERRA DE BELLMUNT – COLLSACABRA”
Lloc: Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Data: 21 de juny de 2005
Hora: 19:00 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. Quim Dalmau Gafas, propietari i regidor d’Orís
Sra. Lourdes Guix, regidora de Sant Pere de Torelló
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. Josep Anglada Dorca, alcalde de Vidrà, representant de Bisaura.
Sr. Jordi Fàbrega Colomer, alcalde de St. Pere de Torelló, representant de Vall del Ges.
Sr. Antoni Comas, regidor de l’Esquirol, representant del Cabrerès.
Ordre de la reunió:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ordre del dia.
2. Estat dels estudis de la Diagnosi Prèvia al Pla Marc.
3. Discussió sobre costos horaris de personal i maquinària forestal.
4. Discussió sobre rendiments d’alguns treballs forestals.
5. Proves pilot als alzinars.
6. Precs i preguntes.
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Desenvolupament de la reunió:
Primer:
S’aprova l’ordre del dia.
Segon:
El tècnic de l’associació informa de l’estat dels estudis de la Diagnosi Prèvia al Pla Marc,
a la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Estudi

Estat de l’estudi.

Bloc Forestal

Fet el treball de camp. En procés de digitalització de

- Caracterització de tipus de bosc

mapes i entrada de dades.

Bloc de la Propietat

Finalitzada la cartografia digital dels límits de finca i

- Cadastres municipals

la base de dades associada.

Bloc Socio-econòmic
- Empreses del sector forestal

En procés. Es tenen dades de 6 comarques.

- Activitat cinegètica

En procés de realització. Cal reunir les Societats.

- El lleure

Fet per part de Paisatges del Ter
En procés d’estudi de la xarxa de camins

Bloc Normatiu

Feta la cartografia digital de zones urbanes,

- Planificació urbanística

urbanitzables i noves infrastructures.
Recollida la normativa municipal de rústica i la
legislació general en matèria forestal.

Bloc del Medi Natural

Fet un recull a partir de l’Auditoria Ambiental de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura. Falta aprofundir en el
capítol d’edafologia.

Cartografia general

Es tenen mapes topogràfics i fotos aèries digitals.
S’ha elaborat mapes de pendents, orientacions i
altituds de tots els municipis.

Es comenta que aquesta diagnosi es farà extensiva a la zona del Cabrerès.
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Tercer:
Ignasi Castelló destaca la importància que tenen els costos horaris de maquinària, mà
d’obra i operacions forestals perquè seran determinants a l’hora de planificar qualsevol
actuació forestal des de l’Associació.
El Tècnic de l’Associació exposa la metodologia per calcular els costos horaris de
personal i maquinària forestal segons la primera part del Document Annex.
Com a valors orientatius, els costos de facturació per a l’associació són els que
s’exposen als següents quadres.

Costos de la mà d’obra (sense màquina)
Cost horari

Benefici

Despeses

(Ch)

Industrial

Generals

(Bi)

(Dg)

Cost Sense IVA Cost + IVA
(C*16%)
(C=Ch*Bi*Dg)

Peó Forestal

7,26 €

6%

13%

8,64 €

10,02 €

Peó Especialitzat

8,65 €

6%

13%

10,29 €

11,94 €

10,17 €

6%

13%

12,10 €

14,03 €

Tractorista

S’explica que tots els costos són calculats tenint en compte que els treballadors són al
règim especial agrari i que si es calculen segons el règim general, els costos horaris
augmenten entre un i dos euros per hora.
Seguidament es discuteixen els costos horaris de la maquinària forestal i es modifiquen
alguns paràmetres que fan variar els costos horaris maquinària.

Costos de la maquinària amb la mà d’obra inclosa

Tanqueta amb

Cost

Benefici

Despeses

Cost

Sense

operatiu

Industrial

Generals

IVA

horari (Ch)

(Bi)

(Dg)

(C=Ch*Bi*Dg)

Cost + IVA
(C*16%)

29,02 €

6%

13%

34,53 €

40,06 €

Motosserra

11,35 €

6%

13%

13,51 €

15,67 €

Skider (Tractor

44,66 €

6%

13%

52,91 €

61,37 €

desbrossadora

forestal)
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S’acorda que caldria actualitzar aquests costos anualment. Es comenta que està fet a
partir d’un full de càlcul que recalcula els costos horaris automàticament a partir de
qualsevol modificació dels paràmetres que es fan servir per al càlcul de costos horaris.

Quart:
S’exposen i es discuteixen els rendiments dels següents treballs forestals (segona part
del document annex):

-

Tallar i desbrancar arbres.

-

Arrossegar i apilar arbres

-

Estassar matoll.

Es discuteixen els valors que s’han obtingut de vàries fonts i es constata una gran
disparitat en els rendiments per a la mateixa feina en funció de les característiques del
terreny.
S’acorda que s’analitzaran dades de rendiments existents i que es faran proves pilot
per al càlcul de rendiments i costos en condicions diverses per als diferents treballs
forestals.
S’exposen els preus posats a fàbrica de les fustes i llenyes de pi roig, faig, alzina i
roure (tercera part del document annex).
Cinquè:
Donada l’hora que és, es decideix tractar el punt “Proves pilot als alzinars” a la següent
comissió de treball.
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Sisè:
1. Ignasi Castelló comenta la conveniència que el Centre de la Propietat Forestal
participi de la Comissió de Treball de l’Associació. La resta de presents hi està d’acord,
per la qual cosa s’acorda de fer una reunió amb el CPF per oferir-los la possibilitat de
participar a la Comissió de Treball.
2. Es parla breument de la posició que hauria d’adoptar l’associació davant la línia
elèctrica Vic – Baixàs. S’acorda que Elisabeth Vila d’Abadal farà una primera proposta
de manifest de l’Associació de Propietaris que s’enviarà a la Junta i després a la resta
d’associats i es decidirà a qui caldrà adreçar-lo i la possibilitat o no d’adherir-se a la
Plataforma.

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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