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1. Introducció 
 
 
El Programa Anual per a l’any 2008 és l’eina per a desenvolupar les activitats i 

projectes que es defineixen genèricament al “Pla Marc de millora i revaluació 

de les finques forestals del Montnegre i del Corredor” (a partir d’ara, Pla Marc). 

 
Aquest Programa Anual recull: 
 
• La definició dels treballs a realitzar. 
• Els rendiments aplicables als treballs a realitzar. 
• El pressupost aplicat per als diferents projectes.  
 
El Programa Anual també estableix els compromisos de finançament dels projectes 
que corresponen a cadascuna de les entitats signants del Conveni de col�laboració 
entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Arenys de Munt, Dosrius, 
Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant 
Iscle de Vallalta, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra, i l’Associació de 
propietaris del Montnegre i del Corredor  (a partir d’ara, Conveni de Col�laboració). 
 
El Programa anual ha de ser aprovat pels òrgans de govern de les entitats 
participants en el Conveni de Col�laboració. 

I . e x e

minguellgj
Resaltado
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2. Propietaris participants 
 
Participen en el present Programa Anual els propietaris de finques forestals 
situades als municipis d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del 
Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera, 
Vallgorguina i Vilalba Sasserra, que formalitzin amb l’Associació el contracte que 
es detalla a l’annex del Pla Marc. 
 

minguellgj
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3. Pla de treballs de preparació i millora 
 
 
3.1.  Projecte de millora i revaluació d’alzinars i rouredes 
 
 

� Objectiu 
 

• Afavorir la reducció del combustible i augmentar el vigor dels alzinars i 
rouredes 

• Orientar la gestió d’aquests boscos per a l’obtenció eficient i perenne de 
llenyes 

• En masses mixtes amb densitat suficient de d’alzina surera, afavorir la 
dinàmica de successió vegetal cap a aquestes formacions segons model 
del capítol 3.2. 

 
� Descripció del projecte 

 
Els treballs s’executaran d’acord amb el que s’especifica a l’apartat “Descripció del 
projecte” del capitol 4 del Pla Marc.  
 
S’estassarà el sotabosc únicament en els casos que sigui necessari per a la 
correcta execució dels treballs descrits. La intensitat de l’estassada serà la mínima 
requerida per aconseguir els objectius fixats i quan sigui possible s’intentarà 
afavorir la conversió en port arbori de les espècies arbustives. 
 

� Rendiments i pressupost 
 
Es destina un pressupost total de 41.000 € per a la realització dels treballs de 
preparació i millora d’alzinars i rouredes. 
 
Les dades de rendiments que apareixen a les taules següents són orientatives, de 
referència i estan basades en les proves pilot realitzades durant la fase de redacció 
del Pla Marc i en l’experiència acumulada dels treballs ja realitzats. Es pretén que 
la millora de la tecnologia utilitzada en els treballs forestals permeti millorar aquests 
rendiments.  
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Aclarides  

Característiques 
Tractor 
forestal 

Manual 

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  0,5 – 1,4  h /m3 

Desembosc de llenya mitjançant cabrestant 
0,06 – 0,1 
h/m3 

0,12 - 0,3 h/m3 

 
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. 

12 

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

21 

 
Estassades complementàries i d’accés 

Característiques 
Tractor 

forestal (h/ha) 
Motosserra 
(h/ha) 

Estassada manual  0 10 - 50 

Estassada amb tractor de cadenes amb desbrossadora 8 –12 2 - 4   

 
� Contractació dels treballs 

 
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució dels treballs, que seran realitzats 
per la/es empresa/es que disposin del personal i maquinària necessària i ofereixin 
el millor preu d’execució. 
 

� Finançament 
 
La Diputació de Barcelona finançarà els costos dels treballs. 
 
Els ingressos provinents per la venda de productes o per subvencions d’altres 
entitats s’incorporaran al proper programa anual. 
 
El contracte entre l’Associació de propietaris i el propietari defineix les condicions 
per cada finca i d’acord amb el programa anual vigent. 
 
Aquests ajuts estan qualificats de reintegrables en cas de baixa. 

minguellgj
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3.2.  Projecte de millora i revaluació de suredes 
 
 

� Objectiu 
 

• Afavorir la reducció del combustible i l’augment del vigor de les pinedes de 
pi roig. 

• Orientar la gestió d’aquests boscos a l’obtenció eficient i perenne de suro de 
qualitat. 

 
� Descripció del projecte 

 
Els treballs s’executaran d’acord amb el que s’especifica a l’apartat “Descripció del 
projecte” del capitol 5 del Pla Marc.  
 
S’estassarà el sotabosc únicament en els casos que sigui necessari per a la 
correcta execució dels treballs descrits. La intensitat de l’estassada serà la mínima 
necessària per aconseguir els objectius fixats i quan sigui possible s’intentarà 
afavorir la conversió en port arbori de les espècies arbustives. 
 

� Rendiments i pressupost 
 
Es destina un pressupost total de 50.000 € per a la realització dels treballs de 
preparació i millora de suredes. 
 
Les dades de rendiments que apareixen a les taules següents són orientatives, de 
referència i estan basades en les proves pilot realitzades durant la fase de redacció 
del Pla Marc i en l’experiència acumulada dels treballs ja realitzats. Es pretén que 
la millora de la tecnologia utilitzada en els treballs forestals permeti millorar aquests 
rendiments.  
 
Aclarides 

Característiques Tractor forestal Manual 

Tallar, desbrancar i trossejar suredes i altres planifolis   0,5 –1  h /m3 

Reducció de les restes de capçades manualment mitjançant 
motodesbrossadora o motoserra 

 5 – 15 h/ha 

Reducció de les restes de capçades mecànicament 
mitjançant desbrossadora muntada en tractor de cadenes 

5-7 h/ha 1,5-3 h/ha 

Apilat en paquets d’un esteri preparats per al desembosc  0,5 –1,4 h/m3 

Desembosc de llenya mitjançant cabrestant 0,05-0,24 h/m3 0,1-0,5 h/m3 

minguellgj
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Lleva de suro 

Característiques Operari  

Lleva manual de pelagrí i matxot 15 – 22 h/t 

Extracció manual de les panes i bocins de suro fins a carregador 3 - 6  h/t 

Aplicació manual mitjançant motxilla polvoritzadora de fungicides en peus 
llevats 

2 – 4,5 h/t 

 
Estassades complementàries i d’accés 

Característiques 
Tractor 
forestal  

Motosserra  

Estassada manual en zones no mecanitzables   10 – 40 h/ha 

Estassada amb tractor de cadenes amb desbrossadora en 
zones mecanitzables 

8 – 12 h/ha 2 – 5 h/ha 

 
 

� Contractació dels treballs 
 
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució dels treballs, que seran realitzats 
per la/es empresa/es que disposin del personal i maquinària necessària i ofereixin 
el millor preu d’execució. 
 
 

� Finançament 
 
La Diputació de Barcelona i els propietaris finançaran els costos dels treballs. 
 
Els ingressos provinents per la venda de productes o per subvencions d’altres 
entitats s’incorporaran al proper programa anual. 
 
El contracte entre l’Associació de propietaris i el propietari defineix les condicions 
per cada finca i d’acord amb el programa anual vigent i el Pla Marc. 
 
Aquests ajuts estan qualificats de reintegrables en cas de baixa. 

minguellgj
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3.3.  Projecte de millora i revaluació de pinedes de pi pinyoner 
 
 

� Objectius 
 

• Afavorir la reducció de combustible i l’augment del vigor mitjançant 
estructures regulars poc denses. 

• Assegurar una acceptable capacitat de producció de pinyes per garantir la 
regeneració i certa capacitat productiva de pinyó. 

• En masses mixtes amb densitat suficient de d’alzina surera, afavorir la 
dinàmica de successió vegetal cap a aquestes formacions segons model 
del capítol 3.2. 

• En masses mixtes amb densitat suficient de d’alzina, afavorir la dinàmica de 
successió vegetal cap a aquestes formacions segons model del capítol 3.1. 

 
� Descripció del projecte 

 
Els treballs s’executaran d’acord amb el que s’especifica a l’apartat “Descripció del 
projecte” del capitol 6 del Pla Marc.  
 
S’estassarà el sotabosc únicament en els casos que sigui necessari per a la 
correcta execució dels treballs descrits. La intensitat de l’estassada serà la mínima 
necessària per aconseguir els objectius fixats i quan sigui possible s’intentarà 
afavorir la conversió en port arbori de les espècies arbustives. 
 

� Rendiments i pressupost 
 
Es destina un pressupost total de 40.000 € per a la realització dels treballs de 
preparació i millora de fagedes. 
 
Les dades de rendiments que apareixen a les taules següents són orientatives, de 
referència i estan basades en les proves pilot realitzades durant la fase de redacció 
del Pla Marc i en l’experiència acumulada dels treballs ja realitzats. Es pretén que 
la millora de la tecnologia utilitzada en els treballs forestals permeti millorar aquests 
rendiments. 
 

minguellgj
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Tallada en aclarides 

Característiques 
Tractor 
forestal  

Motosserra  

Tallar i desbrancar pinedes de pi pinyoner d’entre 200 i 400 
peus/ha 

 0,3 – 0,5 h/m3 

Tallar i desbrancar pinedes de pi pinyoner de més de 400 
peus/ha  

 0,2 – 0,6 h/m3 

Reducció de les restes de capçades manualment mitjançant 
motoserra 

 0,5 – 1 h/m3 

Reducció de les restes de capçades mecànicament mitjançant 
desbrossadora muntada en tractor de cadenes 

6-10 h/ha 1,5-3 h/ha 

 
Desembosc en aclarides 

Característiques Tractor forestal 

Desembosc de faig fins a carregador, diàmetres 20 - 30 cm 0,17 – 0,26 h/m3 
 
Classificació de productes 

Característiques Tractor forestal 

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

0,10 h/m3 

 
Estassades complementàries i d’accés 

Característiques 
Tractor 
forestal  

Motosserra  

Estassada manual amb motodesbrossadora en zones no 
mecanitzables  

 10 – 50 h/ha 

Estassada amb tractor de cadenes amb desbrossadora en 
zones mecanitzables 

8 – 12 h/ha 2 – 5 h/ha 
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� Contractació dels treballs 

 
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució dels treballs, que seran realitzats 
per la/es empresa/es que disposin del personal i maquinària necessària i ofereixin 
el millor preu d’execució. 
 

� Finançament 
 
La Diputació de Barcelona finançarà els costos dels treballs. 
 
Els ingressos provinents per la venda de productes o per subvencions d’altres 
entitats s’incorporaran al proper programa anual. 
 
El contracte entre l’Associació de propietaris i el propietari defineix les condicions 
per cada finca i d’acord amb el programa anual vigent. 
 
Aquests ajuts estan qualificats de reintegrables en cas de baixa. 

minguellgj
Resaltado



Programa Anual per l’any 2008 de l'Associació de Propietaris Forestals del  Montnegre i el Corredor. 
 

13 

 
3.4. Projecte de millora dels accessos a les masies  
 

� Objectius 
 
Millorar l’estat dels camins que connectin les masies habitades o edificis on es 
desembolupi alguna activitat econòmica permanent amb la xarxa viària principal, 
dotant-los d’un ferm de qualitat. 
 

� Àmbit d’actuació 
 
Els camins ja existents de ferm defectuós dels municipis d’Arenys de Munt, 
Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant 
Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra amb la xarxa 
viària bàsica. 
 

L’ordre de prioritat en l’execució dels camins, es determinarà segons aproví la 
Comissió de Treball en base al recollit en el Pla Marc. 
 

� Descripció del projecte 
 
Els treballs s’executaran d’acord amb el que s’especifica a l’apartat “Descripció del 
projecte” del capitol 8 del Pla Marc.  

 
� Pressupost 

 
Es destina un pressupost total de 30.000 € per a la millora de l’estat dels camins, 
que correspon, aproximadament a 1.200 m de camí. 
 

� Contractació i execució dels treballs 
 
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució dels treballs, que seran realitzats 
per la/es empresa/es que disposin del personal i maquinària necessària i ofereixin 
el millor preu d’execució. 
 

� Finançament 
 
Els treballs seran finançats per la Diputació de Barcelona, d’acord amb el que 
s’estableix en el present Programa Anual. 
 
Aquests ajuts estan qualificats de reintegrables en cas de baixa. 
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4. Pla d’aprofitaments i vendes 
 
 

� Objectius 
 
Gestionar els aprofitaments i la venda conjunta de llenyes i fustes que generin els 
treballs portats a terme per l’Associació. 
 
L’objectiu per a l’any 2008 serà vendre conjuntament la llenya, la fusta i el suro 
d’una superfície de 220 ha.  
 
Els condicionants són els següents: 
 
• Existència d’una entitat mercantil per gestionar la venda del producte 
• Millora de les relacions institucionals 
• Capitalització i ampliació d’empreses i millora de la gestió de l’execució dels 

treballs 
• Obertura de nous mercats i capacitat de venta de tot el producte generat. 
 

� Descripció del projecte 
 
Les directrius són les que es contemplen als capítols 4, 5 i 6 del Pla Marc. 
 
En aquells casos en que sigui viable econòmicament es podrà procedir a la 
construcció de ròssecs de desembosc per tal de convertir en zones mecanitzables 
aquelles zones que actualment no ho siguin. 
 

� Pressupost 
 
El pressupost necessari per a tallades de preparació i millora està contemplat al 
capítol 3 d’aquest programa anual. Per a les actuacions amb balanç positiu no és 
reserva pressupost. 
 

� Contractació dels treballs 
 
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució dels treballs, que seran realitzats 
per la/es empresa/es que disposin del personal i maquinària necessària i ofereixin 
el millor preu d’execució. 
 
L’Associació establirà els acords amb empreses compradores de llenya. 
 

minguellgj
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5. Despeses generals de funcionament 
 
• Suport logístic: correspondrà a la gestoria. El pressupost dels costos de 

gestoria (desglossat en tasques de secretaria, gestió de cobraments i 
pagaments, i d’assessoria fiscal i jurídica) es fixen en 1.250,00 €. 

 
• Costos de difusió i varis: Aquests corresponen a despeses relacionades amb 

actuacions de promoció del Pla Marc i diverses despeses per a l’execcució dels 
treballs com ara taxes, consumibles, etc. El pressupost dels costos de difusió i 
varis es fixen en 2.750,00 €  
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6. Pressupost  
 
 

Conceptes 
Total (€)  

(1) 
Diputació (€)  

(2) 

Millora i revaluació d’alzinars i rouredes 41.000,00 31.000,00
Millora i revaluació de suredes 50.000,00 35.000,00
Millora i revaluació de pinedes de pi pinyer 40.000,00 30.000,00
Millora d’accessos a masies habitades 30.000,00 25.000,00
Gestoria 1.250,00 1.250,00
Difusió i varis 2.750,00 2.750,00
TOTAL 165.000,00 125.000,00
  
(1) Correspon a tot el programa anual: finançat per Diputació i l’Associació. 
(2) Correspon a la part del programa anual que finançarà la Diputació  

 
7. Finançament 
 
 
PRESSUPOST DE LES DIFERENTS DESPESES    
 
Finançament: 
 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA...........................................................125.000,00 € 
 
 
ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS (*)................................................... 40.000,00 € 
 
(*) Els diners finançats per l’Associació de Propietaris provenen de tots els 
ingressos fruit dels aprofitaments generats durant els treballs de gestió forestal 
facturats durant els exercicis anteriors. 
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8. Formes de pagament 
 
La Diputació de Barcelona realitzarà el pagament tal i com es detalla  a 
continuació: 
 
Els costos de gestoria, de difusió i la liquidació de les obres a realitzar 
detallades en aquest Programa Anual, es pagaran un cop l’activitat sigui informada 
favorablement per part del/de la Tècnic/a director de les obres i prèvia presentació 
de les factures degudament conformades pel President de l’Associació, en cas de 
ser còpia haurà d’estar compulsada pel secretari d’un Ajuntament de l’Associació. 
La Diputació de Barcelona, d’acord amb la legislació vigent, podrà comprovar les 
esmentades certificacions si ho considera necessari. 
 
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 per l’any 2008. 
Aquesta Associació al temps que rebrà els diners, pagarà a l’/les empresa/es. 
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9. Aprovació del Programa anual 
 
Aquest Programa anual de l’any 2008 ha estat aprovat per les entitats que 
subscriuen el Conveni de Col�laboració en les dates expressades a continuació: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
Sr. Xavier Alfaras Panareda     Data de l’acord 
Presidenta de l’Associació  
del Montnegre i el Corredor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Signatura        Data de l’acord 
Il�lm. Sr. Josep Mayoral Antigas 
President delegat de l’àrea d’espais naturals 
Diputació de Barcelona  
 


