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1.1 Objectius
El Pla Marc de Recuperació i Valorització de les finques forestals del Montnegre i el Corredor (a
partir d’ara Pla Marc), té l’objectiu de fomentar la gestió associada de les finques forestals i
defineix, de forma general, les activitats i projectes que desenvoluparà l’Associació de
Propietaris forestals del Montnegre i el Corredor (a partir d’ara, Associació) per a:



La valorització de les finques a traves de la gestió forestal conjunta, eficient i
sostenible.



Vetllar per la permanència i estabilitat de les masses en front de pertorbacions i
pel manteniment dels valors intrínsecs dels ecosistemes forestals.

Aquest Pla Marc constitueix el document marc sobre el que s’estableix el “Conveni de
Col·laboració entre, la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de 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 i l’Associació de propietaris del Montnegre i
el Corredor (a partir d’ara, Conveni de Col·laboració), signat el dia __ de _____ de 2006.

1.2 El Pla Marc i altres Planejaments
Aquest Pla Marc s’ha redactat tenint en compte les prescripcions que per a la superfície forestal
estableix la reglamentació existent, tant pel que respecta als Plans Municipals com als Plans
Especials i la legislació forestal i ambiental vigent. Amb aquest objectiu, la fase d’elaboració ha
estat oberta a la participació de l’Associació de Propietaris Forestals, els Ajuntaments
participants, la Diputació de Barcelona i el Centre de la Propietat Forestal.
Des de les entitats signants d’aquest Pla Marc es promourà l’adequació de les divergències que
es puguin generar amb altre planejament forestal existent (Plans d’Ordenació, Plans Tècnics de
Gestió i Millora Forestal o Plans Simples Gestió i Millora Forestal) per mitjà de la revisió dels
instruments de gestió que es puguin veure afectats, en base a les aportacions d’aquest Pla
Marc.
Les parts acorden sotmetre les eventuals divergències que poguessin plantejar-se en ordre a
l’incompliment del present conveni a la Jurisdicció contencios-administrativa.
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1.3 Aprovació del Pla Marc
La vigència d’aquest Pla Marc està condicionada a la seva aprovació pels òrgans de govern de
les entitats signants del Conveni de Col·laboració.

1.4 Desenvolupament del Pla Marc
Les activitats i projectes que defineix el Pla Marc es desenvoluparan a través de Programes
Anuals que hauran de ser aprovats cada any pels òrgans de govern de les entitats signants del
Conveni de Col·laboració.

1.5 Finançament del Pla Marc
El Pla Marc es finançarà de forma conjunta per l’Associació, els 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 i la Diputació de Barcelona d’acord amb els
Programes Anuals establerts en el Conveni de Col·laboració. A més, romandrà obert a la
participació econòmica de la Generalitat de Catalunya i altres entitats de caràcter públic o privat.

1.6 Càlcul de Preus
Els preus horaris aplicats als rendiments de cada un dels treballs recollits al present Pla Marc,
estan calculats amb el 16% d’IVA i són vàlids per a l’any 2006.
El preu horari s’incrementarà segons l’Índex de Preus del Consum (IPC) de cada any.

1.7 Estructura del Pla Marc
Aquest Pla Marc s’estructura amb els capítols següents:
Capítol 1. Introducció
Capítol 2. Àmbit del planejament
Capítol 3. Aprofitaments forestals
Capítol 4. Millora i valorització dels boscos d’alzina
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Capítol 5. Millora i valorització dels boscos d’alzina surar
Capítol 6. Millora i valorització de pinedes de pi pinyoner
Capítol 7. Projecte d’execució i manteniment dels Plans Punicipals de Prevenció d’Incendis
Forestals (ppi)
Capítol 8. Millora dels accessos a les masies i explotacions
Capítol 9. Gestió de la caça i del lleure
Capítol 10. Ordenació dels aprofitaments forestals secundaris
Capítol 11. Promoció de Nous Projectes
Annex

1.8 Previsió econòmica i temporal
Per acomplir els objectius principals d’aquest Pla Marc i de forma molt genèrica, es preveu que
es necessitarà fer una inversió total de ......... € en tota la superfície forestal.
A la taula 1.8 es pot observar el desglossament d’aquests càlculs.
Taula 1.1. Estimació del pressupost general d’aquest Pla Marc.

Capítol

Unitats (ha ó km)

Total (€ de 2006)

4. Millora i valorització de
boscos d’alzina.

4.000

500.000,00 €

5. Millora i valorització de
boscos d’alzina surera.

5.000

600.000,00 €

6. Millora i valorització de
pinedes de pi pinyoner.

11.500

1.400.000,00 €

7. millora dels accessos a les
masies habitades.

45 km

810.000,00 €

8.Estudi de gestió del lleure.

Tot l’àmbit de l’associació

55.000,00 €

9 Ordenació dels aprofitaments
secundaris.

Tot l’àmbit de l’associació

10.000,00 €

Inversió Total
Inversió Total Anual

3.375.000,00 €
225.000,00 €

Inversió Total Anual per Hectàrea Forestal
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1.9 Gestió del Pla Marc
La gestió del Pla Marc correspon a l’Associació de Propietaris Forestals del Montnegre i el
Corredor amb el suport tècnic i econòmic de la resta de ens signants del Conveni de
Col·laboració, d’acord amb el que s’estableixi a cada Programa Anual.

1.10 Modificació i Ampliació del Pla Marc
Les modificacions i ampliacions del present Pla Marc hauran de ser proposades per la comissió
de treball i aprovades, prèvia informació per un període d’un mes als associats que hi estiguin
adherits, pels òrgans de govern de les entitats signants del Conveni de Col·laboració.

1.11 Durada del Pla Marc
La durada del Pla Marc és de 15 anys, a comptar a partir de la data de la seva aprovació per
l’Assemblea General de l’Associació.

1.12 Propietaris participants en l’execució del Pla Marc
Participen en el present Pla Marc els propietaris associats que hagin formalitzat amb aquesta
Associació el contracte tipus que s’adjunta com annex.

1.13 Admissió de nous propietaris a participar en l’execució
del Pla Marc
Tots els propietaris que pertanyin a l’Associació, que ho desitgin, poden sol·licitar la participació
en el Pla Marc a la Junta Directiva de l’Associació que podrà admetre’ls sense més requisits que
l’informe preceptiu de la Comissió de Treball establerta en el Conveni de Col·laboració i la
signatura del contracte tipus.

Pla Marc de Recuperació i Valorització de les finques forestals de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor.
Entitat col·laboradora: Diputació de Barcelona

8

CAPÍTOL 2. ÀMBIT DEL PLANEJAMENT

2.1 Municipis que hi participen.
2.2 Estat Físic.
2.3 Estat Natural.
2.4 Medi Socioeconòmic.
2.5 Estat Legal i Planejament.
2.6 Superfícies forestals.
2.7 Distribució de la superfície forestal total per tipus de vegetació.
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2.1 Municipis que hi participen
L’àmbit de planificació que abraça aquest instrument de gestió el constitueixen les superfícies de
caràcter primordialment forestal, dels municipis de :
Comarca del Vallès Oriental


Fogars de la Selva



Llinars del Vallès



Sant Celoni



Vallgorguina



Vilalba Sasserra

Comarca del Maresme


Arenys de Munt



Dosrius



Sant Cebrià de Vallalta



Sant Iscle de Vallalta



Tordera

Aquests constitueixen el marc geogràfic de les serralades del Montnegre i el Corredor, part
culminant de la Serralada Litoral catalana i que defineix el límit natural entre les comarques del
Vallès Oriental i el Maresme. El Collsacreu és el punt d’unió entre els dos massissos i als
vessants del coll es formen les rieres de Vallgorguina i d’Arenys. El curs de la Tordera i la
Depressió del Vallès limita els seus vessants pel nord i per llevant, mentre que al sud i a ponent
la conca de la riera d’Argentona i la Mediterrània marquen els límits naturals de les dues
muntanyes.
Podran adherir-se lliurement a l’aplicació d’aquest Pla Marc tots aquells propietaris de finques de
caràcter fonamentalment forestal d’aquests termes municipals.
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2.2 Estat del medi físic
Climatologia
En l’àmbit del Montnegre i el Corredor, degut a la diversitat geomorfològica i la proximitat del
mar, es constitueixen un gran nombre de microclimes específics, responsables de l’elevada
diversitat d’habitats que sustenta. Malgrat això, són dos els grans tipus fonamentals de climes
que s’hi desenvolupen:
D’una banda, trobem el clima mediterrani litoral en els vessants orientats cap a marina, on
destaquen les tardors plujoses i els estius secs, però marcats per una destacada humitat
ambiental. El règim de precipitacions és inferior que en clima d’alta muntanya, no obstant, es
produeixen esporàdicament fortes tempestes que provoquen les típiques rierades a les terres
baixes del Maresme.
D’altra banda hi ha el domini climàtic mediterrani de muntanya mitjana i baixa, que es dóna en
els vessants interiors i obacs del conjunt orogràfic. Són àrees més fredes i humides, sobretot en
les zones baixes de l’obaga, on la inversió tèrmica provoca intenses glaçades. Les cotes més
altes del Montnegre, degut a la proximitat del massís del Montseny i a una major exposició als
vents mediterranis humits, presenten una pluviometria major, especialment a l’estiu.
En conjunt, la proximitat de l’espai al mar Mediterrani provoca notables influències: les
marinades, a l’estiu, redueixen les temperatures màximes, mentre que a l’hivern és l’aire tebi
marí el que atenua els freds més intensos.
Les temperatures mitjanes anuals oscil·len entorn els 14 º C i els 16º C, mentre que els
precipitacions mitjanes es troben entre els 650 i els 750 mm anuals.

Geologia i Litologia
Les serralades del Montnegre i el Corredor presenten un substrat geològic majoritàriament
constituit per granodiorites de textura granulada, més o menys heterogranular, hipidiomòrfica a
al·lotriomòrfica de gra mitjà. Aquest es travessat per roques filonianes i masses pissarroses més
resistents a l’erosió, que destaquen a les parts culminants del Montnegre on el relleu esdevé
més abrupte.
Els materials granítics, en contacte amb l’aigua de la pluja i la humitat ambiental, pateixen una
meteorització química que dona lloc a un substrat granular i altament porós, el característic
sauló, que es diposita en les parts mitjanes i baixes de les vessants.
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El sòcol granític afavoreix la presència d’un gran nombre de petits cursos d’aigua que modelen
el paisatge de la regió i l’estructuren en nombroses crestes i fons de vall, abruptes al Montnegre,
suaus i arrodonides al Corredor.

Geomorfologia
En les serres del Montnegre i del Corredor s’aixequen els cims més elevats de la Serralada
Litoral Catalana, com ara: el Montnegre de Ponent (759 m), el Turó Gros (757 m) i el Turó d’en
Vives (754 m), entre altres. Tots aquests turons més enlairats formen part del massís del
Montnegre, mentre que el punt més alt de la serra del Corredor és al Santuari, a 657 metres.

Hidrologia
Des del punt de vista hidrològic, l’àmbit del Montnegre i el Corredor està constituit per la conca
de la Tordera i els seus afluents, que drenen la vessant interior; i per les rieres i rambles
mediterrànies (com la riera d’Arenys) que drenen la vessant de marina i desemboquen
abruptament al mar.
Els afluents principals de la Tordera que drenen la vessant interior del Montnegre i el Corredor
són la riera d’Olzinelles, la riera de Vallgorguina, la riera de Furiosos, ....
Les lleres d’aquests cursos han estat ocupades fonamentalment per plantacions d’arbres de
creixement ràpid ( plàtans, pollancres, pi insigne, falsa acàcia, etc.) potenciades per l’actuació
antròpica i pels boscos de ribera originals, formats principalment per vernedes amb altres
planifolis acompanyants (Cirerers, avellaners, etc.)
Les conques de la vessant de marina, més abruptes i per tant d’un regim hidrodinàmic més
intermitent i explosiu, constitueixen les rieres i rambles del Maresme. Aquestes no mantenen
cursos d’aigua permanents i per tant no han pogut ser ocupades per les formacions d’arbres de
ribera de la vessant interior. Per contra hi han trobat el seu espai els tamarius, canyars, etc, que
poden aprofitar els majors recursos hídrics del seu subsòl.
Caldrà tenir en conte per a la gestió d’aquests espais que l’Agència Catalana de l’Aigua te
competències en els usos de la zona de policia de les lleres inundables, havent d’autoritzar en
els 100 metres a banda i banda de rius, rieres i torrents les actuacions de millora forestal que
s’hi hagin de dur a terme.
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N

Xarxa Hidrològica
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2.3 Estat natural
Flora
L’estat actual de les comunitats vegetals del Montnegre i el Corredor està fortament lligat a
l’activitat agrícola i forestal intensa que s’hi ha dut a terme des d’antuvi. Aquesta influència s’ha
vist modificada des de la decada dels 60, quan la política energètica va substituir les llenyes i el
carbó vegetal pel petroli com a font principals de combustible.
Alguns treballs realitzats en aquesta àrea d’influència durants els anys 70 i 80 per autors com P.
Montserrat, G. Lapraz i R. M. Cros ja assenyalaven que la vegetació de les Serres del
Montnegre i el Corredor havien sofert moltes transformacions degudes a la intervenció humana
que ha explotat aquests boscos de formes diverses al llarg de la història (Agramunt, M. et. al.,
1995).
Com a elements singulars, a nivell florístic es poden trobar reminiscències eurosiberianes que
resten de períodes passats d’un clima més fred: vestigis de “Fagus sylvatica, Quercus
canariensis, Lilium martagon i Valeriana officinalis”.
Cal d’estacar que estan protegides pel decret 328-1992 de 14 de desembre, pel qual s’aprova el
Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya, en l’ambit del EIN serralades del Montnegre i el
Corredor les espècies: “Erica cirerea i Hypericum pulchrum”.
També estan dotades de protecció especial segons la Directiva 92/43/CEE, actualitzada a la
Directiva 97/62/CE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
les següents espècies: “Spiranthes aestivalis, Galanthus nivalis, Ruscus aculeatus”. I com a
habitats d’interès prioritari, les Vernedes.

Fauna
En l’ambient eminentment forestal d’aquestes àrees hi trobem espècies boscanes
mediterrànies com la geneta (Genetta genetta), la rata cellarda (Elyomis quercinus), l’esquirol
(Sciurus vulgaris), l’astor (Accipiter gentilis), el picot verd (Picus viridis), el gaig (Garrulus
glandarius) o la serp blanca (Elaphe scalaris); i animals propis d’ambients centreuropeus: el
gorja blanc (Martes foina), el talpó roig (Clethrionomys glareolus), la becada (Scolopax rusticola)
i el tòtil (Alytes obstetricans).
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En les zones obertes hi ha una elevada biodiversitat faunística. Insectes i altres invertebrats,
rèptils, ocells i petits mamífers viuen entre les brolles. Aquestes àrees són importants per als
depredadors com ara l’àliga marcenca (Circaetus gallicus), l’aligot (Buteo buteo), la guineu
(Vulpes vulpes), la serp verda (Malpolon monspessulanus) i el llangardaix (Lacerta lepida)
perquè hi troben els elements bàsics de la seva alimentació.
Un cas singular és la presència del cabirol, reintroduït l’any 1993 al Montnegre, havent ampliat
actualment tant la població com la zona de dispersió.
L’aïllament del massís del Montnegre i la serra del Corredor ha conduït a que actualment
existeixin diverses espècies endèmiques a nivell faunístic. S’ha descrit la presència de Steropus
catalanicus (Garcia de Castro com. verb) i la de Euproctus asper a Sant Martí de Montnegre en
un estudi de la Diputació de Barcelona. Cal destacar que estan específicament protegides en
l’àmbit del parc del Montnegre i el Corredor els espais de nidificació o de cria de rapinyaires.
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2.4 Medi socioeconòmic
Sector Primari Forestal
Els boscos del Montnegre i els del Corredor han estat tradicionalment orientats a la producció
de llenyes d’alzina, roure, arboç i carbó vegetal per al subministrament energètic. Un producte
que en els últims anys ha recuperat extensió territorial i ha guanyat valor econòmic és el suro.
En les vessants de marina el pi pinyoner que ocupà l’espai deixat per les vinyes va esdevenir un
recurs interessant, del qual se n’aprofitaven els pinyons, la fusta i les brancades per als forns
locals. Més recentment, altres productes forestals que han guanyat importància han estat les
plantacions d’espècies de creixement ràpid per a fusta de qualitat: plataners, pollancres, falsa
acàcia, pi insigne, etc.
Aquestes produccions han ajudat a l’establiment d’una indústria de primera transformació dins
l’àmbit de l’Associació i també en l’àrea d’influència pròxima. Igualment s’han desenvolupat una
sèrie de PIME’s de treballs forestals, que ocupen de forma majoritària personal immigrant i de
baixa qualificació professional. Això ho podem veure en la taula 2.4 d’indicadors del sector
primari.
Taula 2.4: Indicadors del sector primari (Indústries i Empreses del Sector Forestal al Maresme, Vallès Oriental i la Selva.2005. OTPMIF,
Diputació de Barcelona)

Indústries de 1ª transformació Tipologia

Consum anual

2

Serradores de Palet

2.000 t

4

Serradores de Castanyer

20.650 t

4

Serradors d’altres Frondoses

29.880 t

12

Serradores de Llenyes

21.690 t

3

Preparadores de Suro

2.700 t

3

Processadors de Pinya

5

Planta Forestal per Jardineria

> 2.000 t
6.650 unitats

Pla Marc de Recuperació i Valorització de les finques forestals de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor.
Entitat col·laboradora: Diputació de Barcelona

18

Empreses de Treballs

Dedicació general

Treballadors

1

Franges de protecció

9

8

Desbrossaments

4

Aprofitaments forestals

> 20

20

Tota mena de Treballs forestals

>181

1

Altres treballs

71

7
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2.5 Estat legal i Planejament
Estan actualment en vigor en l’àrea de planejament els plans generals o normes subsidiàries
d’urbanisme 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.
Aquests instruments de planejament estan adequats a l’existència del Pla especial de protecció
del medi físic i del paisatge de les serres del Montnegre i el Corredor (Serralada de Marina).
Aquest Pla es desenvolupa en aplicació de la Llei de Sòl de 1976 i el seu Reglament de
Planejament, així com de la Llei d’Espais Naturals de 1985 i fou aprovat l’any 1989 per silenci
administratiu positiu.
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També està inclòs en l’àrea de planificació, segons el Decret 328/1992, l’Espai d’Interès Natural
(EIN) de Serres de Montnegre-Corredor, tot i que els límits administratius no són del tot
coincidents amb els de l’àmbit del Pla especial aprovat l’any 1989. Aquests límits estan pendents
de modificació en la proposta d’ampliació de la Xarxa Natura 2000, per adaptar-los als límits del
Parc.
PEIN "Serres de Montnegre i Corredor"

N

N

Proposta Ampliació Xarxa Natura 2000
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2.6 Superfícies forestals
La superfície forestal total és de 25.858 ha. A la taula 2.1 es pot veure la distribució de la
superfície forestal per municipi.
Taula 2.2. Distribució de la superfície forestal per municipi.

Municipi

Hectàrees Forestals

Arenys de Munt

1355 ha

Dosrius

3454 ha

Fogars de la Selva

2792 ha

Llinars del Vallès

1696 ha

Sant Cebrià de Vallalta

1134 ha

Sant Celoni

5558 ha

Sant Iscle de Vallalta

1501 ha

Tordera

6008 ha

Vallgorguina

1860 ha

Vilalba Sasserra

501 ha

SUPERFÍCIE FORESTAL TOTAL

25858 ha

SUPERFÍCIE FORESTAL ARBRADA

25012 ha
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2.7 Distribució de la superfície forestal total per tipus de
vegetació
Durant els treballs previs a la redacció del Pla Marc es va realitzar un Inventari Forestal per tal
de determinar els tipus de vegetació i el seu estat forestal. El resultat d’aquest inventari es pot
veure en la taula 2.3.
Taula 2.3. Estimació de la distribució dels diferents tipus de bosc.

Classificació per tipus de bosc

Superfície (ha)

Matollars, erms i prats

2.700

Pinedes de Pinyoner

11.500

Alzinars amb altres planifolis d’ús energètic

4.000

Sureres

5.000

Castanyedes

500

Boscos de Ribera

250

Pinedes de Creixement Ràpid

600

Altres Superfícies Forestals Arbrades

412

TOTAL

25012
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CAPÍTOL 3. APROFITAMENTS FORESTALS

3.1 Perspectives actuals sobre els aprofitaments Forestals
3.2 Descripció dels models
3.3 Aspectes a considerar en la valoració dels Models
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3.1 Perspectives actuals sobre els aprofitaments Forestals
Antecedents
S’ha estudiat la viabilitat econòmica i tècnica de l’aprofitament de les llenyes d’alzina, roure i
surera; del suro i de la fusta de pi pinyoner.
Analitzant els preus actuals del mercat de les llenyes, del suro i de la fusta (taula 5.1)i veient les
especificacions dels Plans Tècnics aprovats pel Centre de la Propietat Forestal, les dades del
Inventari Forestal realitzat per l’Associació i altres precedents, la legislació forestal i ambiental
vigent i la tecnologia disponible, s’ha constatat que:


Es poden assolir creixements de l’ordre de 3 m3 / ha any de llenyes d’alzina i altres
espècies energètiques.



Aquest volum de llenyes, amb o sense tractament previ, disposarà en el futur de mercat
suficient i en expansió, però que cal potenciar per a que no es saturi.



Es poden assolir produccions de fusta de pi pinyoner de l’ordre de 3 m3 /ha any i de
pinya de l’ordre de 570 kg /ha any.



Aquest volum de fusta disposa d’un mercat suficient i proper, però per a un destí de
baix valor afegit que en compromet la seva explotació. El volum de pinya té un mercat
local potent, però poc transparent. El furtivisme en la recollida de la pinya en limita el
seu aprofitament comercial.



El suro obtingut en el Montnegre i el Corredor és de bona qualitat i disposa d’un mercat
suficient i d’un preu considerable que el fan el producte forestal estrella de la zona.



La gestió conjunta d’aquests aprofitaments pot abaratir els costos d’explotació,
augmentar els ingressos de la venda i, per tant, incrementar els marges comercials.



L’ordenació conjunta d’aquests aprofitaments i la seva comercialització exigeix la
redacció d’un projecte de gestió rigorós.
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Taula 3.1 Preu de venda dels diferents productes forestals. (FONT: DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
Butlletí dels Productes forestals a Catalunya, núm. 4. 2006)

Preu de les llenyes i de la fusta

€ / t (IVA no inclòs)

Llenya d’alzina:

50,00 / 65,00

Llenya d’alzina a la zona del Vallès:

54,00 – 57,00

Llenya de roure:

39,00 / 46,00

Fusta de pi blanc per a serra:

33,00 / 39,00

Fusta de pi pinyoner per a serra:

39,00 / 45,00

Fusta de coníferes per a trituració:

25,00 / 28,85

Fusta de planifolis per a trituració

23,00 - 27,05

Llenyes de suro pelut
Suro de trituració
Suro de reproducció

25 / 33
240
1500 /1700

Per obtenir els beneficis finals, al preu de venda a fàbrica se l’hi ha de restar els costos
d’explotació i de transport dels productes fins a la fàbrica.

Objectius
Tallada i comercialització conjunta de les llenyes de roure i alzina, de la fusta de pi pinyoner i
suro així com d’altres productes secundaris resultants dels treballs de millora forestal en les
finques associades.
S’exclouran de l’objectiu productor les zones amb sòls pobres, amb fenòmens erosius actius o
manca d’infrastructures d’explotació suficients.
L’objectiu tècnic de qualsevol actuació als boscos de l’Associació ha de ser: “Millorar l’estabilitat i
productivitat de la massa forestal el més ràpid possible, i mantenir-la. Definint l’estabilitat com la
capacitat de la massa forestal per a :
Autodefensar-se davant els incendis forestals i altres pertorbacions
Recuperar-se desprès d’una intervenció
L’objectiu socioeconòmic pels boscos de l’Associació és actuar de la forma econòmicament més
eficient, garantint en tot moment la permanència de la massa i dels ecosistemes i processos que
sustenta.
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Àmbit d’actuació
L’Àmbit d’actuació compren les superfícies forestals 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, Vilalba Sasserra.

Models silvícoles
Per a cada tipus general de bosc la comissió de treball ha consensuat una sèrie de models de
gestió silvícola que han de servir per poder complir, des del si de l’associació, amb els objectius
esmentats anteriorment. A continuació és presenten aquests models, els quals s’aplicaran en
l’execució d’aquest Pla Marc.
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3.2 Descripció dels Models
3.2.1 - Boscos d’Alzina (Quercus ilex) i/o Arboç (Arbutus unedo):
Els models proposats són aplicables a les superfícies forestals amb l’objectiu de producció
prioritària tal i com es representa a la taula 3.2.
Taula 3.2 Criteris generals pels diferents models en funció dels objectius.

Zones

Objectius

Objectiu de
Producció Forestal
Prioritari

Producció de llenyes
d’alzina i arboç per a destins
energètics

Criteris generals
<45 % de pendent
Pendent entre el 45% i el 65%, sempre i quan
permeti la mecanització o estigui a menys de 70 m
d’un camí.
>65 % de pendent

Objectiu de
Producció Forestal
No Prioritari

Manteniment del paisatge i
del sòl davant l’erosió

Millora d’usos secundaris,
reducció del combustible i
estabilitat del paisatge.

No transitables per maquinària i situades a més de
70 m d’un camí..
Zones properes a edificacions o punts d’interès
paisatgístic i sociocultural.

Model de gestió proposat per boscos de producció forestal prioritària


Forma fonamental de bosc menut.



Forma Principal regular.



Torn de tallada tecnològic per a llenya, determinat pel moment en que el diàmetre
normal mitjà arriba a 17 cm (≈30 anys).



Tallada final amb reserva de 400 arbres amb criteri econòmic i paisatgístic.



Selecció de tanys (no comercial) als 8-10 anys, deixant de 900-1000 tanys per ha.
Potenciar un tany per soca.



Tallada dels arbres reservats en la tallada final, durant la selecció de tanys.



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 aquesta.



Segona selecció dels tanys induïts per la tallada i selecció anterior i estassada sobre
peus competidors, 17 - 19 anys.



Les restes de vegetació tallada que no es retirin del bosc es deixaran trossejades a 1,5
metres de longitud màxima i 0,6 metre d’alçada màxima sobre el sòl.
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Model de gestió proposat per boscos de producció forestal no prioritària.


Forma fonamental de bosc alt.



Forma principal regular.

Itineraris silvícoles proposats per masses d’ alzina i arboç
A continuació es presenten els itineraris silvícoles per du a terme l’adequació de les masses de
roure i alzina als models establerts, agafant coma a punt de partida el diàmetre dels tanys, la
densitat de tanys per hectàrea i la densitat de soques per hectàrea.
Els itineraris es presenten en dos esquemes, el primer per a les zones amb objectiu de
producció forestal prioritària (esquema 1) i el segon per a les zones amb objectiu de producció
forestal no prioritària i protectores (esquema 2).
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Esquema 1: Masses de producció forestal prioritària (mecanitzables).

Tipus de bosc
Unitat

Diàmetre
Mitjà

A.1
≥ 17 cm

Densitat
tanys/ha

Densitat
soques

Tallada amb reserva de 400 p/ha dels diàmetres Selecció d’un tany per soca als 8-10
anys. Mínim de 900 tanys / ha
superiors

> 500

< 150

Selecció

d’un

tany

per

soca,

potenciar

regeneració de llavor. Mantenir un mínim de 400
tanys / ha

Dn mitjà < 12 cm .

< 17 cm

< 1200
Zones afectades per pertorbacions.
( assecada, plagues, foc,...)

a que passi a ser el tipus A.1.

Tallada
reserva.

amb

A.1
A.1

d’un Selecció d’un tany per soca. Mínim de
tany per soca. 900 tanys / ha.

A.1

Reservar entre 400 i 700 tanys/ha en
funció

del

diàmetre

normal.

Bosc ordenat

Recobriment òptim del 45 %.

Deixar-ho créixer fins a assolir els 17 cm de diàmetre normal mitjà
Tallada sanitària i productiva. Reserva de Selecció d’un tany per soca als
400 P/ha sans de diàmetres superiors
8-10 anys. Mínim 900

Pla Marc de Recuperació i Valorització de les finques forestals de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor.
Entitat col·laboradora: Diputació de Barcelona

Afavorir la regeneració natural i esperar

Selecció

> 1200
Dn mitjà 12-17 cm.

A.5

Bosc Ordenat

> 150

< 500

A.4

Bosc Objectiu

> 500

A.2

A.3

Actuacions

A.1 A.2
Bosc Ordenat
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Esquema 2: Masses protectores o de producció forestal no prioritària.

Tipus de bosc
Densitat tanys/ha

Actuacions

Bosc Objectiu

Tanys / soca

Excessiva (>1200)

> 1.5

Excessiva (>1200)

< 1.5

Selecció d’un tany per soca. Mínim de 900 tanys

No intervenir

Normal (500-1200)
Defectiva(<500)

<3

Defectiva(<500)

>3

Selecció d’un màxim de tres tany per soca.

Bosc Ordenat

Potenciar regeneració de llavor (“resalveo de conversión”)

Tallada sanitària i productiva amb Selecció d’un tany
Zones afectades per pertorbacions ( assecada,
reserva de < 900 tanys/ha sans i dels per soca als 8-10
plagues, foc,...)
diàmetres superiors
anys
Zones properes a edificacions o punts Selecció d’un tany per soca, i aclarida de millora. Deixar
d’interès paisatgístic i sociocultural.
700 – 900 tanys/ha.
* Nota: Les densitats expressades són les de referència i tenen caràcter orientatiu.
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3.2.2 - Boscos d’Alzina Surera (Quercus suber):
Els models proposats són aplicables a les superfícies forestals poblades principalment per
l’alzina surera.
Degut al significatiu valor econòmic del suro, en relació a la resta de productes forestals, i al
procés manual de la seva recol·lecció es consideren totes les suredes com de producció forestal
prioritària.

Model de gestió proposat per boscos de producció forestal prioritària.


Forma fonamental de bosc de llavor



Forma principal regular.



Torn de tallada de màxim benefici per a la producció de suro, determinat pel moment en
que és realitzà la 8ª lleva de suro (a uns 150 anys).



Mètode de regeneració per aclarida successiva (Disseminatòria, aclaratòria i final).



Selecció de tanys (no comercial) als 14 anys, deixant uns 800 tanys per ha. Potenciar
un tany per soca.

Esquema 3: Model de gestió per a sureres.

CARACTERÍSTIQUES I CRITERIS GENERALS
Producció estimada kg /ha any:

250-300

Torn aproximat anys:

14

Estructura proposada:

Regular

Tractament:

Aclarida successiva

Peus pare p/ha:

120 i 100
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RÈGIM DE TRACTAMENTS
Actuació

Tipus d’intervenció

Estassada,
1ª Lleva

Edat

CD

Den.

inicial

(tanys/ha)

despelegrinar,

tractament fitosanitari i aclarida

50

3ª Lleva

4ª Lleva

final

(peus/ha)
Un

tany

Notes

per

soca i uns 500

20

no comercial
2ª Lleva

Den.

Aclarida de millora

(FCC 40%)

Estassada, pela i tractament
fitosanitari
Estassada, lleva,

tractament

fitosanitari i aclarida de millora.
Estassada, pela i tractament
fitosanitari

64

25

500

500

78

30

500

250

92

35

250

250

Aclarida de millora

Es
Estassada,
5ª Lleva

uniformement repartits,

tallada

disseminatoria,

pela

i

deixaran

106 / 0

40

250

els

120

tractament fitosanitari

millors

peus

productors de suo i de
llavor.

Pelar
6ª Lleva

l’estrat

superior,

tractament fitosanitari, aclarida
no comercial, selecció de tanys

120 / 14

45

8ª Lleva

tanys/ha

regenerat/ha

120 peus pare

fitosanitari

i

134 / 28

50
120 peus pare

Pelar i eliminar l’estrat superior,

800 regenerat

fitosanitari,

estassada,

de

120 peus pare

Es deixarà un únic tany
per soca segons criteris
de vigor i rectitud i

148 / 42

55

l’escorça.
Es

100 peus pare

estassada

tractament

peus

800 regenerat

Pelar i aclarir l’estrat superior,
tractament

800

manca de ferides en

i estassada.

7ª Lleva

> 900

deixaran

uniformement repartits,
els millors productors
de suo i de llavor.

800 Peus/ha
120 peus pare

* Nota: Les densitats expressades són les de referència i tenen caràcter orientatiu.
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Itineraris silvícoles proposats per masses d’alzina surera
A continuació es presenten els itineraris silvícoles per du a terme l’adequació de les masses de
surera als models establerts, agafant coma a punt de partida el diàmetre dels peus i la densitat
de peus per hectàrea. Els itineraris es presenten en dos esquemes, el primer per a les zones
amb objectiu de producció prioritari, en sureres joves sense cap lleva realitzada o amb suro de
més de 20 anys (esquema 4) i el segon per a les zones amb objectiu de producció prioritari, en
sureres joves amb la primera lleva realitzada (esquema 5).
Esquema 4: Masses de producció prioritària, amb sureres joves sense cap lleva realitzada o amb suro de més de 20 anys.

Peus de

Núm. de peus de 20 a 25

Núm. de peus de 20 a 35

Sureda

cm de diàmetre normal

cm de diàmetre normal

Adaptació a la taula de producció: llevar

> 500

> 250

Operacions

500 peus

< 500

> 250

< 500

< 250

Adaptació a la taula de producció: llevar
250 peus
No actuar

* Nota: Les densitats expressades són les de referència i tenen caràcter orientatiu.
Esquema 5: Masses de producció prioritària, amb sureres joves amb la primera lleva realitzada.

Peus de
Sureda

Núm. de peus de 20 a 25 Núm. de peus de 20 a 35 Excés de
cm de diàmetre normal

Operacions

cm de diàmetre normal Peus Totals

>30%
> 500
< 30%

Adaptació a la taula de producció
en la pròxima lleva
Llevar quan toqui

> 250
> 30%
< 500

> 250
< 30%

< 500

Adaptació a la taula de producció
en la pròxima lleva
Llevar quan toqui

< 250

No actuar

* Nota: Les densitats expressades són les de referència i tenen caràcter orientatiu igual que el torn de lleva.
* Nota: En 14 anys següents a la tallada disseminatòria pot ser necessari realitzar una estassada complementaria per assegurar el bon
desenvolupament del regenerat.
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3.2.3 - Boscos de pi pinyoner (Pinus pinea):
Els models aplicats són vàlids per a les masses pures de pi pinyoner. Els objectius primordials en
les pinedes de pi pinyoner consistiran en augmentar l’estabilitat de la massa davant de
pertorbacions, reduint el combustible i la competència interespecífica, i mantenir el potencial
productor de pinya.
Aquestes formacions no tenen un interès per a la producció forestal prioritària, a no ser que
s’afavoreixi un canvi d’espècie.

Model de gestió proposat per pinedes de pi pinyoner


Forma fonamental de bosc de llavor



Forma Principal regular.



Torn de tallada de 110 anys.



Mètode de regeneració per aclarida successiva (Disseminatòria, aclaratòria i final).



Qualitats d’estació 1,2 i 3 segons Piqué, M. 2003:

Esquema 6: Qualitats d’estació per a formacions de pi pinyoner a catalunya. Piqué, M. 2003:
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Q3

8
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Q2
Q3
Q4

6
4

Q4

Q4

Q4

2

Edat
0

20

40
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80

El règim de tallades s’ha constituït en base a l’aplicació de les taules de producció de Piqué, M.
2003. A aquest s’hi ha aplicat un pes i una rotació que garantís els següents aspectes:
Producció prioritària no definida (fusta o pinya), ja que les condicions actuals dels dos mercats no
en justifiquen l’elecció. Per aquest motiu s’opta per un regim d’aclarides intermedi entre els dos
proposats per Piqué, M. 2003.
Concentrar al màxim les tallades per reduir els costes fixos d’explotació. Extreure més de 30
tones per hectàrea. No extreure més del 33 % de l’àrea bassal en una sola intervenció. En
aquest tipus de tallades suposa extreure menys del 50% dels peus.
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Esquema 7: Règim d’aclarides per a masses pures de pi pinyoner en Qualitats d’estació 1:

Esquema 8: Règim d’aclarides per a masses pures de pi pinyoner en Qualitats d’estació 2:

Esquema 9: Règim d’aclarides per a masses pures de pi pinyoner en Qualitats d’estació 3:

* Nota: Les densitats expressades són les de referència i tenen caràcter orientatiu.
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Itineraris silvícoles proposats per pinedes de pi pinyoner
A continuació es presenten els itineraris silvícoles per du a terme l’adequació als models
proposats de les masses pures de pi pinyoner:
1-Entrar en la taula amb els paràmetres qualitat d’estació i edat o alçada actuals de la massa.


Si el nombre de peus per hectàrea actuals està per sobre el 30 % dels recomanats
actuar per adaptar la pineda a les densitats recomanades.



Si el nombre de peus per hectàrea actuals està per sota el 30 % dels recomanats no
actuar fins que correspongui la següent intervenció, segons el model silvícola definit en
aquest apartat.



En les intervencions no extreure en una sola actuació més del 35 % de l’àrea bassal i
d’un 60 % del nombre de peus.

Esquema 10:Itineraris silvícoles per a pi pinyoner:

Qualitat d’estació 1

Qualitat d’estació 2

Qualitat d’estació 3

Edat

Alçada
Mitjana (m)

Densitat
(peus/ha)

Alçada
Mitjana (m)

Densitat
(peus/ha)

Alçada
Mitjana (m)

Densitat
(peus/ha)

8-12

5,5

494

4

554

2,7

630

40

13,2

286

10,3

342

7,5

414

70

17,7

189

14,1

233

10,6

291

100

21

110

17

150

13

150

105

22,3

60

17,4

70

14,3

70

110

22,8

0

17,8

0

14,7

0



Aclarida de plançoneda i Tallada final



Aclarides de millora



Tallada Preparatòria



Tallada disseminatòria
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3.2.4 – Boscos mixtes de pi pinyoner (Pinus pinea) amb pi blanc (Pinus
halepensis):
Els models aplicats són vàlids per a les masses on l’espècie principal és el pi pinyoner però
existeix un nombre significatiu de peus de pi blanc. El pi blanc actuarà com l’espècie secundaria.
Degut a la nul·la rendibilitat i menor adaptació a l’estació del pi blanc (problemes d’estabilitat
sobre sauló) és decideix tendir en les aclarides a la transformació d’aquestes formacions en
pinedes pures de pi pinyoner.

Model de gestió proposat per pinedes mixtes de pi pinyoner i pi blanc.
En les pinedes mixtes de pi pinyoner i pi blanc s’aplicarà el mateix model de gestió plantejat per
a les pinedes pures de pi pinyoner en l’apartat 3.2.3.
Com a condicionants al model s’incorpora:


En les aclarides s’extraurà de forma prioritària el pi blanc.



Es transformarà en masses pures de pi pinyoner.

Itineraris silvícoles proposats per pinedes mixtes de pi pinyoner i pi blanc
Per a les pinedes de pi pinyoner amb pi blanc s’aplicaran els itineraris silvícoles definits en
l’apartat 3.2.3, tenint en compte en la seva aplicació les condicions definides en aquest capítol.

3.2.5 – Boscos mixtes de pi pinyoner (Pinus pinea) amb surera (Quercus
suber):
En les pinedes de pi pinyoner on existeix un nombre significatiu de peus d’alzina surera i degut al
elevat preu del suro, l’objectiu fonamental de les actuacions en aquestes formacions forestals
recaurà en la transformació en sureres pures o en la potenciació dels peus existents d’aquestes.
En aquest masses, l’alzina surera passarà de ser l’espècie secundaria a convertir-se en l’espècie
principal.

Model de gestió proposat per pinedes mixtes de pi pinyoner amb surera.
Els les pinedes mixtes de pi pinyoner i surera s’aplicarà sempre que sigui possible el model de
gestió plantejat per a les suredes pures, descrit en l’apartat 3.2.2.
En el supòsit que la situació actual de la massa no permeti la transformació en una sureda i la
seva gestió amb el model plantejat per aquestes, es gestionarà com una massa de pi pinyoner
segons el model definit per aquestes en l’apartat 3.2.3.
Com a condicionants al model s’incorpora:
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En les aclarides s’extraurà de forma prioritària el pi pinyoner.



Es potenciarà en tots els treballs el correcte desenvolupament dels peus de surera.



Espaiament mínim d’aquestes amb la resta de l’estrat arbori de 4 X 5 metres.

Itineraris silvícoles proposats per pinedes mixtes de pi pinyoner amb surera.
Per a les pinedes de pi pinyoner amb surera s’aplicaran els itineraris silvícoles que es defineixen
a continuació, tenint en compte en la seva aplicació les peculiaritats definides en aquest capítol.
Esquema 11: Itineraris silvícoles per a pi pinyoner amb surera:

Peus/ha
de Surera

Diàmetre
Normal Mitjà

< 250

OBSERVACIONS
Gestió com a Pineda, Itineraris definits en l’apartat 3.2.3

250-500

< 20 cm

Gestió com a Pineda, Itineraris definits en l’apartat 3.2.3

> 20 cm

Itineraris per a sureres, definits en l’apartat 3.2.2

* Nota: Les densitats expressades són les de referència i tenen caràcter orientatiu.

3.2.6- Boscos mixtes de pi pinyoner (Pinus pinea) amb alzina (Quercus ilex) o
arboç (Arbutus unedo):
En les pinedes de pi pinyoner, on els planifolis per a finalitats energètiques esdevenen l’espècie
secundària o presenten una regeneració abundant, podem tenir dos objectius fonamentals en les
actuacions de millora forestal:


Degut a la major rendibilitat actual de l’alzina o l’arboç per a la producció de llenyes,
sempre que sigui possible es potenciarà la transformació cap a alzinars en les àrees que
és puguin qualificar de producció forestal prioritària.



En casos on la presència d’aquests planifolis sigui insuficient es procedirà a la gestió del
pi pinyoner com a masses pures.

Pla Marc de Recuperació i Valorització de les finques forestals de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor.
Entitat col·laboradora: Diputació de Barcelona

40

Model de gestió proposat per pinedes mixtes de pi pinyoner amb alzina o arboç.
Els les pinedes mixtes de pi pinyoner amb planifolis per a llenyes, en zones qualificables de
producció forestal prioritària, s’aplicarà el model de gestió plantejat per als alzinars, descrit en
l’apartat 3.2.1.
En el supòsit que la situació actual de la massa no permeti la seva gestió d’acord amb el model
plantejat per a alzinars, aquestes formacions és conduiran com a masses de pi pinyoner, segons
el model descrit en l’apartat 3.2.3. L’estrat inferior de planifolis arboris o arbustius es gestionarà
mitjançant estassades prèvies o simultànies als treballs planificats per al pi pinyoner.
Com a condicionants al model s’incorpora:


Les aclarides s’efectuaran de forma prioritària sobre el pi pinyoner.



En l’estrat inferior de planifolis es prioritzarà el manteniment d’un tany per soca en les
espècies arbustives amb major capacitat rebrotadora.

Itineraris silvícoles proposats per pinedes mixtes de pi pinyoner amb alzina o
arboç.
Per a les pinedes de pi pinyoner amb planifolis d’ús energètic s’aplicaran els itineraris silvícoles
que es defineixen a continuació, tenint en compte en la seva aplicació les peculiaritats definides
en aquest capítol.
Esquema 12: Itineraris silvícoles per a pi pinyoner amb alzinar:

Peus/ha
de
planifolis

Diàmetre
Normal
Mitjà

Peus/ha planifolis

Gestió com a Pineda, Itineraris definits
en l’apartat 3.2.3

< 500

> 500

OBSERVACIONS

< 12 cm

< 900
> 900

> 12 cm

Gestió com a Pineda, Itineraris definits
en l’apartat 3.2.3
Itineraris per alzinars,
l’apartat 3.2.2

definits en

* Nota: Les densitats expressades són les de referència i tenen caràcter orientatiu.
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3.3 Aspectes considerats en la concepció dels Models
Efectes Transitoris: Primers
anys
desprès
de
les
intervencions

Alzinars
productius

Sureres

Magnitud

Magnitud

Sentit

Pinedes de pi
pinyoner
Sentit

Magnitud

Economia local: Millora de l’eficiència per
concentració de tallades i gestió conjunta.

1

+

2

+

1

Risc erosió: Possible pèrdua de sòl per
reducció de la FCC original i maquinaria.

1

-

1

-

0

Estabilitat davant de pertorbacions:
Menor risc d’assecada i augment de
restes en el sòl que incrementen el risc
d’incendi

0

Alteració del Paisatge: presència de
restes i de l’antropització del bosc.

1

Efecte sobre la vida silvestre: reducció
d’espècies per la presència humana i
alteració de l’habitat.
Efecte temporal

Sentit

+

0

1

-

-

0

1

-

1

-

0

1

-

2

-

1

2

-

+

* Sentit de l’efecte: Positiu (+), Negatiu (-).
* Magnitud de l’efecte: Alt (3), Moderat (2), Baix (1), Nul (0).
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Efectes
Globalment
l’espècie.

permanents:
al
torn
de

Alzinars
productius

Sureres

Magnitud

Magnitud

Sentit

Pinedes de pi
pinyoner
Sentit

Magnitud

Economia local: Millora de la rendibilitat
general se les finques i del sector forestal i
del transport.

1

+

2

+

1

Risc erosió: Possible pèrdua de sòl per
reducció de la FCC original i maquinaria.

1

-

1

-

0

Estabilitat davant de pertorbacions:
Menor risc d’assecada, discontinuïtat del
combustible i peus més estables a vent i
nevades.

1

+

1

+

2

Alteració del Paisatge: Increment de la
diversitat d’ambients forestals.

1

+

1

+

0

Efecte sobre la vida silvestre: increment
dels habitats i per tant del nombre
d’espècies presents.

1

+

1

+

0

Efecte general

3

+

4

+

3

Sentit

+

+

+

* Sentit de l’efecte: Positiu (+), Negatiu (-).
* Magnitud de l’efecte: Alt (3), Moderat (2), Baix (1), Nul (0).
De forma general els efectes positius a llarg termini compensen sobradament els efectes
negatius, de baixa magnitud, que es produeixen els primers anys desprès de les intervencions.
Les majors alteracions, són degudes a la presència de les restes de tallada que romanen en el
sòl. Aquest efecte negatiu és redueix a mesura que s’avança en el seu procés de descomposició
que per als combustibles fins pot variar entre 1 i 5 anys.
Els efectes negatius que tenen els tractaments forestals sobre la fauna i flora, per la pròpia
alteració de l’habitat que suposen, es veuen compensats a la llarga per la creació d’habitats
nous, amb formacions de diferents edats i recobriments.
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CAPÍTOL 4. PROJECTE DE MILLORA I VALORITZACIÓ DE
BOSCOS D’ALZINA

4.1 Projecte de millora i valorització dels boscos d’alzina.
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4.1 Projecte de millora i valorització dels boscos d’alzina

Antecedents
Les formacions forestals d’alzinars i alzinars mixtes amb planifolis per a usos energètics
constitueixen un dels boscos més extensos del Montnegre i el corredor. La seva importància no
sols recau en la seva extensió, sinó també en les rendes que generen.
Durant l’última meitat del segle vint, la pèrdua d’ús com a combustible de les llenyes i el carbó
davant dels combustibles fòssils i el continu augment dels costos d’explotació han comportat la
reducció de les intervencions forestals i per tant una capitalització progressiva del bosc.
La major quantitat de combustible que acumulen implica un augment important del risc d’incendi
forestal i de la competència interespecífica.

Objectius
Afavorir la reducció del combustible i augmentar el vigor dels alzinars.
Orientar la gestió d’aquests boscos per a l’obtenció eficient i perenne de llenyes.

Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació es correspon amb les zones de boscos on l’espècie dominant és l’alzina o
l’arboç dins de l’àmbit de l’Associació i que es corresponen amb els itineraris silvícoles per a
alzinars, definits en l’apartat 3.2.1.
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Descripció del projecte
Selecció de tanys


La selecció de tanys es realitzarà als 8 i 10 anys desprès de la tallada final, sempre
d’acord a les indicacions dels itineraris silvícoles definits en l’apartat 3.2.1.



A cada soca es seleccionaran un o dos tanys, per aconseguir les densitats definides en
els itineraris silvícoles (900 tanys/ha). És realitzarà també la tallada dels 400 p/ha
reservats en la tallada final.



Es seleccionaran els tanys que tinguin la tija més vertical, sense corbes que deteriorin la
seva qualitat, dels diàmetres superiors i major vigor.



Les restes de vegetació tallada, que no es retirin del bosc, es deixaran trossejades a 1
metre de longitud màxima i 0,6 metre d’alçada màxima sobre el sòl.



Els treballs seran realitzats amb motoserra o motodesbroçadora segons indicacions de
la direcció facultativa. Els talls han de ser nets i lleugerament inclinats.

Eliminació de la rebrotada


L’eliminació de la rebrotada produïda amb posterioritat a la selecció de tanys es
realitzarà si les condicions de finançament o permeten, adquirint una prioritat secundaria.



Aquesta actuació es realitzarà als 8-10 anys de la selecció de tanys.



S’eliminaran tots els tanys dominats que s’hagin generat amb posterioritat a la selecció
de tanys.



Els treballs seran realitzats amb motoserra o motodesbrossadora segons indicacions de
la direcció facultativa. Els talls han de ser nets, lleugerament inclinats i no han de danyar
el tany dominant seleccionat.

Tallades finals


La tallada finals es realitzarà de forma general quan el diàmetre normal mitjà de la
massa assoleix els 17 cm (als 10-15 anys desprès de la tallada final), sempre d’acord a
les indicacions dels itineraris silvícoles definits en l’apartat 3.2.1.



Es deixaran 400-900 tanys/ha, segons les indicacions dels itineraris silvícoles definits en
l’apartat 3.2.1.



Es seleccionaran els peus que tinguin la tija més vertical, sense corbes que deteriorin la
seva qualitat, dels diàmetres intermedis (15-20 cm) i amb major vigor.



Les restes de vegetació tallada, que no es retirin del bosc, es deixaran trossejades a 1
metres de longitud màxima i 0,6 metre d’alçada màxima sobre el sòl.
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El processat de les restes de tallada es realitzarà, sempre que les condicions tècniques
o permetin, mitjançant una desbrossadora de cadenes o martells muntada sobre tractor
de cadenes.



Els treballs es realitzaran amb motoserra i els talls han de ser nets i lleugerament
inclinats per evitar putrefaccions i facilitar la cicatrització.



En els casos que sigui necessària una estassada prèvia per a l’execució correcta de la
resta dels treballs, aquesta es realitzarà prioritàriament de forma mecanitzada, i si no
mitjançant motodesbrossadora.

Contractació i execució dels treballs
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs.

Finançament
Els treballs seran finançats per les entitats signants Pla Marc, d’acord al que especifiquin els
Programes Anuals corresponents. Els productes obtinguts d’aquests treballs aniran destinats a
cobrir els costos dels treballs. Els beneficis nets de l’actuació quedaran a disposició del
propietari.
Les inversions vinculades a aquests projectes estan definits coma a reintegrables, és a dir, la
baixa voluntària de l’associació prèvia finalització del contracte, comporta la devolució d’aquestes
amb una reducció anual del 4 % , des de l’any l’execució.

Informació complementària:
Selecció de Tanys:
Taula 4.1 Rendiments obtinguts a partir d’experiències de treballs anàlegs i proves pilot per part de
la Diputació de Barcelona i Associacions de Propietaris Forestals.

Codi
Actuació

Característiques

Tractor
forestal
(h/ha)

Manual
(h/ha)

S.1

Selecció de tanys d’alzina i arboç, densitats de 1000-2000
tanys/ha i mecanitzable.

0

12

S.2

Selecció de tanys d’alzina i arboç, densitats de >2000 tanys/ha i
mecanitzable.

0

21
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Aclarides de millora i Tallades finals:
Taula 4.2 Rendiments obtinguts a partir d’experiències de treballs anàlegs i proves pilot per part de
la Diputació de Barcelona i Associacions de Propietaris Forestals.

Codi
Actuació

Característiques

Tractor
forestal

Manual

T

Tallada, desbrancar, trosseja alzines amb motoserra i apilat
en paquets d’un esteri preparats per al desembosc ( h/m3)

1-2

R.1

Trossejat de les restes de capçades manualment mitjançant
motodesbrossadora (h/ha)

5-15

R.2

Trossejat de les restes de capçades mecànicament mitjançant
desbrossadora muntada en tractor de cadenes (h/m3)

0,1-0,2

0,04-0,08

D

Desembosc de llenyes mitjançant cabrestant. (h/m3)

0,2-0,3

0,2 -0,6

Estassades complementaries i d’accés:
Taula 4.3 Rendiments obtinguts a partir d’experiències de treballs anàlegs i proves pilot per part de
la Diputació de Barcelona i Associacions de Propietaris Forestals.

Codi
Actuació

Característiques

E.1

Estassada manual mitjançant motodesbrossadora

E.2

Estassada amb tractor de cadenes amb desbrossadora i
conductor, incloses les despeses generals (13%), el
benefici industrial (6%) i l’IVA (16%)

Tractor
forestal
(h/ha)

Manual (h/ha)

0

10-40

5-7

1,5-3

Pla Marc de Recuperació i Valorització de les finques forestals de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor.
Entitat col·laboradora: Diputació de Barcelona

49

CAPÍTOL 5. PROJECTE DE MILLORA I VALORITZACIÓ DE
BOSCOS D’ALZINA SURERA

5.1 Projecte de millora i valorització dels boscos d’alzina surera
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5.1 Projecte de millora i valorització dels boscos d’alzina
surera
Antecedents
Les actuals formacions d’alzina surera del Montnegre i el Corredor constitueixen un dels boscos
amb una major taxa de rendibilitat de tot Catalunya. Això es degut al preu que ha assolit el suro
per a la indústria tapera situada a la propera província de Girona. Mantenir aquestes rendes en
un futur suposa garantir la gestió privada d’aquests boscos.
La forma de gestió que s’ha aplicat tradicionalment a la sureda ha estat fortament lligada a les
fluctuacions del preu que ha assolit històricament el suro. En els períodes en que el suro ha
assolit preus importants, les suredes han experimentat una expansió en la seva àrea d’influència,
sempre impulsades per la ma de l’home. El contrari ha succeït quan el seu preu a sofert una
davallada, llavors les sureres eren tallades per a la seva transformació en llenyes i per tant,
perdien la seva capacitat de producció de suro per un període mínim de 50 anys.
Aquest fet va succeir en moltes àrees, fet que ha condicionat absolutament el tipus de suredes
actuals. Aquests boscos presenten estructures semiregulars amb una densitat excessiva d’altres
planifolis, poden presentar també varis rebrots per soca i un estrat arbustiu molt desenvolupat.
Aquest fet en redueix la capacitat productiva, en complica la gestió i comporta una continuïtat
vertical i horitzontal del combustible que augmenta el risc d’incendi, la seva propagació i la
dificultat d’extinció.
Esdevé doncs un projecte clau l’establiment i consolidació de les masses pures i mixtes de
sureda, adaptant-les als models silvícoles abans esmentats per mitjà d’actuacions silvícoles de
millora, dirigides a reduir la densitat de les espècies acompanyants i de sura i la realització de la
lleva de pelegrins i matxots per permetre la entrada en producció d’aquestes.

Objectius
Afavorir la reducció del combustible i l’augment del vigor dels boscos de surera.
Orientar la gestió d’aquests boscos per a l’obtenció eficient i perenne de suro i llenyes.

Pla Marc de Recuperació i Valorització de les finques forestals de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor.
Entitat col·laboradora: Diputació de Barcelona

52

Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació es correspon amb els boscos vinculats a l’associació, on l’espècie dominant
és l’alzina surera (Quercus suber) i que s’adeqüin als itineraris silvícoles per a sureres, definits
en l’apartat 3.2.2.

Descripció del projecte
Per tal d’assolir la plena posta en producció d’aquestes formacions, i per tant, dotar-les de
mitjans per mantenir les inversions que requereixen, s’ha acordat realitzar les intervencions
silvícoles necessàries per adaptar-les al model de gestió anteriorment proposat:

Aclarida de millora.


Les aclarides de millora es realitzaran d’acord a les indicacions dels itineraris silvícoles
definits en l’apartat 3.2.2.



Es seleccionaran els peus més gruixuts i rectes, amb millor qualitat de la pana de suro,
sense plagues o malalties aparents, procurant un repartiment el més homogeni possible.



Els treballs es realitzaran amb motoserra segons indicacions de la direcció facultativa.
Els talls han de ser nets i lleugerament inclinats per evitar putrefaccions i facilitar la
cicatrització.



S’extrauran les llenyes de surera de més de 12,5 cm de diàmetre normal.



Les restes de vegetació tallada, que no es retirin del bosc, es deixaran trossejades a 1
metre de longitud màxima i 0,6 metres d’alçada màxima sobre el sòl.



El processat de les restes de tallada es realitzarà sempre que les condicions tècniques o
permetin mitjançant una desbrossadora de cadenes o martells muntada sobre tractor de
cadenes.



En els casos que sigui necessària una estassada prèvia per a l’execució correcta de la
resta dels treballs, aquesta es realitzarà prioritàriament de forma mecanitzada, i si no
mitjançant motodesbrossadora.
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Lleva de Suro pelagrí o matxot i tractament fitosanitari


Les lleves de suro pelagrí o matxot es realitzaran d’acord a les indicacions dels itineraris
silvícoles definits en l’apartat 3.2.2. i l’Ordre 11 de maig de 1988 de regulació de
l’obtenció del suro i del pelagrí i de la millora de suredes.



La lleva s’ha de realitzar sempre en període vegetatiu, a expenses de les dates
d’explotació fixades pel departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.



Les operacions hauran de ser realitzades per operaris experimentats, sense causar
danys a la capa mare del suro.



No es podran llevar pelegrins de menys de 20 cm de diàmetre normal.



No es podran llevar arrels superficials.



L’alçada de lleva ha de ser de 2 cops el perímetre normal de l’arbre a 1,30 metres
d’alçada per a la primera lleva i 2,5 cops el perímetre normal de l’arbre a 1,30 metres
d’alçada per a la segona lleva.



Entre les 2 i 4 hores posteriors a la lleva s’ha de realitzar el tractament fitosanitari,
aquest a de consistir en l’aplicació d’un fungicida autoritzat pel departament de Medi
Ambient i Habitatge.



En els casos que sigui necessària una estassada prèvia per a l’execució correcta de la
resta dels treballs, aquesta es realitzarà prioritàriament de forma mecanitzada, i si no
mitjançant motodesbrossadora.

Contractació i execució dels treballs
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs.

Finançament
Els treballs seran finançats per les entitats signants d’aquest Pla Marc en la mesura que indiquin
els Programes Anuals aprovats. Els productes obtinguts d’aquests treballs aniran destinats a
cobrir els costos dels treballs. Els beneficis nets de l’actuació quedaran a disposició del
propietari.
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Les inversions vinculades a aquests projectes estan definits coma a reintegrables, és a dir, la
baixa voluntària de l’associació prèvia finalització del contracte, comporta la devolució d’aquestes
amb una reducció anual del 4 % , des de l’any l’execució.
S’estableixen els següents percentatges de finançament per part de l’Associació (taula 5.1) pels
tractaments en funció de l’estat actual de la massa. El finançament definitiu serà l’estipulat en
cada Programa Anual.
Taula 5.1 percentatge finançat.

Tipus de tractaments

Finançament

Condicions

Aclarida de millora i lleva en suredes
majoritàriament sense despelegrinar o amb 100%
suro de més de 20 anys.

El propietari a d’assumir el
compromís d’executar la 2ª
lleva

Aclarida de millora i lleva en suredes
60%
majoritàriament sense la 2ª lleva.

El 40 % ha d’estar cobert pel
propietari.

Informació complementària
Aclarides de millora:
Taula 5.1 Rendiments obtinguts a partir d’experiències de treballs anàlegs i proves pilot per part de
la Diputació de Barcelona i Associacions de Propietaris Forestals.

Codi
Actuació

Característiques

Tractor
forestal

Manual

T

Tallada, desbrancar, trosseja sureres amb motoserra i apilat
en paquets d’un esteri preparats per al desembosc ( h/m3)

1-2

R.1

Trossejat de les restes de capçades manualment mitjançant
motodesbrossadora (h/ha)

5-15

R.2

Trossejat de les restes de capçades mecànicament mitjançant
desbrossadora muntada en tractor de cadenes (h/ha)

D

Desembosc de llenyes mitjançant cabrestant. (h/m3)

5-7

1,5-3

0,25-0,4

0,25 -0,8
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Estassades complementaries i d’accés:
Taula 5.2 Rendiments obtinguts a partir d’experiències de treballs anàlegs i proves pilot per part de
la Diputació de Barcelona i Associacions de Propietaris Forestals.

Codi
Actuació

Característiques

E.1

Estassada manual mitjançant motodesbrossadora

E.2

Estassada amb tractor de cadenes amb desbrossadora i
conductor

Tractor
forestal
(h/ha)

Manual (h/ha)

10-40
5-7

1,5-3

Lleva de suro palagrí i matxot:
Taula 5.3 Rendiments obtinguts a partir d’experiències de treballs anàlegs i proves pilot per part de
la Diputació de Barcelona i Associacions de Propietaris Forestals.

Codi
Actuació

Característiques

L

Lleva manual de suro palagrí o matxot (h/t).

D.3

Desembosc de panes de suro a peu de camí (h/t).

F

Aplicació manual mitjançant pulveritzador de motxilla,
del tractament fitosanitari (h/ha).

Tractor
forestal

Manual
15-22
3-6
3,5-4,5
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CAPÍTOL 6. PROJECTE DE MILLORA I VALORITZACIÓ DE
BOSCOS DE PI PINYONER

6.1 Projecte de millora i valorització dels boscos de pi pinyoner
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6.1 Projecte de millora i valorització dels boscos de pi
pinyoner
Antecedents
Les comarques del Maresme i el Vallès Oriental concentren el 50 % de les pinedes de pi
pinyoner de Catalunya, pràcticament 30.000 ha. D’aquestes, 10.000 ha constitueixen pinedes
pures de pi pinyoner i es troben bàsicament, a les vessants costaneres del Maresme.
Percentatge de Superfície bosccos am b
presència de pi pinyoner
18%

23%

La Selva
Baix Empordà
Gironès

6%

Anoia

10%

15%
14%

5%

9%

Maresme
Vallès Oriental
Bages
Altres

El Montnegre i sobretot del Corredor s’emmarquen plenament dins d’aquests àmbit i les masses
de pi pinyoner en constitueixen una de les principals unitats forestals.
Es tracta d’una espècie intolerant, colonitzadora, que va ocupar l’espai deixat per l’agricultura en
moltes feixes de la vessant costanera de la serralada Litoral. Déu la seva expansió actual a
l’afavoriment per part de l’home com a substituta de cultius i antigues vinyes, degut a l’interès
dels seus productes: la fusta i el pinyó.
L’actual caiguda de les rendes derivada de la fusta i el furtivisme en la recol·lecció de les pinyes
han conduït a l’abandó d’aquestes formacions. Derivat d’aquest abandó, s’han reduït les
intervencions de millora forestal i per tant ha incrementat el combustible, el risc d’incendi i s’ha
reduït el vigor dels individus restants.

Objectius
Afavorir la reducció del combustible i augmentar el vigor de les formacions forestals resultants .
Afavorir la dinàmica de successió vegetal en les masses mixtes cap alzinars i sureres.
Millorar el vigor i la producció de pinya de les pinedes de pi pinyoner, per assegurar una bona
capacitat de regeneració i producció.
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Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació es correspon amb les zones de boscos on l’espècie dominant és el pi pinyoner
dins de l’àmbit de l’Associació, que es corresponen amb els itineraris silvícoles per pinedes de pi
pinyoner, definits en els apartats 3.2.3, 3.2.4 i 3.2.5.

Descripció del projecte
Aclarides de Millora i Tallades finals


Les aclarides de millora i les tallades finals es realitzaran d’acord a les indicacions dels
itineraris silvícoles definits en els apartats 3.2.3, 3.2.4 i 3.2.5.



Es seleccionaran prioritàriament els peus dels estrats dominant i codominant, amb les
capçades més ben desenvolupades, sense plagues o malalties aparents, procurant un
repartiment el més homogeni possible.



Els treballs es realitzaran amb motoserra segons indicacions de la direcció facultativa.
Els talls han de ser nets i el més arran de terra possible.



S’extrauran els peus de més de 15 cm de diàmetre normal, sempre que siguin
accessibles per a la seva recol·lecció mecànica.



Les restes de vegetació tallada, que no es retirin del bosc, es deixaran trossejades a 1
metre de longitud màxima i 0,6 metres d’alçada màxima sobre el sòl.



El processat de les restes de tallada es realitzarà sempre que les condicions tècniques o
permetin mitjançant una desbrossadora de cadenes o martells muntada sobre tractor de
cadenes.



La tallada de l’estrat dominat de planifolis es realitzarà sempre que sigui necessària, en
el mateix moment de realitzar l’aclarida o la tallada final, per facilitar l’accés i la
regeneració. En aquest cas s’extrauran els peus de més de 7,5 cm de diàmetre normal,
sempre que siguin accessibles per a la seva recol·lecció mecànica. Per a la seva
valoració es seguiran les indicacions del capítol 4.



En els casos que sigui necessària una estassada prèvia per a l’execució correcta de la
resta dels treballs, aquesta es realitzarà prioritàriament de forma mecanitzada, i si no
mitjançant motodesbrossadora.
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Contractació i execució dels treballs
L’Associació contractarà i gestionarà l’execució de tots els treballs.

Finançament
Els treballs seran finançats per les entitats signants Pla Marc, d’acord al que especifiquin els
Programes Anuals corresponents. Els productes obtinguts d’aquests treballs aniran destinats a
cobrir els costos dels treballs. Els beneficis nets de l’actuació quedaran a disposició del
propietari.
Les inversions vinculades a aquests projectes estan definits coma a reintegrables, és a dir, la
baixa voluntària de l’associació prèvia finalització del contracte, comporta la devolució d’aquestes
amb una reducció anual del 4 % , des de l’any l’execució.

Informació complementària:
Tallades de Finals:
Taula 6.2 Rendiments obtinguts a partir d’experiències de treballs anàlegs i proves pilot per part de
la Diputació de Barcelona i Associacions de Propietaris Forestals.

Codi
Actuació

Característiques

Tractor
forestal

Manual

T

Tallada, desbrancar i trosseja pi pinyoner amb motoserra
(h/m3).

0,2-0,75

R.1

Trossejat de les restes de capçades manualment mitjançant
motoserra (h/m3).

0,5 -1,25

R.2

Trossejat de les restes de capçades mecànicament
mitjançant desbrossadora muntada en tractor de cadenes
(h/ha).

D.3

Desembosc mitjançant cabrestant sobre tractor forestal, de
pi pinyoner (h/m3).

5-8

2-4

0,2-0,42
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Estassades complementaries i d’accés:
Taula 6.3 Rendiments obtinguts a partir d’experiències de treballs anàlegs i proves pilot per part de
la Diputació de Barcelona i Associacions de Propietaris Forestals.

Codi
Actuació

Característiques

E.1

Estassada manual mitjançant motodesbrossadora

E.2

Estassada amb tractor de cadenes amb desbrossadora i
conductor

Tractor
forestal
(h/ha)

Manual (h/ha)

10-40
5-8

2-4
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CAPÍTOL 7. PROJECTE D’EXECUCIÓ I MANTENIMENT DELS
PLANS MUNICIPALS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS (PPI)

7.1 Projecte d’Execució i Manteniment dels Plans Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals
(PPI).
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7.1 Projecte d’Execució i Manteniment dels Plans
Municipals de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI)
Antecedents
Els Plans de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals (a partir d’ara PPI) dels municipis d’Arenys
de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de
Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta, Tordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra, han estat redactats
entre els anys 1987-1994 per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona, i estan dipositats als Ajuntaments i a les seus de les Agrupacions de
Defensa Forestal corresponents.
Els PPI planifiquen obres sobre el territori per tal d’assegurar una intervenció ràpida en cas
d’incendi mitjançant la creació i/o manteniment d’una xarxa viària bàsica que millora: l’accés al
perímetre de l’incendi, la seguretat dels equips d’extinció, la utilitat dels camins per recolzar línies
de defensa, i la capacitat dels camins com a tallafocs.
Els PPI són revisats i actualitzats cada quatre o cinc anys pels tècnics de la Diputació de
Barcelona.

Objectius
Un dels objectius del que s’ocupa el Pla Marc mitjançant aquest projecte és facilitar la tasca
d’execució i manteniment dels PPI dels municipis d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva,
Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta,
Tordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra, mitjançant l’autorització dels propietaris participants al
Pla Marc dels projectes recollits en aquests.
Una de les tasques de l’Associació és vetllar per la acceptació, autorització i realització d’aquests
PPI. Els objectius principals d’aquests PPI són:


El manteniment de la xarxa viària bàsica (XVB) de la zona forestal (definida pels Plans
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, PPI).



La construcció dels punts d’aigua previstos als Plans de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals (PPI).



La construcció i manteniment de les seccions de servei dels Plans de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals (PPI).
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Àmbit d’actuació
L’Àmbit d’actuació compren els 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,
Vilalba Sasserra.
Aquests municipis tenen planificada i executada aproximadament 740 quilòmetres de xarxa viària
bàsica. (taula 7.1).

Taula 7.1. Xarxa viària bàsica (XVB) dels Plans Municipals de Prevenció d’Incendis (PPI) i superfície dels municipis d’Arenys de Munt, Dosrius,
Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta, Tordera, Vallgorguina, Vilalba
Sasserra.

Municipi

Superfície (ha)

Km de XVB dels PPI

Arenys de Munt

1355

42,2

Dosrius

3454

104,0

Fogars de la Selva

2792

95,3

Llinars del Vallès

1696

43,8

Sant Cebrià de Vallalta

1134

169,5

Sant Celoni

5558

35,3

Sant Iscle de Vallalta

1501

153,9

Tordera

6008

43,8

Vallgorguina

1860

33,7

Vilalba Sasserra

501

17,7

Descripció del projecte
Es seguiran les prescripcions tècniques que marqui l’equip tècnic de l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.
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Inversions anuals
La Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Prevenció municipal d’Incendis
Forestals, inverteix anualment una considerable suma de diners sobre el territori.
A la taula 7.2 es mostra el valor de les inversions que s’executen mitjançant els Plans de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals.
La planificació es fa des de l’OTPMIF i per tant el 100% de la inversió en planificació és a càrrec
de la Diputació de Barcelona.
L’execució de les obres planificades és subvencionada per la Diputació de Barcelona entre el 80
i el 90%, el 10 o 20% restant és a càrrec de l’ajuntament.

Taula 7.2. inversions 2001- 2005 de l’OTPMIF als municipis d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Sant Cebrià de
Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Cebrià de Vallalta, Tordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra.

Municipi

Sup. forestal (ha) 2001 - 2005 (€)

Mitjana anual (€)

€/ha any

Arenys de Munt

1355

71.193,66

14.238,73

10,51

Dosrius

3454

132.416,63

26.483,33

7,67

Fogars de la Selva

2792

10.607,86

2.121,57

0,76

Llinars del Vallès

1696

61.666,29

12.333,26

7,27

Sant Cebrià de Vallalta 1134

43.227,93

8.645,59

7,62

Sant Celoni

5558

136.594,81

27.318,96

4,92

Sant Iscle de Vallalta

1501

60.319,57

12.063,91

8,04

Tordera

6008

148.126,14

29.625,23

4,93

Vallgorguina

1860

62.856,35

12.571,27

6,76

Vilalba Sasserra

501

26.581,84

5.316,37

10,61

TOTALS

25.859

753591,08

150.718,22

5,83
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Costos orientatius
Els costos de les actuacions principals planificades i executades des dels Plans de Prevenció
d’Incendis Forestals es mostren a la taula 7.3.

Taula 7.3.costos de manteniment de la XVB i de construcció d’un punt d’aigua.

Concepte

Preu

Manteniment de la xarxa viària bàsica

1.000 – 1.200 €/Km.

Construcció de punt d’aigua

9.000 – 12.000 €/ut.

Contractació i execució dels treballs
Les Agrupacions de Defensa Forestal de cada municipi contractaran i gestionaran l’execució de
tots els treballs.

Finançament
Els treballs seran finançats per la Diputació de Barcelona i els municipis.
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CAPÍTOL 8. MILLORA DELS ACCESSOS A LES MASIES I
EXPLOTACIONS

8.1 Projecte de Millora dels Accessos a les Masies i Explotacions
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8.1 Projecte de Millora dels Accessos a les Masies i
Explotacions
Objectiu
L’important retrocés del nombre de persones que resideixen o desenvolupen activitats
econòmiques estables dins de l’àmbit forestal suposa un greu problema de despoblament,
abandó del territori i pèrdua de capital humà. Aquesta població té un paper clau en el control
dels esdeveniments que els envolten, com pot ser la prevenció i extinció d’incendis i el
manteniment del paisatge rural.
L’objectiu fonamental d’aquest projecte és el de millorar la qualitat de vida d’aquestes persones,
facilitant-los l’accés a les seves cases o llocs de treball per mitjà de l’arranjament del ferm de
camins rurals que molts cops, per no ser principals o estratègics, queden forà d’altres programes
de millora.
L’objectiu és crear un camí amb un ferm de 3 a 3,5 m d’amplada en tota la seva extensió, la qual
cosa implica crear una caixa de gairebé 4-4,5 m per la millora o construcció de les cunetes. A
més, en funció de les pujades i baixades i les zones de menys pendent, es determinarà la
localització de les noves obres de fàbrica per als drenatges transversals. Les actuacions
definides al projecte pretenen evitar el deteriorament superficial del camí, mitjançant la millora del
seu perfil transversal, l’estesa de tot-ú al llarg del camí, i, sobre tot, la creació d’una bona xarxa
de drenatge que eviti que les aigües de pluja el puguin fer malbé.

Àmbit d’actuació
Camins dels municipis d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès,
Tordera, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Vallgorguina i Vilalba
Sasserra que condueixen a masies i altres construccions rurals, propietat d’algun dels associats.
Les prioritats en l’execució de projectes seran les següents:


Accessos a cases habitades permanentment ( certificat del padrò).



Accessos a edificacions on es realitzi alguna activitat econòmica permanent.



Accessos a cases habitades en caps de setmana o esporàdicament.

Els camins que donin servei a més d’un propietari tindran prioritat en vers els altres, en igualtat
de la resta de condicions.
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Descripció del projecte
Millora de camins d’accés a les masies i construccions rurals d’acord amb els estàndards
descrits a la taula 8.1.

Taula 8.1 característiques específiques dels camins.

Concepte

Característiques

Plataforma

3,5 m d’amplada

Ferm
Desguàs

Capa de tot-ú de 10 cm de gruix amb forma d’esquena d’ase i formigonat dels
guals
Drenatge amb cunetes de 80 cm d’amplada i 40 cm de profunditat i amb
canonades de formigó transversals i arquetes de captació.

Esquema 8.1 característiques específiques dels camins.

Abans de realitzar els projectes concrets s’informarà dels mateixos a les propietats interessades i
es consensuarà el projecte definitiu.
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Pressupost indicatiu
El pressupost estimat per la millora dels camins es d’entre 18.000 i 21.000 € per quilòmetre.
Els rendiments aplicables a aquests treballs són orientatius i es modificaran a mesura que variïn
les condicions del mercat, la tecnologia o el nivell de coneixements.
Aquests quedaran reflectits anualment en els Programes Anuals elaborats per la comissió de
treball i aprovats pels signants del Pla Marc.

Contractació i execució dels treballs
L’Associació contractarà les empreses que millor s’ajustin als preus dels projectes redactats per
l’Associació de Propietaris “Montnegre i el Corredor ”.

Finançament
Els treballs seran finançats per les entitats signants d’aquest Pla Marc en la mesura que indiquin
els Programes Anuals aprovats.
Les inversions vinculades a aquests projectes estan definits coma a reintegrables, és a dir, la
baixa voluntària de l’associació prèvia a la extinció del contracte, comporta la devolució
d’aquestes amb una reducció anual del 4% , des de l’any d’execució.
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CAPÍTOL 9. GESTIÓ DE LA CAÇA I DEL LLEURE

9.1. Estudi de gestió de la caça.
9.2 Redacció d’un Projecte d’Ordenació del lleure
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9.1. Estudi de gestió de la caça
Objectiu
Estudiar la situació actual de l’explotació i ordenació del recurs cinegètic que permeti abordar en
un futur estratègies d’organització i racionalització de la cacera. Aquesta a de garantir la millor
gestió ambiental i econòmica en pro de la propietat forestal i dels usuaris d’aquest recurs.

Àmbit de l’estudi
L’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor inclou els termes municipals 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. L’estudi abarca totes les àrees de caça
que estiguin parcial o totalment dins dels municipis de l’associació. Territorialment estan incloses
dins les comarques del Maresme, Vallès Oriental i La Selva.

N

G-10110

B-10424
B-10259
B-10013

B-10314
B-10313

B-10242

B-10243
B-10113
B-10143

B-10287

B-10046

B-10218
B-10183

B-10100
L'ACTIVITAT CINEGÈTICA AL
MONTNEGRE-CORREDOR

B-10059

Zona de seguretat
Zona de caça lliure
Zona d'ensinistrament de gossos
Enclavament
Refugi de fauna salvatge

Mapa de situació de les àrees de caça

Escala 1/150.000

Zona de reserva de caça

Joan Rovira Blanco

Pla Marc de Recuperació i Valorització de les finques forestals de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor.
Entitat col·laboradora: Diputació de Barcelona

76

Contingut de l’estudi
L’estudi de la gestió de la caça tractarà els següents apartats:


Situació actual de la caça al Montnegre i el Corredor.



Descripció dels vedats existents i funcionament de les societats de caçadors.



Aprofitaments cinegètics de les últimes campanyes.



Pla de caça (previsió de captures).



Equipaments, infrastructures i guarderia.

Superfície acotada
L’àmbit de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor (a partir d’ara APMC) inclou 10
municipis, amb una superfície total acotada de 26.192 ha (segons dades dels PTGC) i de 28.488
ha (segons cartografia pròpia). És a dir, que el 78,7% de la superfície dels 10 municipis de
l’APMC està dins una àrea de caça.
Segons la cartografia pròpia, als municipis de l’APMC hi trobem (en parèntesi total de zones):
•
•
•
•
•

Àrees de caça acotades: 28.488 ha (16)
Àrees de caça lliures: 1.017 ha (10)
Enclavaments: 129 ha (2)
Zona de reserva de caça: 201 ha (1)
Refugi de fauna salvatge: 91 ha (1)

Les àrees de caça
Dins l’àmbit d’estudi hi ha 16 àrees de caça que estan total o parcialment dins els municipis que
formen l’APMC. La totalitat són Àrees Privades de Caça.
En funció de la superfície de cada àrea de caça inclosa dins l’àmbit de l’APMC les podem
agrupar en les següents:
•

12 àrees de caça estan totalment incloses dins la zona d’estudi (o gran part de la seva
superfície): St Celoni, Vallgorguina, St Llop, Arenys, St Iscle, Llinars, St Cebrià, Tordera,
Vilalba Sasserra, Mas Burgada, Can Montsant i Fogars.
• 3 àrees de caça tenen menys d’un terç de la seva superfície dins la zona d’estudi:
Calella, Cardedeu i el Faisà.
• 1 àrea de caça té una superfície molt petita dins la zona d’estudi (menys de 100 ha):
Vidreres-Sils.
L’anàlisi de les àrees de caça no tindrà en compte la de Vidreres-Sils, per la seva escassa
representativitat dins l’APMC i la seva gran extensió (ja que distorsiona tots els resultats).
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Les societats de caçadors
Les societats de caçadors són entitats amb figura jurídica pròpia que gestionen les àrees de
caça. El màxim responsable és el president de la societat. Les 16 àrees privades de caça estan
gestionades per 14 societats de caçadors.
El número total de socis que aglutinen és de 2.870 (no s’inclou Vidreres-Sils). La majoria estan
federats (excepte Vilalba-Sasserra). La taula següent mostra el nombre de socis per a
cadasquna de la societat de caçadors.
Taula 5. Nombre de socis i propietaris (font: pròpia i Ignasi Béjar-2004).
TITULAR

GRUP

S C de Sant Celoni
SC de Vallgorguina
SC Sant Llop
SC d'Arenys de Munt
SC de Sant Iscle de Vallalta
SC de Llinars del Vallès
SC Sant Mer
SC de Calella
SC Cardedeu-Cànoves
SC Pineda-Malgrat-Palafolls-Susana
SC de Tordera

g10
g10
g10
g10
g10
g10

g10
g10

Comunitat de Propietaris Vilalba-Saserra g10
Ajuntament de Fogars de la Selva
g10
SC La Perfecta
TOTAL

APC

B-10013
B-10046
B-10059
B-10100
B-10113
B-10143
B-10183
B-10218
B-10242
B-10243
B-10259
B-10313
B-10314
B-10287
B-10424
G-10110

NÚM SOCIS

PROPIET

DENSITAT
N/1000 ha

446
70
400
112
95
150
115
95
170
600
325

15
1
20
12
15
15
15
5
10
*
6

86
45
94
66
69
99
129
106
67
127
67

100
192
*
2870

70
4
*

104
62
79

* sense dades

A les 10 societats de caça més representatives del Montnegre-Corredor (g10) són 2.005 socis,
dels quals 173 són propietaris forestals (el què representa el 8,6% dels caçadors). Amb l’objectiu
de reflectir la realitat de la caça al Montnegre-Corredor, s’ha calculat el % de caçadors pel total
de la població (Ncaç/pobl) i la seva densitat (el nombre de caçadors/100 ha).
Taula 6. Pes i densitat dels caçadors al Montnegre-Corredor. (g10: dades pròpies, i la resta de
zones extret del Pla Estratègic de la Caça, DMA i Federació Catalana de Caça).

ZONA
g10
Catalunya
Espanya
Europa

Ncaç/pobl N/100ha
4,1
7,9
1,6
3,0
2,6
2,0
1,7
1,9
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Els plans tècnics de gestió cinegètics
Els Plans Tècnics de Gestió Cinegètica (PTGC) són els instruments de planificació cinegètica.
Tots els titulars d’àrees de caça estan obligats a presentar-lo i renovar-lo cada 4 anys.
L’aprovació és a càrreg de la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, i si inclou algun espai protegit, també l’ha d’aprovar el
seu òrgan gestor. En el cas del Montnegre-Corredor, tots els PTGC han estat aprovats també pel
Parc. A efectes pràctics, l’existència del Parc Natural del Montnegre-Corredor no representa cap
exigència en la gestió de les àrees de caça, tret de la prohibició d’alliberaments d’espècies
al·lòctones dins l’àmbit del Parc.
Captures dels darrers tres anys
Les espècies més habituals d’aprofitament cinegètic són el faisà, tudó, conill, tord comú, perdiu
roja, tòrtora, becada i senglar. El promig de captures històriques (darrers anys) és de 1.339
peces/1000ha.
Gràfic 2. Captures de les principals espècies (promig ut/1000 ha i any)
Faisà

195; 19%

285; 27%

Tudó
Conill
Tord comú

171; 16%

12; 1%
1%
13;
94; 9%

Perdiu roja
Ànec collverd

135; 13%

148; 14%

Senglar
Altres

Les espècies més habituals, tant de repoblació com d’alliberament, són el faisà, la perdiu roja i el
conill. Puntualment es va deixar anar alguna guatlla. Actualitzant els PTGC, l’APC de Tordera va
repoblar amb llebre (30 peces/any), i l’APC de St Celoni ho va fer amb ànec coll-verd (233
peces/any). El promig de repoblacions històriques (darrers anys) realitzades és de 157
peces/1000ha i el promig d’alliberaments històric (darrers anys) realitzats és de 345
peces/1000ha
Gràfic 3. Repoblacions (promig ut/1000 ha i any)

Gràfic 4. Alliberaments (promig ut/1000 ha i any)

10

28

91

37

93

Conill

Conill

Perdiu roja

Perdiu roja

Faisà

Faisà
244
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Pla de repoblacions i Pla d’alliberaments dels propers quatre anys
Totes les APC preveuen fer repoblacions. Les espècies que s’utilitzen són el conill i la perdiu roja
(en totes), el faisà (en 5 àrees de caça), l’ànec coll-verd (només a St Celoni) i la llebre (a St
Celoni i Vallgorguina).
Per al conjunt de les àrees de caça es preveu repoblar amb 7.710 peces/any, és a dir, 249
peces/1000 ha. Si es compara només amb les APC considerades per a les repoblacions
històriques, suposa un augment d’exemplars de repoblació del 35%.
Excepte Vallgorguina, la resta d’APC preveuen efectuar alliberaments. Les espècies que
s’utilitzen són el faisà (excepte Vilalba Sasserra), la perdiu roja i el conill (a la meitat de les APC).
Per al conjunt de les àrees de caça es preveu alliberaments amb 14.090 peces/any, és a dir, 455
peces/1000 ha. Si es compara només amb les APC considerades per als alliberaments històrics,
suposa un augment d’exemplars alliberats del 15%.
Pla d’aprofitaments dels propers quatre anys
Les espècies més habituals en el pla d’aprofitament són les mateixes que en el cas de les
captures històriques (faisà, tudó, conill i perdiu). Si es compleix el pla d’aprofitaments, hi ha una
marcada tendència a augmentar el nombre de captures/1000 ha (de l’ordre d’un 25%). Per al
conjunt de les àrees de caça es preveu capturar unes 13.657 peces/any (com a mínim, ja que hi
ha espècies que només indiquen si es caçaran o no, però no especifica la quantitat), és a dir,
441 peces/1000 ha.
Caça major: aprofitaments previstos per a cada APC (ut/1000 ha i any)
100
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Caça menor: aprofitaments principals espècies previstos per a cada APC (ut/1000 ha i any)
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Infrastructures, equipaments i personal
La majoria d’àrees de caça disposen de menjadores, abeuradors i gàbies d’aclimatació, també
sembren conreus, principalment amb cereals (civada, ordi i blat). En general són petits conreus
dispersos per tota l’àrea de caça, i que els propietaris cedeixen per a aquest ús. Alguna APC
també sembra o neteja marges de camins amb la finalitat de potenciar l’herba aprofitable per al
cabirol.
A més, les societats de caçadors més grans també disposen de local social (llogats o bé cedits
pels ajuntaments) i d’algun vehicle propi destinat a les vigilàncies.
És habitual que les societats de caçadors del Montnegre-Corredor disposin de personal dedicat a
la vigilància del vedat, tot i que aquest és el tema que van ser més reacis a contestar. Amb tot,
es pot concloure que la majoria de societats de caçadors, almenys les més importants i algunes
de petites, disposen de vigilància pròpia, tot i que ho solen fer persones sense cap tipus de
contracte, ja siguin voluntaris, caçadors jubilats o bé rebin algun tipus de compensació
econòmica.

Usuaris potencials
Les àrees de caça del Montnegre-Corredor tenen una densitat de caçadors elevada (MC 7,9
caçadors/100ha i a Catalunya 3), i que respon a la gran demanda existent. En general les
societats de caçadors volen captar socis nous però del mateix municipi. La demanda de
caçadors foranis existeix, ja que les quotes de les invitacions solen situar-se entre el doble o el
triple de la quota normal, el factor més limitant a l’hora d’acceptar gent de fora del municipi,
sembla ser l’envelliment dels seus socis.

Rendiments als propietaris forestals
Totes les societats de caçadors tenen algun propietari, i aquests tenen la quota gratuïta (no
paguen res). Aquesta renta en espècie sol ser l’única que reben els propietaris, encara que
algunes d’aquestes societats destinen una petita part del pressupost a l’arranjament de camins o
a la compensació de danys provocats per la fauna cinegètica.

Valoració econòmica
La valoració econòmica s’ha realitzat a partir del Pla d’aprofitaments que preveu el Pla Cinegètic
(és una dada disponible de la majoria d’APC i calculat amb la mitjana de captures previstes per
als propers 4 anys) i del valor de les captures segons el Pla Estratègic de la Caça -Federació
Catalana de Caça i Departament de Medi Ambient-, amb preus de la campanya 2000/01.
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La valoració per al conjunt d’APC considerades és de 969.093 €/any, de les que el 52%
corresponen a caça menor i el 48% a caça major.
Gràfic 15. Valoració de la caça major i menor per a cada APC (€/1000ha i any)
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El promig per a les APC considerades és de 37.934 €/1000ha i any, és a dir 37,93 €/ha (47%
caça menor i 53% caça major). La SC més rendible és la de Llinars (B-10143) amb 51,24 €/ha i
la menys rendible és la d’Arenys (B-10100) amb 13,86 €/ha. La productivitat mitjana de
Catalunya se situa en 8,11 €/ha (Pla Estratègic de Caça, 2002).

Municipis d’Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Tordera, Sant Cebrià
de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de Vallalta, Vallgorguina i Vilalba Sasserra.

Realització dels treballs
La redacció del projecte definitiu correrà a càrrec del tècnic de l’Associació i subsidiàriament en
la Diputació de Barcelona.

Finançament
En el cas de requerir altres estudis tècnics específics, aquests estaran finançats per les entitats
signants Pla Marc, d’acord al que especifiquin els Programes Anuals corresponents.
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9.2. Redacció d’un Projecte d’Ordenació d’usos dels camins
Objectius
L’objectiu és ordenar la demanda d’ús de la xarxa de camins públics i privats de l’àmbit d’estudi
de l’Associació.
Es determinarà la compatibilitat o incompatibilitat de les diferents demandes, entre elles i amb el
territori, des d’una òptica ambiental, social i política.
Es definirà una proposta d’ús, tècnicament òptima, atenent a tots els paràmetres estudiats.

Antecedents
Aquesta proposta d’ordenació respon a la necessitat d’ordenar l’accés als camins de l’àmbit de
l’associació, donat que la situació actual condueix a conflictes entre propietaris i diferents
col·lectius d’usuaris.
Per aquest motiu, l’any 2005, l’Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona va
encarregar un informe per implantar una política d’ordenació d’usos dels camins forestals a
través de les Associacions de Propietaris Forestals. Bàsicament, aquest informe consta de tres
parts: un anàlisi detallat de la legislació actual, un recull d’experiències en ordenació de camins i
un recull de propostes dels principals col·lectius d’usuaris.
Basant-se en aquest informe, s’encarregarà una proposta de Pla d’Ordenació dels camins de
l’associació. Un cop feta la proposta, es discutirà entre propietaris, ajuntaments i col·lectius
d’usuaris i es redactarà el Pla d’Ordenació definitiu.

Àmbit d’actuació
L’àmbit d’estudi correspon a l’àmbit territorial de l’Associació, en concret, 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.
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Contingut de l’estudi
1- Recollida i emmagatzematge d’informació
Taula 10.2.1. Tipologia i fonts de la informació de partida necessària.

Informació
Tipologia de camins
Mapes digitals de la xarxa viària bàsica dels plans de prevenció
d’incendis (format Arc View)
Informació recollida a la base de dades sobre els camins de la xarxa
viària bàsica dels ppi

Font
Inventaris, Consells Comarcals,...

Diputació de Barcelona

Diputació de Barcelona

Dades de les rutes del Pla de vigilància dels municipis de la zona

Diputació de Barcelona

Catalogació de camins dins del planejament municipal.

Ajuntaments

Planejament urbanístic municipal

Ajuntaments

Planejament municipal amb qualificacions especials (PEIN, zona de
reserva de fauna, parcs naturals i figures de protecció especial)

Ajuntaments – Generalitat de Catalunya

Pla de camins comarcals

Consell comarcal

Cartografia de fauna d’interès.

Generalitat de Catalunya

Pla General de carreteres

Generalitat de Catalunya

Mapes topogràfics

Institut Cartogràfic (ICC)

GR i altres

Centres excursionistes

Circuits amb BTT
Rutes tot terreny
Altres centres de lleure i federacions
Rutes a cavall
Circuits de moto, trialeres, rutes amb quads
Punts i itineraris d’interès turístic

Consorci turístic

Zones de caça intensiva

Estudi d’activitat cinegètica
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A partir de la informació recollida es farà una selecció prèvia de la xarxa de camins a planificar. A
partir d’aquest punt, només es treballarà amb els camins seleccionats. Existiran altres camins,
però no s’inclouran a l’ordenació.

Els criteris de selecció bàsica seran els següents:
•

Camins inclosos el planejament municipal i el pla del Consell Comarcal.

•

Camins de la xarxa viària bàsica dels plans de prevenció d’incendis de la Diputació de
Barcelona.

•

Camins amb catalogació específica: GR i altres.

•

Camins que manifestin una problemàtica actual destacada en relació als seus usos.

•

Camins que presentin alguna singularitat a destacar.

•

Un cop seleccionats els camins, caldrà recollir la informació necessària per omplir la base de
dades amb la caracterització de camins i sobre la cartografia de camins més utilitzats pels
usuaris.

D’entrada, s’elaborarà un mapa mut de camins de l’àmbit de l’associació, susceptibles de ser
ordenats, amb un codi a cadascun d’ells que es relacioni amb una base de dades.

2- Anàlisi de la informació
2.1 Elaboració de mapes temàtics
Un cop lligada la cartografia digital amb la base de dades, el procés de generació de mapes
temàtics és automàtica.
Caldrà elaborar, almenys, els següents mapes temàtics:
•

Mapes 1.1, 1.2, 1.3..: Un mapa per a cadascun dels usos actuals del camí, que tingui en
compte: la freqüència, la intensitat i l’estacionalitat.

•

Mapa 2. Mapa d’incompatibilitat entre usuaris (i propietaris) dels camins

•

Mapa 3. Mapa d’incompatibilitats legals: Propietat, legislació, zones Protegides, etc.)

•

Mapa 4. Mapa d’incompatibilitat física dels camins: connectivitat, erosionabilitat, criteris
físics, etc.
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2.2 Assignació d’usos a cada camí
Per a cada camí s’analitzaran (de forma automàtica) les incompatibilitats entre usuaris, entre
usuaris i propietaris i en relació a la legislació i als criteris morfològics.
Taula 10.2.3. Assignació d’usos en funció de l’anàlisi cartogràfica d’incompatibilitats.

Assignació d’usos
Sense incompatibilitats legals ni físiques

Compatibilitat

Assignació als usos actuals

entre usuaris i/o
entre

usuaris

propietaris

Assignació als usos actuals
Hi
ha
incompatibilitats
legals
i/o
físiques
en
algun
dels
usos
i
que siguin compatibles
actuals.
legalment i físicament
Incompatibilitat legal i física per un/s ús/os actual/s determinat
però la resta d’usos són compatibles entre ells i en relació a la llei i

Incompatibilitat

els criteris físics

entre usuaris i/o
entre

usuaris

propietaris

i

Assignació

als

usos

compatibles entre ells i en
relació a la llei i els criteris
físics
Ponderació a partir de les

Un cop fet l’anàlisi d’incompatibilitat legal i física queden dos o
més usos incompatibles entre ells però compatibles amb la

variables de la base de
dades per triar entre ells

legalitat i els criteris físics
(anàlisi multicriteri)

Un cop feta l’assignació, s’afegirà un camp a cada registre (tram de camí) de la base de dades
anomenat “ús o usos proposats”.
Es generarà un mapa d’usos proposats, que caldrà revisar en funció de la proporció de camins
assignada a cadascun dels usos.

2.3 Elaboració de cartografia i informe de síntesi.
S’elaborarà un mapa de tipologia de camins, és a dir, d’usos proposats per a cadascun dels
camins.
Finalment, es farà un informe amb les característiques bàsiques de cada camí ordenat, l’ús o
usos proposats i la justificació.
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4- Guió de la Proposta de Pla d’Ordenació de Camins
MEMÒRIA
1.- Antecedents
•

Àmbit d’estudi de l’Associació.

•

Caracterització de la zona.

•

Definicions prèvies i dades d’interès

2.- Objectius
3.- Materials i Mètodes
•

Procediments de recollida de dades

•

Material utilitzat

•

Procediments d’anàlisi de les dades

4.- Resultats i discussió
•

Proposta de Pla d’Ordenació de Camins

•

Projectes lligats al Pla d’Ordenació

•

Senyalització

•

Divulgació.

•

Infrastructures.

•

Manteniment.

•

Accions administratives a realitzar: drets de pas, permisos, etc.

•

Gestió del Pla

•

Finançament del Pla

5.- Conclusions
PRESSUPOST
PLÀNOLS
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Contractació dels treballs
La Comissió de treball de l’Associació decidirà les empreses adjudicatàries d’aquelles actuacions
que es derivin del Pla d’Ordenació d’usos dels camins.

Pressupost
El pressupost de la Proposta de pla d’Ordenació és de 30.000€.

Seguiment del treball
La Comissió d’Ordenació de Camins de l’Oficina de Prevenció d’Incendis, conjuntament amb la
Comissió de Treball de l’Associació farà el seguiment del treball.

Finançament
Els treballs i actuacions que es derivin del Pla d’Ordenació de camins seran finançats per les
entitats signants d’aquest Pla Marc, en funció d’allò que s’expressi en els corresponents
Programes Anuals.
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CAPÍTOL 10. ORDENACIÓ DELS APROFITAMENTS
FORESTALS SECUNDARIS

10.1. Estudi de l’ordenació dels aprofitaments forestals secundaris
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10.1. Estudi de la Pinya i el Pinyó.
Antecedents
L’explotació potencial dels boscos del Montnegre i el Corredor no només es centra en la
comercialització de la fusta, les llenyes i el suro extrets en les actuacions planificades, ja que el
mercat de la pinya i el pinyó havia estat i pot tornar a ser un dels productes forestals més
rendibles.
Als darrers anys aquests aprofitaments han perdut el seu valor comercial degut a una manca de
gestió dels boscos de pi pinyoner i d’una recol·lecció desordenada i no planificada de les pinyes.
La gestió de la producció de pinyes es caracteritza per:
L’aprofitament de pinyes no ha estat realitzat seguint criteris de planificació i gestió. L’intrusisme
és el mètode de recol·lecció fonamental.
No hi ha informació clara sobre els aprofitaments d’aquests boscos. Es tracta d’un mercat gens
transparent.
Les produccions anuals de pinya, l’efecte dels tractaments silvícoles en pro d’aquesta producció i
els costos reals d’explotació són desconeguts.
Davant d’aquesta situació de desconeixement, cal estudiar aquest producte secundari i el seu
mercat per incorporar aquest a les rendes de la propietat.

Objectius
Estudiar els aprofitaments secundaris de pinya que produeixen els boscos del Montnege i el
Corredor.
Determinar la seva potencialitat econòmica actual i futura.
Determinar una estratègia d’organització i racionalització de l’ús d’aquests aprofitaments del bosc
que garanteixi la millor gestió ambiental i econòmica.
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Àmbit de l’estudi
L’àmbit d’estudi correspon a l’àmbit territorial de l’Associació, en concret, 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.

Contingut de l’estudi
L’estudi de la gestió des aprofitaments forestals secundaris de pinya tindrà els següents apartats
bàsics:



Inventari d’aquests aprofitaments secundaris dels boscos del Montnegre i del Corredor.



Capacitat de producció dels boscos de pi pinyoner.



Estudi del mercat estatal i local del pinyó i tendències del mercat estatal i internacional.



Redacció d’un Pla de gestió (previsió dels aprofitaments).



Execució del Pla de gestió.



Pla de millores per als aprofitaments.



Guarderia.

El Projecte definitiu de gestió dels aprofitaments de pinya depèn de la realització d’aquest estudi,
que executarà l’Associació i que s’iniciarà l’any 2007. Un cop redactat el Projecte, haurà de ser
aprovat per l’Associació.

Contractació dels treballs
El Projecte serà Dirigit pel tècnic de l’Associació i subsidiàriament per la Diputació de Barcelona.
La seva realització s’encarregarà als tècnics especialistes que decideixi la comissió de treball.

Finançament
En el cas de requerir estudis tècnics específics, aquests estaran finançats per les entitats
signants Pla Marc, d’acord al que especifiquin els Programes Anuals corresponents.
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CAPÍTOL 11. PROMOCIÓ DE NOUS PROJECTES

11.1.Projecte de Millora i Valorització de Castanyedes.
11.2.Projecte de Millora i Valorització de Boscos de Ribera.
11.3.Projecte de Millora i Valorització de l’Espai Agroforestal.
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11.1.Projecte de Millora i Valorització de Castanyedes
Antecedents
Les castanyedes han estat des d’antuvi una de les formacions forestals més emblemàtiques de
les vessants del Montnegre. Aquesta singularitat no sols recau en l’important diversitat ecològica
i paisatgística que li aporten, sinó en la riquesa econòmica que havia aportat al territori.
La producció de bigues, barramenta, puntals, ... donava feina i aportava ingressos directes i
indirectes a un ampli sector de la població.
La pèrdua progressiva d’utilitat d’aquests productes, lligada a l’entrada de la malaltia del
“xancre”, ha produït la caiguda de la rendibilitat d’aquestes explotacions.
La manca de rendibilitat i la mort de la majoria dels peus ha conduït a la seva substitució
progressiva per pi insigne, altres espècies de creixement ràpid o per suredes.

Objectiu
Estudiar la situació de l’explotació i ordenació de les masses forestals poblades per “Castanea
Sativa” i abordar les estratègies d’organització i racionalització que permetin:
•

Millorar l’estat sanitari d’aquestes formacions,

•

Augmentar-ne la seva rendibilitat,

•

O dotar aquests terrenys d’una alternativa viable tècnica i econòmicament

Coordinar aquestes estratègies de millora forestal amb les que s’estan duent a terme des d’altres
entitats i institucions per a la millora de la sanitat forestal d’aquestes formacions.

Àmbit d’Actuació
Les castanyedes que es trobin dins l’àmbit 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.

Pla Marc de Recuperació i Valorització de les finques forestals de l’Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor.
Entitat col·laboradora: Diputació de Barcelona

95

Descripció del projecte
El Projecte haurà de valorar els següents aspectes:


Anàlisi forestal i ambiental del seu estat actual.



Anàlisi de la normativa europea, estatal, catalana i local aplicable a aquests espais.



Valoració del mercat dels productes forestals derivats de la seva explotació o
recol·lecció.



Definició dels objectius de conservació i explotació per aquestes formacions



Determinació del Model de gestió ambiental i socialment admissible més eficient des del
punt de vista econòmic, que compleixi amb els objectius.



Planificació de les actuacions de millora a dur a terme par a la consecució dels objectius
mitjançant el model d’execució plantejat.

Realització dels treballs
La realització i la redacció del projecte definitiu correrà a càrrec del tècnic de l’Associació i la
comissió de treball, i subsidiàriament en la Diputació de Barcelona.

Finançament
En el cas de requerir estudis tècnics específics, aquests estaran finançats per les entitats
signants Pla Marc, d’acord al que especifiquin els Programes Anuals corresponents.
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11.2.Projecte de Millora i Valorització de Boscos de Ribera
Antecedents
Dins de les superfícies forestals del Montnegre i el Corredor els boscos de ribera constitueixen
elements singulars, no per l’extensió que ocupen que és reduïda, sinó per constituir ambients
frescals molt diferenciats de la resta de la forest.
Aquestes zones humides, molt més productives, han estat ocupades tradicionalment per
plantacions de frondoses de creixement ràpid ( plàtans, pollancres, acàcies, ... ). A més, en la
seva majoria, estan emplaçades en domini públic hidràulic.
La caiguda del valor d’aquestes fustes durant els darrers anys, obra un nou escenari en els
models de gestió aplicats. Les intervencions per a la millora de la qualitat tecnològica de la fusta
produïda o de la naturalitat i diversitat d’aquests boscos són vies que poden esdevenir favorable
tant per a la propietat com per al global de la societat.

Objectiu
Estudiar la situació de l’explotació i ordenació de les masses forestals poblades per boscos de
ribera i abordar les estratègies d’organització i gestió que permetin minimitzar les problemàtiques
actuals.
Coordinar aquestes estratègies de millora forestal amb les que s’estan duent a terme des d’altres
entitats i institucions per a la millora la rendibilitat i/o naturalitat d’aquestes formacions.

Àmbit d’Actuació
Les zones de ribera que es trobin dins l’àmbit 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.
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Descripció del projecte
El Projecte haurà de valorar els següents aspectes:


Anàlisi forestal i ambiental del seu estat actual.



Anàlisi de la normativa europea, estatal, catalana i local aplicable a aquests espais.



Valoració del mercat dels productes forestals derivats de la seva explotació o
recol·lecció.



Definició dels objectius d’explotació i conservació per aquestes formacions.



Determinació del Model de gestió tècnica, social i ambientalment admissible, més
eficient des del punt de vista econòmic, que compleixi amb els objectius plantejats.



Planificació de les actuacions de millora a dur a terme par a la consecució dels
objectius.

Realització dels treballs
La realització i la redacció del projecte definitiu correrà a càrrec del tècnic de l’Associació i la
comissió de treball, i subsidiàriament en la Diputació de Barcelona.

Finançament
En el cas de requerir estudis tècnics específics, aquests estaran finançats per les entitats
signants Pla Marc, d’acord al que especifiquin els Programes Anuals corresponents.
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11.3.Projecte de Millora
Agroforestal

i Valorització de l’Espai

Antecedents
Dins del dens entramat forestal del Montnegre i el Corredor els espais oberts, destinats a usos
agraris i pastorals, constitueixen ambients singulars que augmenten la diversitat biològica i
paisatgística, a més de trencar el continu forestal.
La pèrdua progressiva de població rural dins l’àmbit forestal i la manca de rendibilitat dels
conreus menys productius i accessibles va conduir a la seva transformació en àrees boscoses.
El manteniment d’aquests espais pot esdevenir una bona estratègia per a la millora de la qualitat
ambiental i permetre compartimentar el combustible forestal d’avant possibles incendis forestals.

Objectiu
Estudiar la situació d’explotació i maneig dels espais agraris i pastorals i abordar les estratègies
d’organització i gestió que permetin garantir la seva continuïtat i expansió.
Coordinar aquestes estratègies per al foment dels espais oberts amb les que s’estan duent a
terme des d’altres entitats i institucions per augmentar la presència d’aquestes formacions.

Àmbit d’Actuació
Les zones agrícoles i antigues feixes que es trobin dins l’àmbit forestal 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.
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Descripció del projecte
El Projecte haurà de valorar els següents aspectes:


Anàlisi agrari i ambiental del seu estat actual.



Anàlisi de la normativa europea, estatal, catalana i local aplicable a aquests espais.



Valoració de la potencialitat d’explotació d’aquestes zones agràries marginals.



Definició dels objectius de conservació i explotació per aquestes formacions



Determinació del Model de gestió ambiental i socialment admissible més eficient des del
punt de vista econòmic, que compleixi amb els objectius.



Planificació de les actuacions de millora a dur a terme par a la consecució dels objectius
mitjançant el model d’execució plantejat.

Realització dels treballs
La realització i la redacció del projecte definitiu correrà a càrrec del tècnic de l’Associació i la
comissió de treball, i subsidiàriament en la Diputació de Barcelona.

Finançament
En el cas de requerir estudis tècnics específics, aquests estaran finançats per les entitats
signants Pla Marc, d’acord al que especifiquin els Programes Anuals corresponents.
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ANNEX

Model de contracte-tipus entre el/la propietari/ària i l’associació.
Plànols
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La redacció d’aquest Pla Marc s’ha finalitzat el dia 21 de juliol de 2006.

I amb la present, s’aprova el Pla Marc de Recuperació i Valorització de les Finques Forestals del
Montnegre i el Corredor pels Srs:

PRESIDENT-DELEGAT DE L’ÀREA D’ESPAIS NATURALS

Il·lm Sr Josep Mayoral Antigas

i pel Sr
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DEL MONTNEGRE I EL
CORREDOR

Sr Xavier Alfaras Panareda
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