
GESTIÓ ASSOCIADA EN FAGEDES 

Joan Carles Àngel i Hernández. Enginyer de forests. Diputació de Barcelona 

1- L’ASSOCIACIÓ SERRA DE BELLMUNT - COLLSACABRA 

Amb la finalitat de fomentar la gestió ordenada i conjunta dels boscos privats de la Vall 
del Ges, Orís i Bisaura, l’Associació de Propietaris Serra de Bellmunt – Collsacabra va 
néixer fruit d’un conveni entre nou ajuntaments, dues ADF i la Diputació de Barcelona. 
Segons aquest conveni, la Diputació i els nou ajuntaments que formen el Consorci de la 
Vall del Ges, Orís i Bisaura donen el recolzament tècnic, econòmic i administratiu 
necessari per al desenvolupament dels projectes de l’Associació, d’acord a un Pla Marc 
de Millora Forestal. 

En el primer any de funcionament de l’Associació, una comissió de treball formada per 
propietaris associats i per les entitats promotores, ha discutit i elaborat un model 
silvícola que vol de servir de referència per a la gestió associada de les fagedes de la 
Vall del Ges i el Bisaura, la qual cosa implica la contractació dels treballs i la venda de 
productes de forma conjunta. 

2- LES FAGEDES A LA VALL DEL GES I EL BISAURA 

A la Vall del Ges i el Bisaura, les fagedes ocupen 3.239 ha i estan repartides entre els 
municipis de Vidrà, Santa Maria de Besora i Sant Pere de Torelló. La major part són 
masses pures, però en una cinquena part s’hi barreja el roure i el pi roig. 

Figura 1. Superfície ocupada per les fagedes a la Vall del Ges, Orís i Bisaura  

Es tracta de fagedes amb boix, situades entre els 750 i els 1500 m d’altitud, amb 
precipitacions anuals que oscil·len entre els 800 i els 1200 mm. La temperatura mitjana 
de les màximes del mes més càlid se situa entre 28 i 30ºC i la temperatura mitjana de les 
mínimes del mes més fred entre –2,5 i –0,5ºC. Aquestes fagedes vegeten principalment 
a les bagues, en sòls relativament poc profunds, de reacció bàsica i textura llimosa o 
franco-llimosa, sobre gresos, lutites, margues i conglomerats. 



3- ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

La gestió del faig a la zona es veu dificultada per factors intrínsecs, com ara una 
orografia complicada, unes infrastructures per al desembosc insuficients i un estat actual 
de moltes fagedes que condiciona que la major part de la fusta només sigui apta per a 
llenya o trituració, productes que no permeten ni tan sols arribar a cobrir els costos 
d’explotació. A més, els densos sotaboscos encareixen notablement els treballs. 

Els mercats de la fusta per trituració són allunyats  i per tant els costos de transport són 
elevats, a la qual cosa cal afegir uns preus molt baixos. En el cas de la fusta apta per 
serrar, el principal problema per al faig local és l’arribada de fusta importada a preus 
molt competitius. 

L’existència d’una indústria del faig potent al Bisaura, encara que s’aprovisioni 
principalment de fusta importada, suposa alhora una oportunitat per a la gestió, ja que el 
faig local que compleix les dimensions i característiques requerides és un producte 
conegut i valorat per a torneria. La incipient instal·lació de punts de consum de 
biomassa també hauria de suposar una oportunitat per a la fusta no apta per a serra. 

Finalment, la situació actual presenta algunes fortaleses, com són una Associació de 
Propietaris creada, que compta amb el recolzament tècnic i econòmic de la Diputació de 
Barcelona i els Ajuntaments i unes finques relativament grans (200 ha de mitjana) que, 
en conjunt, podrien arribar a produir vora 15.000 tones de fusta de faig anuals. 

 

Fotografia 1. Quadradet de faig en una serradora de Vidrà 

4.- L’ELECCIÓ D’UN MODEL SILVÍCOLA DE REFERÈNCIA 

Gairebé totes les finques amb fageda de la zona compten amb un Pla Tècnic de Gestió i 
Millora Forestal. En tots els casos es planifica una gestió amb una edat de maduresa 
d’uns 80 anys i un diàmetre de tallada al voltant de 40 cm, mirant d’ajustar el bosc a una 
distribució diamètrica irregular, mitjançant tallades selectives cada 14-18 anys. Els 
darrers anys, però, a moltes finques no s’hi ha fet cap actuació.  



Davant la tendència natural del faig local a la regularització, la manca de regeneració, 
els costos d’explotació elevats, la presència de ramaderia extensiva i les dimensions 
relativament grans de les finques, s’ha decidit plantejar també un model silvícola per a 
boscos regulars que adopti els punts forts de la planificació irregular, amb una única 
diferència: enlloc de buscar la regeneració continua de totes i cadascuna de les unitats 
d’actuació, s’opta per la creació de mosaics de diferents edats mitjançant la posada en 
regeneració de determinades unitats d’actuació arribades al torn. La bibliografia 
consultada aconsella en general una gestió regular perquè és ideal per a produir fusta 
lliure de nusos i maximitza la producció (TORRES, V). Tanmateix, si es vol obtenir una 
renda contínua a cada finca, és imperatiu ordenar-les de manera que sempre hi hagi 
unitats en fase d’aclarides, de posada en regeneració i de regeneració aconseguida.  

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2. Fageda gestionada situada en una baga del Bisaura 

A Navarra, el Cantàbric i els pirineus francesos existeixen models de gestió per a 
masses regulars. El models silvícoles per als Pirineus Francesos en les qualitats 
d’estació II i III semblen adaptar-se millor a les fagedes de la Vall del Ges i Bisaura. 

 

Figura 2: Núvol de punts corresponents a arbres dominants dels Plans Tècnics de Gestió i Millora forestal de 
17 finques de Vidrà i Sant Pere de Torelló, situats sobre les corbes de qualitats d’estació dels Pirineus 
Francesos. ONF Pyrenées, 1997. 



El model de gestió elegit segueix el règim d’aclarides que preveuen els models per als 
Pirineus Francesos però inicia la regeneració quan s’arriba a un diàmetre de 35-40 cm, a 
una edat de 70-80 anys, en funció de la qualitat de l’estació. 

Taula 1. Règim d’aclarides del model de referència per a boscos privats associats al Bisaura i la Vall del Ges. 

Aclarides Alçada 
dominant 

Edat de 
referència 

Diàmetre 
esperat 

Densitat després 
de l’actuació 

1a 14 m 40 anys 15-20 cm 750 peus/ha 
2a 16 m 50 anys 25-30 cm 500 peus/ha 
3a 19 m 60 anys 30-35 cm 300 peus/ha 
 
Es preveu regenerar les fagedes mitjançant aclarida successiva - si és possible en dues 
fases - o bé per tallades arreu en bandes de 20 metres d’amplada. Un cop aconseguida la 
regeneració, l’objectiu és realitzar una única aclarida de plançoneda, en cas que sigui 
necessària que deixi un màxim de 2500 peus/ha. 

Pel que fa a l’anàlisi econòmica del torn, el model proposat es comporta d’una forma 
robusta segons s’observa a la taula 3. El valor actual net (VAN) del torn és positiu 
encara que l’increment del preu de la fusta se situï permanentment un punt per sota de 
l’increment dels costos d’explotació, i en cas que els dos increments s’igualin, s’obté un 
VAN de 100 €/ha/any. 
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Figura 3. Valor actual net del torn del model de referència proposat. S’ha fixat els costos d’explotació i la taxa 
d’actualització dels diners al 3% i es fa variar el preu de la fusta. 

5.- ADAPTACIONS AL MODEL PROPOSAT 

Els boscos actuals no han seguit el règim d’aclarides del model proposat, de manera que 
l’adaptació al model dependrà en cada cas de l’estat actual. En aquest sentit, durant el 
primer trimestre de 2007, l’Associació va dur a terme tres proves pilot a les finques el 
Cavaller i Collfred, de Vidrà. Els objectius d’aquestes tallades era calcular els 
rendiments dels treballs, al temps que s’adaptaven tres boscos al model proposat 
mitjançant tres actuacions diferents. 



Prova 1. Aclarida de millora 

 

L’aclarida de millora redueix la densitat fins a situar-la entre els 400 i els 750 peus/ha, 
en funció de la densitat inicial. L’objectiu és incrementar el creixement en diàmetre dels 
arbres que queden en peu. En el model, equivalen a primeres i segones aclarides. 
S’incideix sobre els arbres malalts, malformats i dominats fins arribar a la densitat 
desitjada i procurant deixar un repartiment homogeni.  

Fotografia 3. Aclarida de millora a la finca El Cavaller corresponent a la prova 1. 

Les distribucions diamètriques inicials i finals s’exposen a la figura 4. 

 
Densitat inventariable: 732 peus/ha (+433 ni) 

G inicial: 34,3 m2/ha 

VAE inicial: 221 m3/ha 

 

 
Densitat final: 306 peus/ha (+19 ni) 

G final: 18,5 m2/ha 

Quantitat de fusta serra extreta: 19 t/ha 
Quantitat de fusta de trituració extreta: 53 t/ha 

Figura 4. Estat inicial i final de la prova 1, a la finca El Cavaller de Vidrà. 

Els rendiments i costos obtinguts del seguiment continu de les operacions s’exposen a 
continuació. 



Taula 2. Rendiments i despeses de la prova 1. 

Operació Rendiment (h/ha) Cost unitari (€/h) Despeses (€/ha)
1. Selecció tanys boix 31,3 18,23 570,60
2. Tallar i processar 16,6 18,23 302,62
3. Desembosc 38,6 34,03 1.313,56
Total despeses 2.186,78

Amb aquests rendiments, els cost unitari de la tallada i desbrancat és de 4,21 €/t i el del 
desembosc fins a carregador i classificació de la fusta 18,27 €/t 

Taula 3. Fusta obtinguda i ingressos de la prova 1. 

Producte Quantitat (t/ha) Preu a carregador (€/t) Ingressos (€/ha)
Serra 18,7 54,00 1.009,80
Trituració 53,2 16,00 851,20
Total ingressos   1.861,00
 
El balanç final de l’actuació és deficitari en 325,78 €/ha, que es cobreix amb les 
subvencions rebudes per l’Associació de Propietaris.  
 
Prova 2. Aclarida preparatòria 

Quan no s’ha seguit el règim d’aclarides, la tercera aclarida adopta el nom de 
preparatòria. L’actuació disminueix la densitat fins situar-la al voltant dels 300 peus/ha. 
La tallada incideix sobre els arbres malalts, malformats i dominats, amb l’objectiu que 
els arbres que quedin en peu puguin obrir les capçades i preparar-se per donar una bona 
llavor a les posteriors tallades de regeneració. 

Fotografia 4. Aclarida preparatòria a la finca Collfred, corresponent a la prova 2. 

Les distribucions diamètriques inicials i finals s’exposen a la figura 5. 



 

 
Densitat inv: 465 peus/ha (+261 ni) 

G inicial: 43,3 m2/ha 

VAE: 260 m3/ha 

 

 
Densitat final: 216 peus/ha (+108 ni) 

G final: 23,9 m2/ha 

Quantitat de fusta de serra extreta: 50 t/ha 

Quantitat de fusta de trituració extreta: 96 t/ha 

 

Figura 5. Estat inicial i final de la prova 2, a la finca Collfred, de Vidrà. 

Els rendiments i costos obtinguts del seguiment continu de les operacions s’exposen a 
continuació. 

Taula 4. Rendiments i despeses de la prova 2. 

Operació Rendiment (h/ha) Cost unitari (€/h) Despeses (€/ha)
1. Selecció tanys boix 36,9 18,23 672,70
2. Tallar i processar 56,8 18,23 1.035,46
3. Desembosc 44,0 34,04 1.497,76
Total despeses 3.205,92

Amb aquests rendiments, els cost unitari de la tallada i desbrancat és de 7,09 €/t i el del 
desembosc fins a carregador i classificació de la fusta 10,25 €/t 

Taula 5. Fusta obtinguda i ingressos de la prova 2. 

Producte Quantitat (t/ha) Preu a carregador (€/t) Ingressos (€/ha)
Serra 50,4 54,00 2.721,60
Trituració 95,7 16,00 1.531,20
Total ingressos   4.252,80
 
Si no es té en compte el cost del manteniment dels camins, el balanç final de l’actuació 
és de 1.046,88 €/ha.  
 



 
 

 

 
Prova 3. Tallada de regeneració 

L’objectiu de l’actuació és disseminar i afavorir l’entrada de llum per garantir la 
regeneració de la unitat durant un període de 20 anys. En cada cas es procedirà a la 
tallada de regeneració segons les condicions particulars de la unitat: aclarida successiva, 
tallades arreu per bandes o per bosquets. En el cas de la prova 3 es va optar per fer una 
tallada per bandes de  20 m. 

Fotografia 5. Tallada de regeneració per bandes a la finca Collfred, corresponent a la prova 3. 

Les distribucions diamètriques inicials i finals s’exposen a la figura 6. 

Densitat inventariable: 358 peus/ha (+110ni) 

G inicial: 31,1 m2/ha 

VAE: 300 m3/ha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Densitat final: 0 peus/ha  

Fusta de serra extreta: 146 t/ha 

Fusta de trituració extreta: 181 t/ha 

 



Figura 6. Estat inicial i final de la prova 3, a la finca Collfred, de Vidrà. 

 

 

Els rendiments i costos obtinguts del seguiment continu de les operacions s’exposen a 
continuació. 

Taula 6. Rendiments i despeses de la prova 2. 

Operació Rendiment (h/ha) Cost unitari (€/h) Despeses (€/ha)
1. Estassada 49,3 18,23 898,74
2. Tallar i processar 80,6 18,23 1.468,82
3. Desembosc 75,5 34,04 2.570,02
Total despeses   4.937,58

Amb aquests rendiments, els cost unitari de la tallada i desbrancat és de 4,49 €/t i el del 
desembosc fins a carregador i classificació de la fusta 7,86 €/t 

Taula 7. Fusta obtinguda i ingressos de la prova 2. 

Producte Quantitat (t/ha) Preu a carregador (€/t) Ingressos (€/ha)
Serra 146 54,00 7.884,00
Trituració 181 16,00 2.896,00
Total ingressos   10.780,00
 
Si no es té en compte el cost del manteniment dels camins, el balanç final de l’actuació 
és de 5.842,42 €/ha.  
 
6.- EL PLA D’ACTUACIONS 2007-2021 

Segons l’inventari, durant els 15 anys de vigència del Pla Marc de Millora Forestal, 
caldria actuar en el 78% de la superfície de les fagedes, tot i que per arribar a aquest 
percentatge seria necessària la construcció de camins de desembosc a les zones que en 
aquests moments no són explotables.  

Taula 8. Actuacions planificades el Pla Marc de Millora Forestal 2007-2021 

Actuacions Superfície  
Aclarides de millora 1.794 ha 55% 
Aclarides de preparació 462 ha 14% 
Tallades de regeneració 271 ha 8% 



No hi cal actuar 712 ha 22% 
Total 3.239 ha  

Figura 7. Mapa de les actuacions planificades durant la vigència del Pla Marc. 

L’Associació Serra de Bellmunt – Collsacabra té la voluntat d’associar el màxim 
número de propietats del seu àmbit territorial, d’aquesta manera, es podrà garantir feina 
continuada a les empreses de treballs forestals i s’optimitzarà la logística de 
l’explotació. L’Associació podrà garantir subministraments constants de fusta i llenya a 
les empreses compradores i s’agilitaran els permisos i tràmits administratius, a través de 
la tramitació conjunta. 

Per aconseguir aquests objectius cal oferir formació als treballadors forestals, millorar 
les infrastructures de desembosc i difondre els beneficis de la gestió forestal, línies en 
què l’Associació, els Ajuntaments i la Diputació de Barcelona ja estan treballant de 
conjuntament. 
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