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2 PLA GENERAL I PLA ESPECIAL 

2.1 Vigència 
La vigència del Pla General, és de vint anys i del Pla Especial, és de deu anys, la 

meitat de la durada del General. Un cop acabada aquesta vigència seria convenient 
la realització d’un altre inventari i la realització d’un segon Pla Especial, seguint les línies 
marcades en el Pla General. Posteriorment a l’acabament del segon Pla Especial, 
s’haurà de fer una revisió d’aquesta Ordenació. 

En el Pla Especial, s’ha tingut en compte els rodals més prioritaris definits en el Pla 
General, i s’ha completat la informació de les Fitxes de Gestió amb les actuacions 
detallades a realitzar en cadascun d’ells al llarg dels 10 anys de Pla Especial. 

 

2.2 Pla d’Aprofitaments i Regulació d’Usos 
El Pla d’Aprofitaments és el document de planificació del Pla Especial. D’igual forma 

que s’ha fet amb el Pla General, s’aniran desglossant tots els paràmetres que conformen 
aquest pla per a cadascun dels usos de la forest. 

Es marquen unes directrius d’actuació per a l’aprofitament de cadascun dels usos 
que venen reflexats al final de cada capítol. Es determinen uns criteris d’actuació que 
són fonamentals per dur a terme una gestió sostenible de la forest, amb el medi natural i 
amb el territori. Molts d’aquests criteris són part de l’estudi anomenat “Plan de 
Conservación y Mejora de la Biodiversidad Forestal del Mig Pallars (Pirineo de Lleida) “ 
(Palau J et al, 2002). Alguns d’aquests criteris són indispensables per obtenir la 
certificació forestal (FSC i PEFC), objectiu a aconseguir en la forest CUP 134. El 
compliment de la resta de criteris, pot facilitar molt l’obtenció d’aquesta certificació. 

Com a antecedent a aquests criteris, s’ha d’anomenar el projecte LIFE Pirineu Viu, 
que durant el seu funcionament, va establir uns criteris de sostenibilitat amb el medi, que 
han quedat establerts al territori. De fet, són part d’aquests criteris que juntament amb 
altres, resultat de la consulta amb experts i de la bibliografia referent, han permès 
establir les directrius per a cada aprofitament o ús. Així doncs, alguns dels criteris que a 
continuació es presenten, estan sent practicats al territori des de fa uns anys i els que no, 
hauran d’implantar-se el més ràpidament possible.  

S’ha elaborat un balanç econòmic individual per a cadascun dels aprofitaments i 
usos que es proposen a la forest durant aquest Pla Especial, que anirà inclòs a l’interior 
de cada capítol. En el Balanç Econòmic final es farà un resum a mode de conclusió.  

En el balanç econòmic individual es determinen les despeses generades per 
cadascun dels tractaments, les possibles línies d’ajuts (que d’alguna manera es poden 
considerar com un ingrés), els ingressos pels possibles aprofitaments, en cas de que n’hi 
hagin, i el balanç econòmic resultant. Pel que fa al Pla de Tallades s’ha de destacar que 
es diferencià la manera de calcular el balanç econòmic pels rodals on està proposada 
una tallada de regeneració i els rodals en que es fan tractaments de millora, en el que 
cas que existeixin tallades de regeneració.  

 
Tallada de regeneració: com que en la present ordenació no es contemplen 

actuacions dins el pla de tallades de Regeneració, s’ha realitzat els càlculs en l’apartat 
de millores, on s’ha contemplat la millora de masses amb aprofitament fustaner, i a la 
vegada els aprofitaments per llenyes.  

 
Tallada de millora:  En aquest cas, i com ja s’ha comentat, es contempla tant les 

actuacions de millora (en forma d’aclarides mixtes per bosquets), com l’aprofitament de 
llenyes (especialment en masses mixtes caducifolies). Per a les actuacions de millora 
s’ha calculat els volums a extraure, mitjançant la possibilitat de millora, coneixent el preu 
de la mà d’obra de tala i extracció de la fusta, les densitats inicials, el tractament a 
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realitzar i la superfície sobre la que s’actua, és realitzen els càlculs de les despeses de la 
fase de realització del tractament i extracció de la fusta. Coneixent els costos de la 
càrrega en carregador i del transport de la fusta que s’aprofiti, es calculen les despeses 
de la fase de càrrega i transport. El balanç final serà la resultant del preu de venda 
menys aquestes despeses generades. S’ha estimat com a benefici final de la fusta de 
diàmetre normal igual o superior a 20cm la següent: 16 €/m3 a/e per a l’avet, 19 €/m3 
a/e per al pi negre. No s’ha estimat el valor econòmic de la fusta inferior a 20cm de 
diàmetre normal, per tal de tenir un marge de seguretat en el balanç econòmic i no 
tendir al cas més positiu. 

En quant a laprofitament de llenyes i tenint en compte que el seu destinatari serà 
el veïnat del poble d’Estaon, no es pretén obtenir guanys econòmics amb aquests 
aprofitaments, només generar un servei al poble per a tenir a l’abast llenyes a la vegada 
que es milloren els boscos de la foresta amb les actuacions respectives. Per tant, no es 
farà cap càlcul econòmic en torn a la venda de la llenya. Igualment, la despesa 
generada per les tallades, es pretén compensar amb els ajuts del PDR per millora dels 
ecosistemes.  

 
En el Pla de Tallades de Millora es desglossen cadascun dels factors que 

intervenen en el balanç final. Aquests conceptes són vàlids pels treballs silvícoles de 
millora i també per a altres com millora i creació de pistes forestals, compensacions per 
àrees en que no es fa una gestió activa. 

  
- Despeses: S’ha considerat com a despesa generada en la realització dels 

tractaments de millora el que ve reflexat a l’ordre de 14 de desembre de 2001 en 
la que s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible 
com l’import màxim de les actuacions objecte de la subvenció. S’ha fet així, ja 
que és desició del propietari que les aclarides només es realitzaran en cas 
d’atorgar-se els ajuts i seran adjudicades per la quantitat atorgada per l’ajut. 

-  Ajuts: S’ha de diferenciar aquest paràmetre del d’ingressos, pel fet de no tenir 
exactament el mateix significat. Existeixen diferents línies d’ajuts per part de les 
diferents administracions i departaments. En el cas del departament de medi 
ambient queden moltes englobades en el Pla de Desenvolupament Rural (PDR), 
que surt cada any. Altres possibilitats són els ajuts que el Parc Natural de l’Alt 
Pirineu (PNAP), traurà dintre de les seves línies d’actuació. També en aquest punt 
s’han de tenir en compte els possibles ajuts aconseguits mitjançant patrocini 
privat, a partir del catàleg de patrocini generat pel projecte LIFE Pirineu-Viu, i que 
està en funcionament. 

Coneixent la quantitat subvencionada per ha, i per tipus de tractament (1ª 
aclarida de millora, 2ª aclarida de millora, tallada selectiva i estassada de matoll 
en boscos irregulars...), s’ha calculat l’ingrés que suposaria l’ajut si fos concedit. 
En un mateix rodal, poden existir diferents línies d’ajuts (per a un camí, per a una 
aclarida, o per l’eliminació de restes per exemple), per tant s’hauran de 
comptabilitzar tots els possibles ajuts. 

- Ingrés: Es tracta de l’ingrés generat per la venda, a la serradora, de la fusta que 
s’hi pugui aprofitar. Aquest ingrés, es farà en relació a la fusta de serra que es 
pugui aprofitar de cadascú dels tractaments. Es portarà un control de sortida de 
tots els volums carregats per camió, la bàscula on ha sigut pesada, el destí de la 
fusta, el nom del transportista, la data i el número de viatge. 

- Balanç: És el càlcul resultant de la diferència entre ingressos (ingrés per la venda 
de productes i ajuts estimats), i despeses. Aquest balanç, serà el resultat 
econòmic final de l’actuació. Si aquest balanç és negatiu, el propietari no ha 
tingut guanys i pot haver perdut diners; això no vol dir que no l’interessi 
l’actuació, ja que pot haver guanyat una infrastructura, una millora en el bosc o 
una actuació preventiva i necessària, el propietari haurà fet una inversió. Si 
aquest balanç és positiu, el propietari ha tingut ingressos suficients per pagar 
l’actuació i per generar alguns guanys. 
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La resta d’aprofitaments s’han desglossat d’igual manera com s’ha fet en els 
tractaments de millora. 

2.2.1 Pla de Tallades i Pla de Millora Forestal 

En el Pla General s’han definit algunes de les característiques de planificació per 
cada rodal: quin tipus d’actuació es realitzarà en cada rodal, la densitat inicial i final en 
cas de fer tallades de millora o de regeneració... així com la prioritat d’actuació en 
cadascun dels rodals. (Annex 6. Fitxes de Gestió Tècnica del Pla General i del Pla 
Especial).  

Posteriorment s’ha definit el Pla Especial amb vigència de 10 anys en aquells 
rodals de prioritat 1 i alguns de prioritat 2 , principalment del quarter productor i 
pascícola però també dels rodals designats com a Àrees de Gestió Dirigida (AGD) i de 
conservació del sòl amb criteris molt més conservadors que els primers. Als rodals de 
prioritat 3 es proposa la seva planificació en la revisió del Projecte d’Ordenació. 

El fet de tractar-se d’una ordenació per rodals pot suposar un no rendiment 
econòmic sostingut de la forest. Es proposa millorar el rendiment sostingut una vegada la 
relació edat-densitat sigui compensada en posteriors revisions aplicant aquest mètode 
d’ordenació per rodals. 

A continuació s’explica tot el procediment seguit per calcular els volums a 
extraure en el pla de tallades de regeneració. Per determinar un volum per any, s’han 
hagut de calcular abans la possibilitat de regeneració i la superfície a regenerar en els 
10 anys que dura el pla. Un cop, calculats aquestes xifres, es trien els rodals on 
dasomètricament interessa fer aquestes tallades i s’organitzen aquestes tallades en 
relació al que marca la possibilitat i la superficie de regeneració. Amb aquesta 
informació es fa un calendari de tallades de regeneració i es concreten les fitxes del Pla 
de Tallades, en que es destaca el rodal d’actuació, l’any en que es planifica la seva 
actuació i el tipus de tractament que es practicarà. S’inclou una taula amb la densitat 
actual, densitat que s’extraurà i la densitat final després de l’actuació per classes 
diamètriques per a les dues espècies amb caràcter fuster més rellevant de la forest: Pinus 
uncinata i Abies alba. Aquestes fitxes es mostren més endavant. 

Durant aquest procés es presenten una sèrie de taules on s’analitzen aquestes 
dades i es prenen les desicions corresponents. Finalment, és fa un balanç econòmic del 
Pla de Tallades, per determinar els beneficis que tindrà el propietari cada any.  
 

2.2.1.1 Càlcul i discussió de la possibilitat 
 

Els càlculs a realitzar en aquest pla i la posterior discussió referent a les possibilitats, en 
l’ordenació per rodals que ens ocupa es realitza al voltant d’aquests conceptes: 
 

- Superfície de regeneració o cabuda periòdica: en base a la superfície 
productora sobre la qual es pensa tallar durant la vida de la forest, es determina 
la superfície màxima a regenerar per any, pel pla general i pel pla especial. Les 
tallades finals no podran superar mai aquesta xifra. 

- Possibilitat de regeneració o possibilitat dels productes principals: s’avalua la 
massa tallable dels rodals de tallada immediata tenint en compte les existències 
actuals calculades a partir de les dades d’inventari i el creixement corrent per a 
cada rodal. 

- Possibilitat de millora o possibilitat de productes intermedis: formada pels volums 
a extraure en aclarides i aclarides de plançoneda, així com tallades 
extraordinàries que no suposen una posterior regeneració. (Madrigal Collazo, 
1994). 

- Volum total a extraure: A partir del nombre de peus que s’extraurà de cada rodal 
es calcula el volum de fusta que això implica. Part d’aquest volum serà de serra, i 
part no tindrà cap aprofitament. Realment sí que existeix un aprofitament de part 
d’aquest volum. Són els aprofitaments de trituració per pasta de paper i 
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l’aprofitament per pals de RTI. Però aquest dos aprofitaments no s’han valorat 
econòmicament per tal d’analitzar el cas més pessimista i tenir un marge de 
seguretat.  

 
 
 
Superfície de regeneració o Cabuda periòdica 
 
En primer lloc s’ha atès a una norma de regulació per tal d’assolir un rendiment 

sostingut. S’ha calculat una cabuda periòdica tal que:  
 

 
 
 

 
 

Per a fer el càlcul de la cabuda periòdica s’han exclòs tots els rodals on no es 
pretén traure cap peu aquest Pla General, d’entrada són els rodals AEIN i AGD del 
quarter E, així com els rodals protectors del sòl (quarter C i D) donat que en aquests no hi 
haurà cap actuació.  

Una vegada separats els rodals dels quarters A i B, han sigut analitzades les fitxes 
d’abatiment de cadascún dels rodals per conèixer ben bé la realitat de cada rodal, en 
aquesta revisió, s’han tret de la selecció alguns rodals més; en primer lloc, tots els rodals 
que tenen prioritat 3, doncs són els rodals que presenten estructures molt joves on no 
s’ha de fer cap actuació fins d’ací 20 anys mínim, o sigui després d’aquest Pla General. 
En segon lloc, han quedat fora de la selecció els rodals formacions heterogènies en 
espècies arbòries i d’estructures molt irregulars amb peus majors de 30 cm de diàmetre. 
En tercer lloc, s’han tret els rodals que tenen menys de 15 m²/ha d’AB i mostraven 
poblacions joves que en els propers 20 anys no estaran preparades per a ser tallades, ni 
per millorar. Per últim s’han apartat de la selecció algunes situacions on s’han detectat 
problemes de regeneració i s’ha preferit esperar 20 anys per actuar i així no còrrer riscos. 
D’aquesta forma, es fa una tria amb caràcter conservacionista per asegurar una 
cabuda periòdica segura. 

 
Plantejat aquest filtre de mínims, es conclou que no hi ha superfície a la forest, 

disposada per plantejar cap tallada de regeneració, i que quedarà pel següent Pla 
General el plantejament d’alguna tallada d’aquest tipus, seguint la metodologia i les 
directrius plantejades en aquesta ordenació forestal. 
 
 Aquesta conclusió concòrda amb les directrius proposades per l’èquip tècnic del 
PNAP, el qual proposa per la tipología de la forest i les masses arbrades productores que 
hi trobem, una mètodologia de treball basada en tallades de millora del tipus aclarides 
mixtes per bosquets.  

 
 

Superfície de millora 
 

S’ha estimat en cabuda, determinant quines superfícies seran recorregudes per 
les aclarides i altres tallades de millora, passant després a volums per mitjà de les dades 
d’inventari (Madrigal Collazo, A 1994). 

Els rodals elegits per fer tallades de millora són tots els rodals productors de pi 
negre, avet, roure i bedoll, treient els rodals sóbre els quals es faran tallades de 
regeneració, que durant aquest pla general no es plantejarà en cap rodal, més els del 
quarter d’ús públic. Aquest conjunt de rodals, doncs,  fan una sumatori de 62,04 ha, que 
repartides en els 20 anys que dura el Pla General, fan una cabuda de millora de 3,1 ha/ 
any, és a dir, cada any del Pla Especial, es podran aclarir un màxim de 3,1 ha, si es vol 
realitzar treballs de millora tots els anys, tal com és intenció. 

Sp=(S1/E1+ S2/E2+... S3/E3)*p 
Sp Cabuda periòdica 
E1, E2... Edats de maduresa dels diferents rodals. 
S1, S2... Superfícies de la forest de manera que S=superfície de 
la forest i no del quarter.  
p Període 



Forest d’Estaon “Selva i Serqueda”                               Planificació 

 210

Un cop se sap la superfície sobre la que s’actuarà cada any en el Pla de millores, 
es trien els rodals on aquests treballs són més urgents. Per tal efecte, s’han seguit els 
següents criteris: 

- La classificació anteriorment descrita de tots els rodals en tres prioritats (orden: 
1>2>3). 

- L’anàlisis de les àrees basimètriques mitges (>20 m2/ha) 
- L’anàlisis de les densitats de població (>900-1.000 peus/ha) 
- L’anàlisis de les edats de la massa forestal. 
- La situació de cadascún dels rodals i la possibilitat de agrupar-los. 

L’aplicació d’aquests criteris, han permès decidir en quins rodals cal actuar 
durant aquest Pla Especial amb tractaments de millora.  

Pel que fa a la possibilitat de millora s’ha estimat en cabuda, determinant quines 
superfícies seran recorregudes per les aclarides i altres tallades de millora, passant 
després a volums per mitjà de les dades d’inventari (Madrigal Collazo, A 1994). 

Finalment, a partir d’aquestes xifres es calculen els volums de millores a extaure 
cada any i d’aquesta forma, es pot saber la possibilitat de millora, i la possibilitat global. 
S’adjunten els rodals i les característiques on es faran tallades de millora durant el Pla 
General. 

 

Rd 
Dens 
Pu  

Dens 
Aa 

Dens 
Bp 

Dens 
Pt 

Dens 
Qp 

Dens 
total Prioritat Superfície Edat(anys) Sp. ppal 

1aa 732 191 64  0 987 1 3,55 65 Pu 

3a 0 1210 0  0 1210 1 2,08 73 Aa 

3e 891 0 159  0 1050 2 1,02 74 Pu 

3p 1019 0 0  0 1019 1 5,71 65 Pu 

3r 286 668 0  0 955 1 2,82 51 Aa 

3s 0 668 0 0 0 668 1 1,86 104 Aa 

3w 923 32 0  0 955 1 0,71 74 Pu 

3aa 2116 35 71  0 2222 2 1,89 63 Pu 

4a 0 0 16  1178 1194 1 2,97 42 Qsp.  

4f 0 0 37  1228 1265 1 5,01 50 Qsp.  

4g 0 0 0  446 446 2 2,73 52 Qsp.  

5n 0 35 3386  141 3562 2 7,55 22 Bp 

7a 0 0 699 1214 0 699 1 9,01 46 Pt 

7b 0 64 859 414 0 923 2 7,02 42 Pt 

7d 255 700 64  0 1019 0 8,10 40 Aa 

TOTAL      62,04 ha   
Superficie anual de 

millora      3,1 ha   
Taula III.2.1  Rodals elegits per fer els treballs de millora forestal i superfícies durant el Pla General. 

 
 
Possibilitat de millora o possibilitat de productes intermedis: 

 
Pel que fa a la possibilitat de millora, es segueix el mateix procediment que per a 

la possibilitat de regeneració, però aquest cop és calculen els volums a partir de les 
superfícies, i és així, com la restricció aquest cop està en funció de les hectàrees sobres 
les que es pot actuar.  

 
Un cop seleccionats aquests rodals, es calcula la possibilitat de millora: 
 

 
 
 
 

Pmill=(Vcm/p)+(Ccm/2) 
Pmill: Possibilitat anual de regeneració durant el Pla Especial 
p: període de regeneració dels rodals de tallada de millora 
Vci: Volums dels rodals de tallada de millora 
Cci: Creixement anual 
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Sup tallada millora   62,04 ha 
Volum tallada millora 6014,06 m³ 

Creixement total  231,9 m³/any 

 
 
 

 
 
 
 

 
A continuació es presenten les dades volumètriques dels rodals que entraran en 

regeneració durant aquests 20 anys de Pla Especial. Els rodals que s’han triat per entrar 
en regeneració durant els primers 20 anys s’han considerat els més prioritaris, per la seva 
edat, àrea basimètrica i densitat (veure mapes edat, volums, densitat).  

 
Rd   Vol Aa   Vol Bp   Vol Qsp   Vol Pu   Vol Pt  

1aa 12,28 8,10 - 812,95 - 
3a 99,38 - - - - 
3e - 1,77 - 66,52 - 
3p - - - 555,25 - 
3r 501,92 - - 15,47 - 
3s 596,12 - - - - 
3w 0,54 - - 16,82 - 
3aa 0,29 0,33 - 448,98 - 
4a - 1,11 167,61 - - 
4f - 12,89 414,97 - - 
4g - - 118,61 - - 
5n 1,16 283,72 21,42 - - 
7a - 14,94 - - 560,86 
7b 18,77 20,12 - - 138,98 
7d 986,20 12,13 - 103,85 - 

TOTAL 2216,66 355,11 722,61 2019,85 699,84 
Taula III.2.2  Volums totals dels rodals on es faran els treballs de millora 

 
Una vegada es coneix la superfície de millora, se sumen tots els volums dels 

arbres fustaners i els creixements. Aquest sumatori ha de ser total (m3), de forma que 
contemplen el volum total que existeix a aquesta superfície i el volum de fusta que 
creixerà en els propers anys. 
 

Creixements Pu total Aa total Bp total Qsp total 

1aa 27,68 8,63 0,61 - 
3a - - - - 
3e 6,43 - - - 
3p 44,35 - - - 
3r 2,08 8,33 - - 
3s - 13,37 - - 
3w 8,18 0,59 - - 
3aa 27,44 0,58 0,03 - 
4a - - - 5,82 
4f - - - 11,71 
4g - - - 3,03 

La possibilitat de millora de la forest CUP 134 “Selva i Serqueda”durant 
aquest pla general és de 416,6 m3/any, el que suposa un total 4.166 m3 durant els 
10 anys de durada del Pla Especial, i 8.333 m3 durant els 20 anys de durada del Pla 
General. 
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5n - - - 1,13 
7a - - - - 
7b - - - - 
7d 9,85 44,13 5,20 - 

TOTAL 117,13 87,28 5,84 21,69 
Taula III.2.3 Creixements totals dels rodals on es faran els treballs de millora 

 
 

Taula III.2.4  Estimació de les possibilitats. 
Possibilitat (Volum a extraure per any) Volum (m3/any) 

Possibilitat global 416,6 

Possibilitat regeneració 0 

Possibilitat millora 416,6 
 
 

 
2.2.1.2. Calendari d’actuacions tallades de regeneració 

 
No es planifica cap actuació de tallades de regenaració a la forest CUP 134 

“Selva i Serqueda”. 
 
 

2.2.1.3. Calendari d’actuacions tallades de millora 
 

A continuació es presenta el calendari d’actuacions per a les tallades de millora 
proposades per aquest Pla Especial i Pla General, i els tractaments que s’han d’aplicar 
en cada cas. S’especifiquen els anys i els rodals on s’actua, el volum total existent en 
cadascun dels rodals per a les espècies principals: Pinus uncianta, Abies alba, Quercus 
humilis, Quercus petraea, i Betula pendula,  i l’estimació de volum de serra.  

Així doncs, es proposa actuar durant els 10 anys de Pla Especial a 21,75 ha, és a 
dir, una superfície de 2,17 ha per any, 0.87 ha menys que el que s’havia estipulat als 
càlculs de possibilitat, aquestes hectàreas hauran de recuperar-se en el següent en la 
segona part del Pla General (en el 2º Pla Especial).  

Tot i així, aquesta diferència és poca i està dintre del marge de tolerància del 
15% d’error que s’havia calculat a l’estat forestal. 

En el cas de les tallades de millora, s’ha decidit programar tallades cada any, ja 
que és voluntat del propietari millorar l’estat i l’estructura dels seus boscos. Tot i això, els 
ajuts forestals del Departament de Medi Ambient són bianuals i en cas de demanar-los 
s’haurà de comptar amb els rodals, els volums i demés de dos anys, el p f’0’0resent i el 
posterior.  

Cal destacar que el mètode emprat per a les tallades de millora d’avet, pi negre, 
roure i bedoll és l’aclarida selectiva mixta. Amb el compliment del Pla General, cada 
vint anys, és realitzarà una actuació en cadascú dels rodals productors, per  aconseguir 
els objectius marcats per rodal (mirar Fitxes de Gestió Tèncica del Pla General i del Pla 
Especial, a l’annex 6). A continuació, en el calendari d’actuacions, es proposa, en 
concret, les actuacions pertinents al llarg  dels 10 anys del Pla Especial i dels 20 anys de 
Pla general. Es proposa realitzar podes, aclarides i clarejos.  

 
Les aclarides mixtes, seran generalment, d’una intensitat d’entre 35% i 25%, les aclarides 
baixes seran d’una intensitat del 30% mentre els clarejos del 50%. Les podes es faran en 
els tractaments d’aclarida i cubriran una alçada mínima de 1/3 de la alçada de l’arbre 
(consultar annex 6 per obtenir valors concrets per cada rodal)  
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La distribució en l’espai, serà de 20 anys, de tal forma que cada 20 anys, seguint 
els programes dissenyats, es farà una actuació sobre un dels rodals. La distribució de les 
aclarides s’ha fixat, es relació a la prioritat d’urgència d’actuació sobre la massa en 
questió. Per tal efecte, s’ha acudi a la prioritat que es va determinar durant la fase de 
rodalització, a la densitat de la massa comparada amb les TBF (taules de Tipus de Bosc 
Final, mirar Pla General), a la edat calculada durant l’inventari forestal, i a la distribució 
territorial de les parcel·les. En relació a aquest últim factor, s’ha intentat agrupar al 
màxim les tallades de tal forma que les brigades de treball hagin de moure’s el mínim i 
estalvien despeses en desplaçament i en temps.  

En aquestes aclarides, és seguiran els criteris marcats pel métode d’aclarida, 
deixant el arbres de més futur i treient amb les tallades de millora, els arbres sotmesos, 
codominants, malalts o de poc futur. És compliran les directrius per a les masses forestals 
de AGD i AEIN marcades a l’estat natural i al Pla de Conservació de la Biodiversitat, que 
obliga a deixar un 5% mínim de peus vells, ramuts i amb un alt potencial per als ocells 
fustaners i ocupants.  És molt important, que es respecten els percentatges al màxim. 

En tot cas, es compleixen les xifres calculades, sempre a la baixa, de tal forma 
que els càlculs de densitat siguin els més aproximats possibles i en realitat majors que els 
calculats, per asegurar el futur de la massa. En relació als ingresos monetaris, no es 
l’objectiu principal, sinò que es  prioritza generar un servei als veïns del poble i millorar la 
coformació ecològica i estructural del bosc. En relació a les despeses, bàsicament, es 
saldaran amb les ajudes demanades per realitzar les aclarides i en cas de no existir 
aquestes ajudes, es saldaran amb el fons de millora de la forest o amb part dels 
beneficis produïts per les tallades de millora. 

El volum de fusta total, què s’extrau en les aclarides, durant tot el Pla Especial, 
està calculat de la forma explicada en el punt anterior (veure fòrmula). Una vegada 
calculat aquest volum, s’aplica la fòrmula de cubicació corresponent a les noves 
densitats finals que quedaran després de comparar les densitats actuals amb el TBF.  

 
Així doncs, el volum què s’extraurà en les aclarides durant el Pla General és de 

2.105,32 m³, mentre que la possibilitat de millora calculada és de 7.575,8 m³, per tant, hi 
ha un marge molt gran entre les dos xifres, el que vol dir, que la majoria de la massa 
encara no es troba en situació de ser tractada i que no hi ha problema en tallar la 
quantitat de 2.105,32 m3 proposada. 

 
El volum què s’extraurà en les aclarides durant aquest Pla Especial (propers 10 

anys) és de 1.075,93 m³, mentre que la possibilitat de regenaricó calculada pels 10 
propers any, és de 3.788,0 m³, per tant, torna a haver-hi un marge gros, però menor que 
en el Pla General, el que indica clarament que s’han elegit per a aquest pla els rodals 
de més urgència. 

 
S’havia establert anteriorment una possibilitat de millora anual de 378,80 m3/any, 

que no s’ha superat en cap any. Aquesta limitació ha ocasionat que en diversos rodals 
les intervencions s’hagin planificat en diversos anys. En el rodal 7b, tot i ser de prioritat 2, 
s’hi ha planificat actuacions en l’any 2019, deixant però la meitat de la superfície per 
actuar durant la segona etapa, Pla General. En alguns anys del Pla Especial s’ha 
prioritzat condicions silvícoles i de proximitat, que els volums a extreure.  

 
Per al Pla General, es proposa continuar amb la mateixa línia d’actuació i es 

proposen els rodals que menys prioritat han demostrat durant els treballs de camp i que 
per tant, han quedat relegats als últims anys d’aquest Pla. Igualment, es proposa 
equilibrar els volums igual que s’ha fet en aquest Pla Especial. 

 
És compliran les directrius per tallar fusta, marcades en aquest Pla Especial. 
 
A continuació es mostren els rodals elegits d’entre tots els del Pla General per a 

realitzar les tallades de millora durant el Pla Especial: 
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Rd  Sp. ppal  Vol Aa   Vol Bp   Vol Qsp   Vol Pu   Vol Pt  

3a A.a. 99,38             -                  -                  -                   -      
3p P.u.             -                  -                  -      555,25              -      
3r A.a. 501,92             -                  -      15,47              -      
3w P.u. 0,54             -                  -      16,82              -      
3aa P.u. 0,29 0,33             -      448,98              -      
4f Q.sp.             -      12,89 414,97             -                   -      
5n B.p. 1,16 283,72 21,42             -                   -      
7b* P.t. 18,77 20,12             -                  -      138,98 

TOTAL   622,06 317,06 436,39 1.036,52 138,98 
Taula III.2.5.  Dades volumètriques totals dels rodals on es faran treballs de millora durant aquest Pla Especial 

*Aquest rodal entra també en el Pla General.  
 
A continuació, es mostren els calendaris programats tant per a tallades de 

regeneració del Pla Especial (1-10 anys), com per a tallades de regeneració del Pla 
General (10-20 anys), on es contemplen els volums concrets a extreure, que varien de les 
existències, en funció de la intensitat d’intervenció i de la superfície d’actuació.  
 

Any 
d’actuació Rodal Volum a extraure (m3) 

2010 4f/3a 5,2 96,49 
2011 4f/3a 5,2 96,49 
2012 3aa 89,39 
2013 3w/3aa 13,75 89,39 
2014 5n/3r 28,43 68,5 
2015 3p 86,17 
2016 3p 86,17 
2017 3r 136,99 
2018 3r 136,99 
2019 7b/3r 68,39 68,5 
2020 4a/4g/7a/3s 105,12 
2021 3e/7d/3s 92,84 
2022 7b 68,39 
2023 3s 113,89 
2024 1aa 107,05 
2025 3s 113,89 
2026 1aa 107,05 
2027 1aa 107,05 
2028 1aa 107,05 
2029 1aa 107,05 

TOTAL   2.105,32 
Taula III.2.6.  Calendari d’actuacions per a les tallades de millora del Pla General (20 anys) i Pla Especial (en 
verd). Font: Pròpia 
 
 
 En l’annex 6, s’adjunten les fitxes de gestió del Pla Especial i del Pla General que 
desenvolupen plenament aquest calendari de treball.  
 

2.2.1.4. Pla d’aprofitament de llenyes 
 
 A la forest “Selva i Serqueda”, no hi ha un aprofitament de llenyes per a l’indústria 
o el comerç, és un aprofitament veïnal que només utilitzen els veïns del poble, i aquesta 
continua seent la voluntat del propietari. Per tal motiu no s’ha considerat aquest 
aprofitament un benefici econòmic i per tant no es presenta cap balanç financer. 



Forest d’Estaon “Selva i Serqueda”                               Planificació 

 215

 Com que el bosc té una gran extensió d’espècies llenyoses i en la seva totalitat 
requereixen de tractaments de millora per reconvertir la masa de bosc baix a alt o per 
millorar les estructures del bosc alt, és proposa que els productes resultants del les 
tallades de millora, siguin aprofitats per llenya. Així doncs, les tallades de millora, tal com 
s’ha fet, compliran amb l’objectiu d’abastir de llenya el poble i alhora de millorar la 
massa forestal.  
 
 Per tant, no hi ha Pla d’aprofitament de llenyes, perquè s’entén que el mateix Pla 
de millora forestal, fa de Pla d’aprofitament de llenyes. 

 
   

2.2.1.5. Plec de Condicions del Pla de Tallades i del Pla de Millora Forestal 
 

Sempre que es faci una actuació programada, el propietari, haurà de redactar 
un Plec de Condicions perquè la empressa contractada per fer els treballs, el complisca 
eficaçment. Aquest plec, haurà de complir i incloure totes les directrius que estiguin 
directament relacionades amb el tipus de tractament. 
 
Directrius per la realització de tractaments silvícoles 
 

El tipus de tractaments que es realitzaran s’han explicat al Pla General i més 
concretament a les fitxes d’aprofitaments del Pla Especial. Aquí es concretaran una 
sèrie de criteris a portar a terme en cadascú d’aquests tractaments: 

 
a) Tallades 

 
• Afavorir un mosaic de vegetació, és a dir, la heterogeneïtat espacial, tant 

vertical (varietat d’espècies i/o superposició de capçades a diferents alçades), 
com sobretot horitzontal, amb combinació de densitats d’arbrat i arbustius. 
Cada unitat de mosaic, hauria de ser inferior a 5 ha i de 10 ha com a molt. Això 
implica, en conseqüència, evitar les superfícies monoestructurals excessivament 
regulars superiors a 5-10 ha. 

• S’han de respectar un percentatge de peus destinats al refugi d’espècies que 
depenen dels arbres de gran diàmetre - cavitats en el tronc i fusta morta en 
descomposició- significant una reserva mitja de 5 peus/ha, que afectarà a arbres 
vells o secs extrafusters (diàmetre superior a 55 cm), arbres amb cavitats, peus 
exemplars de qualitat d’arbres pare portadors de llavor de qualitat, arbres que 
s’hi posa el gall fer al costat dels cantaders... Es conformarà en grups compactes 
en les masses coetànies de pi negre o aquelles més exposades al vent, o en peus 
més o menys aïllats si no ocasionen problemes posteriors.  

• Es deixarà un mínim de 5 arbres morts amb diàmetre normal no inferior a 40 cm 
per ha. 

• Es tallaran exclusivament els peus assenyalats per tallar. En actuacions de 
sanejament pot efectuar-se un assenyalament invers, assenyalant els peus que 
han de quedar. 

• Es mantindran en tots els tractaments posteriors d’aquest mínim de peus d’arbres 
morts per tal d’incrementar la biodiversitat del bosc i en qüestió de refugi, la 
nidificació, recurs tròfic pel gall fer. 

• Es prioritzaran les estructures regulars front a les irregulars. En general, les masses 
regulars comporten freqüències d’intervenció més baixes (cada 15-20 anys per  
aclarides), amb la conseqüent tranquil·litat per a la fauna, i una major obertura 
de clars de gran interès per a millorar la producció de fruits forestals. 

• Per a facilitar els requisits de tranquil·litat de la fauna forestal és beneficiós 
allargar el màxim possible les rotacions. Quant menys temps i amb menys 
freqüència s’entri en el bosc, millor. No obstant, si les rotacions s’allarguen molt el 
rendiment disminueix, per tant s’ha de trobar un punt d’equilibri entre 
conservació i producció. 
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• Evitar la regeneració uniforme de superfícies molt grans. Es deuen adoptar 
parcel·les de regeneració de 0,5 ha com a màxim, per no perjudicar la fauna. 

• Les eines de treball, hauran d’estar netes al començament de cada tractament, 
per evitar infeccions a la massa i possibles patologies. Seria convenient netejar-
les amb alguna barreja d’anti-patògens. 

• Els talls de poda, es faran a nivell del tronc, o com a molt sobresortint 5 cm del 
mateix. D’aquesta manera, es facilita la cicatrització del nus i es millora la 
qualitat de la fusta. 

• Igualment les soques dels peus tallats hauran de fer-se el més pròxim al terra 
possible, sobrepassant com molt 10 cm. És interessant, deixar un grup de soques 
per ha (2 a 5 peus per ha), a 1- 4 metres de terra, d’aquesta manera es 
converteixen en estaques o zones de descans, importants pel manteniment de la 
fauna amenaçada i per millorar el paisatge conformant un aspecte més madur. 

• A l’hora de tallar es respectaran tots els arbres amb cavitats naturals o 
excavades pels picots. 

• Respectar tots els arbres amb nius de grans ocells, especialment els rapinyaires 
forestals, deixant un bosquet d’arbrat intacte al seu voltant (en un radi de 20 
metres, exceptuant si el niu és d’àguila daurada, cas en que es prendrà un radi 
de 50 metres) 

• Respectar els troncs tombats pel vent (sobretot si són de gran tamany), 
especialment quan siguin escassos al rodal. Deixar un mínim de 10% de la fusta 
morta de cada rodal. 

• En les acumulacions de fusta morta originades per pertorbacions de magnitud 
catastròfica, pot retirar-se el gruix del material respectant els criteris exposats fins 
ara. 

• En les divisòries on existeixi vegetació arbòria, crestes i zones de vessant amb 
pendent forta, així com en les zones de pedregositat elevada, els 
assenyalaments seran més prudents que en zones on no s’hi donen aquestes 
condicions. Es deixarà una franja de protecció i no s’assolirà el 50% de la massa 
en l’assenyalament de les tallades disseminatòries. 

• Es deixaran per tallar, tots els arbres situats al voltant de les petites zones humides, 
afloraments rocallosos o altres elements singulars a escala de rodal. 

• Deixar una franja d’arbrat sense tallar, en els costats dels barrancs, tant per evitar 
danys sobre la vegetació rupícola, com per a mantenir l’estabilitat del terreny en 
les seves vores, les ombres al cabal, i l’aportació de nutrients per la caiguda de 
restes de l’arbrat. 

• Deixar una franja d’arbrat sense tallar, al voltant de les pistes i camins, amb la fi 
d’impedir l’erosió en desmonts i terraplens i, al temps minimitzar l’impacte visual. 
Aquesta franja no ha de ser contínua ni uniforme, sinó que tindrà  vores 
trencades cap el centre de la tallada i ruptures que permetin el pas cap al 
centre de la mateixa 

• No quedaran arbres penjats, a menys que no es puguin desenganxar amb la 
indumentària normal.  

• No quedaran residus en les zones de treball: llaunes de benzina, d’oli, sacs de 
plàstic, peces de roba, restes de cremes,... 

• No es podrà tallar el pi roig (Pinus sylvestris) durant els mesos d’abril i maig per 
prevenció de plagues de perforadors. 

• Els treballadors forestals, hauran de realitzar les feines amb tot el equip obligatori, 
és a dir, casc amb orelleres i protecció frontal, botes protectores, guants, i 
vestimenta reforçada. Aquesta vestimenta haurà de ser cridanera per estar 
contínuament localitzat. Els treballadors forestals, hauran de conèixer a la 
perfecció totes les mesures de protecció d’obligatori compliment 

• En cas d’existir algun itinerari eco-turístic que passi el rodal on s’estiguin fent 
treballs forestals, es comunicarà als punt d’informació i/o s’assenyalarà sobre el 
territori. 
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• En cas de fer alguna actuació silvícola en alguns dels rodals per on passi  algun 
itinerari forestal existent en l’actualitat o futur, es respectarà al màxim, deixant-lo 
com es trobava en un principi si es malmet d’alguna manera.  

• Com a norma general, l’època de major sensibilitat de la fauna en els boscos de 
muntanya, és la primavera i principis d’estiu (15 de març a 15 de juliol), per 
coincidir amb el període reproductor de la majoria de les espècies. Per tant, 
durant aquest període s’ha de minimitzar al màxim la realització de treballs 
forestals, especialment dels que comporten tales d’arbrat de diàmetre normal 
major de 30 cm. Aquesta restricció no afectaria a tasques més senzilles com 
aclarides, neteges o senyalització d’itineraris o altres treballs que poden 
contribuir a mantenir l’ocupació laboral vinculada a la forest. 

• Evitar l’ús de plaguicides pels seus efectes negatius directes o indirectes sobre la 
fauna. 

• En cas que es faci alguna actuació en algun rodal on hi hagi un element de 
patrimoni històric  caldrà anar amb compte; les directrius estan especificades en 
l’apartat corresponent a patrimoni històric de l’Estat Socio-econòmic. És molt 
interessant, una vegada es presentin les feines d’investigació realitzades en 
aquest bosc en relació al canvi del paisatge, recollir tota la informació referent a 
al patrimoni històric i actuar seguint aquestes directrius en tots els rodals on hi 
hagi presència d’aquest patrimoni. 

 
b) Selecció de tanys 

 
• Als rodals on hi ha una potencialitat de roure, aprofitat al llarg del temps com a 

bosc menut, es durà a terme la conversió de bosc menut a bosc gran, més 
favorable per la majoria de fauna amenaçada. 

• En totes aquelles zones on es realitzi aquest tractament, s’escolliran els dos o tres 
peus millor conformats del rebrot, i es podarà una tercera part del port de cada 
peu. La resta de brots es tallaran. En cas d’existir només dos o tres peus 
conformats per soca, s’escollirà només un o dos i es tornaran a podar. 

• Si la formació està en fase de màquia, serà convenient obrir clars i realitzar un 
una selecció de tanys intensiva que permeti l’entrada de llum i aire. 

• És convenient deixar de tant en tant una formació tipus màquia, que actuï com 
a refugi per a la fauna (vàries mates per ha). 

• Les restes resultants d’aquest tractament, es poden amuntegar de manera 
ordenada i oferir a la població local com a llenya de qualitat. 

 
c) Extracció de la fusta 

 
• L’extracció es farà amb matxo sempre que es pugui, és a dir, sempre que es 

disposi  del personal necessari (amb coneixements) i dels recursos necessaris. 
• Es donarà prioritat a la treta en matxo, en els llocs, de topografia escarpada, 

elevada pendent o elevada pedregositat, i en totes les AGD (àrees de gestió 
dirigida). D’aquesta manera s’evitarà la creació de noves vies d’accés per la 
treta amb tractor i l’impacte afegit que això comporta. 

• En cas de no practicar-se amb matxo, es traurà amb tanqueta petita de 
cadena, per tractar-se de la maquinària que produeix menys impacte erosiu. 

• L’extracció de la fusta sempre es farà seguint les mateixes carrues, reutilitzant 
d’antigues, i en cas de fer-se de noves, es concretaran amb l’enginyer 
encarregat, seguint les propostes d’aquest projecte. 

• No ha de realitzar-se la treta i arrossegament per lleres de rius, tot i que estiguin 
secs. Només es farà en aquells casos, on la treta suposi un dany elevat als 
ecosistemes o als hàbitats singulars o importants que hi hagin en la zona de treta. 

• Es deurà realitzar el mínim nombre de creuaments de lleres de rius, tot i estar secs; 
quan s’hagi de fer, es farà per passos preparats. El gestor forestal podrà exigir la 
realització de ponts temporals si el volum de treta de fusta és elevat. 
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• En els arrossegaments mai es faran carrues de més de 12 metres de longitud, 
llevat que estigui autoritzat pel gestor forestal. 

• Una vegada finalitzat l’aprofitament, l’adjudicatari deurà realitzar els talls en les 
carrues. Aquelles vies que no siguin de caràcter permanent, es tancaran al seu 
inici, amb l’objectiu d’evitar l’accés motoritzat de personal aliè a la gestió dels 
forests. 

• Es podrà aprofitar la extracció amb matxo per realitzar jornades demostratives, 
sempre que es concreti un acord amb el propietari i amb el rematant interessat. 

• En les vies de saca (carrues), es procedirà a realitzar els talls pertinents per evitar 
processos erosius i s’impedirà l’accés rodat des de la xarxa viària principal. 

 
d) Restes 

 
• En els rodals per on passi la pista forestal, es trituraran totes les restes a menys de 

20 metres amb la trituradora.  
• Els munts de restes de triturat que quedin després de l’acció anterior (fins 1,5 

metres), s’hauran d’escampar pel territori, tot i que sigui pel voltant dels mateixos 
munts, fins que quedi com a molt 10 cm de gruix. 

• En els rodals on no arribi cap pista forestal, se separarà el brancatge del tronc, i 
es trinxarà, el tronc es tallarà a trossos de menys 1,5 metres. Una vegada trinxat 
s’amuntegarà  en munts repartits de manera homogènia sobre el terreny. Amb 
això, s’eviten acumulacions de combustible, a l’hora que es creen microhàbitats 
adequats per als micromamífers. 

• En rodals de conservació de la biodiversitat (tipus AGD) i recreatius, en cas 
d’haver-hi pista, s’aproximarà al màxim totes les restes fins la proximitat de la 
pista i es triturarà. En cas de no haver pista, se separarà el brancatge del tronc; el 
brancatge es trinxarà amb la motoserra en trossos de menys de 50 cm, i el tronc 
es tallarà en trossos de 1 metre i s’amuntegaran. 

• Pot donar-se el cas, d’algun arbre vell i gran que ha sigut tombat i que es 
interessant no triturar ni trinxar i deixar que evolucioni naturalment. 

 
e) Estat de la fusta en el carregador 

 
• Quan el carregador estigui ple de fusta i en una pista en ús, serà indicat amb les 

corresponents senyals de perill en ambdues direccions. 
• La fusta es disposarà de manera ordenada, mentre espera ser carregada al 

camió. 
• En determinades temporades, si la càrrega ha d’esperar uns dies, es convenient 

tractar la fusta acumulada amb diferents antipatògens per evitar possibles 
infeccions 

 
 

2.2.1.6 Balanç econòmic del Pla de Tallades i del Pla de Millora Forestal 
 
 Seguidament, es presenta un balanç econòmic per cadascun dels usos i 
aprofitaments de la forest després de la descripció i exposició de cadascun dels Plans 
de treballs pels diferents usos. Per concloure, es presentarà un balanç final de tots els 
plans aplicats a la forest.  
 
Balanç econòmic Pla de Tallades 
 

Com s’ha comentat amb anterioritat no hi ha planificat cap aprofitament en el 
Pla de tallades i per tant, per a l’ús productor, només hi haurà un balanç econòmic 
relacionat al Pla de Millora Forestal. 
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Balanç Econòmic Pla de Millores Forestals 
 

 En el cas del Pla de Millora Forestal, es mostren els resultats del Balanç econòmic. 
S’han considerat que s’atorguen les ajudes destinades per la Generalitat de Catalunya 
en el PDR. S’han triat les quantitats per ha i per concepte, atorgades en el PDR del 2009, 
(ORDRE MAH/105/2008, de 6 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels 
ajuts a la gestió forestal sostenible, http://mediambient.gencat.net/) el resum dels quals 
es presenta a continuació. S’han considerat els conceptes determinats en la 
planificació, de tal forma que són els mateixos per a cadascún dels rodals, ja que durant 
aquesta fase, s’han triat rodals que tenen condicions selvícoles semblants, i on cal 
realtizar actuacions selvícoles semblants. De tots aquests treballs, es podran extraure 
benefici en fusta, doncs d’algunes aclarides es trauran peus de diàmetre òptim per 
augmentar el benefici i pagar les descompensacions que queden en rellevància al 
següent quadre. Tot i així, aquestes dades no es comptabilitzen per asegurar que no es 
sobreestima el benefici del bosc. Igualment, no es consideraran els possibles beneficies 
per als destins de paper i RTI. 
 
 
Taula III.2.7. Valors que s’atorguen en les ajudes del PDR (any 2009) 

Concepte (Preus unitaris) 
Preu sns 

IVA(€/ha) 
Preu amb 

16% d’IVA (€) 

Aclarida 836,21 970 
Selecció de tanys 681,03 790 
Podes de formació 215,52 250 

Estassada de sotabosc 793,10 920 
Tractament de restes vegetals a vora el camí 301,72 350 

Concepte (Preus compostos) 
Preu sns 

IVA(€/ha) 
Preu amb 

16% d’IVA (€) 

Actuació 2. Finalitat Millora de la producció 

Selecció de tanys+ poda de formació + estassada 
de sotabosc+tractament vegetació 

1.991,38 2.310 

 
 
Taula III.2.8.  Balanç econòmic del Pla de Millores forestal considerant que s’atorguen les ajudes del PDR o 
altres. 

Any 
d'actuació 

Superfície 
millora 

Volum 
aprofitable Ajut del PDR Despeses 

Ingrés pel 
producte fusta Fons de millora 

2010 

1,00 5,20     0 -   € 

1,04 96,49     1.532,96 € 229,94 € 

Totals 2,04 101,69 4.716,88 € 4.716,88 € 1.532,96 € 229,94 € 

2011 

1,00 5,20     0,00 € 0,00 € 

1,04 96,49     1.532,96 € 229,94 € 

Totals 2,04 101,69 4.716,88 € 4.716,88 € 1.532,96 € 229,94 € 

2012 0,95 89,39     1.658,55 € 248,78 € 

Totals 0,95 89,39 2.182,95 € 2.182,95 € 1.658,55 € 248,78 € 

2013 

0,71 13,75     259,54 € 38,93 € 

0,95 89,39     1.658,55 € 248,78 € 

Totals 1,66 103,14 3.834,00 € 3.834,00 € 4.563,36 € 684,50 € 

2014 

3,02 28,43     0 -   € 

0,47 68,50     1.089,81 € 163,47 € 

Totals 3,49 96,93 8.061,86 € 8.061,86 € 1.089,81 € 163,47 € 

2015 2,86 86,17     1.617,50 € 242,63 € 

Totals 2,86 86,17 6.597,95 € 6.597,95 € 1.617,50 € 242,63 € 
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2016 2,86 86,17     1.617,50 € 242,63 € 

Totals 2,86 86,17 6.597,95 € 6.597,95 € 1.617,50 € 242,63 € 

2017 0,94 136,99     2.179,61 € 326,94 € 

Totals 0,94 136,99 2.167,86 € 2.167,86 € 2.179,61 € 326,94 € 

2018 0,94 136,99     2.179,61 € 326,94 € 

Totals 0,94 136,99 2.167,86 € 2.167,86 € 2.179,61 € 326,94 € 

2019 3,51 68,39     0,00 € 0,00 € 

0,47 68,50     1.089,81 € 163,47 € 

Totals 3,98 136,88 9.197,17 € 9.197,17 € 1.089,81 € 163,47 € 
TOTAL  1.076,03 50.241,35 € 50.241,35 € 19.061,67 2.859,25 € 

 
 
 Figura III.2.1.  Balanç econòmic dels productes aprofitables (>20 cm) del Pla de Millores 
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El balanç final durant els 10 anys de la venda de la fusta en carregador, resultat de la 
fusta aprofitable de les aclarides del Pla de Millores forestals, suposa un benefici total de 
19.061,67 €, el que suposa una mitjana de 1.906,17 €/any.  D’aquest total resultant un 
15% ha d’anar destinat al fons de millores de la forest. El fons de millora del Pla de 
Millores Forestals per a 10 anys és d’un total de 2.859,25 €, i haurà d’anar destinat a 
projectes que suposen millores en infraestructures o en aclarides. 
 
 
 
 
 
 
 
 


