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8.- PLA ESPECIAL 

8.1.- Vigència 

La vigència d’aquest pla, és de deu anys, la meitat de la durada del Pla General. O sigui, que en 
aquest cas del 2007 al 2016 el pla especial. 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. 

8.2.- 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. 

 
Al Pla d’Aprofitament, s’han agafat els rodals definits al Pla General com més prioritaris i articulats en 

el temps i en l’espai. Aquests rodals són els que es tractaran durant aquest període de deu anys. A 
aquests rodals s’han redactat unes fitxes detallades i amb idea de que siguin una ferramenta útil tant per 
al tècnic forestal encarregat del seguiment de la gestió de la silvicultura de la forest, com per al rematant 
que vuigui planificar l’aprofitament de la fusta. Així a les Fitxes de Gestió Tècnica, es determina 
concretament l’actuació que es durà a terme al llarg dels 10 anys de Pla Especial. 

 
Tanmateix, 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 175. 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 s’ha diferenciat 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.  

 
Tallada de regeneració: Calculats els volums a extraure, mitjançant la possibilitat de 

regeneració, coneixent el preu de la mà d’obra de tala i extracció de la fusta, les densitats inicials, el 
tractament a realitzar i la superfície sobre la que s’actua, és realitzaran 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 que el 
benefici final de la fusta: 

 
Diàmetre normal Espècie Preu de subhasta en peu 
igual o superior a 20cm Pi negre 18 €/m3

igual o superior a 20cm Pi roig 15 €/m3

igual o superior a 30cm Avet 12 €/m3

 
No s’ha estimat el valor econòmic de la fusta inferior a 20cm de diàmetre normal per als pins ni la 

fusta inferior a 30cm de diàmetre per a l’avet, per tal de tenir un marge de seguretat en el balanç 
econòmic i no tendir al cas més positiu. 
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Tallada de millora:  En aquest cas s’han desglossat cadascun dels factors que intervenen en el 
balanç final. Així doncs, ara es presenta en detall cadascun dels factors que intervenen en aquest últim 
càlcul. Aquests conceptes són vàl·lids 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  MAH/42/2005 de 9 de febrer de 2005 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.  

-  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 molts d’aquests ajuts 
englobats en el Pla de Desenvolupament Rural (PDR), que surt de forma bianual, estant la 
pròxima convocatòria el període 2007-2008. Altres possibilitats són els ajuts que el Parc Natural 
de l’Alt Pirineu (PNAP) trau dintre de les seves línies d’actuació.  

Coneixent la quantitat subvencionada per ha (de vegades és un percentatge respecte del 
total), i per tipus de tractament (1ª aclarida de millora, 2ª aclarida de millora, tallada selectiva, 
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 cadascun 
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 li 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. 

 
La resta d’aprofitaments s’han desglossat d’igual manera com s’ha fet en els tractaments de millora. 

8.2.1.- 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. (Fitxes de Gestió Tècnica del Pla 
General).  

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 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 calculades aquestes 
xifres, es trien els rodals on dasomètricament interessa fer aquestes tallades i s’organitzen aquestes 
tallades en relació al que marquen 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 tres espècies amb caràcter fuster més rellevant de la forest: Pinus 
uncinata, Pinus sylvestris 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 
decisions corresponents. Finalment, és fa un balanç econòmic del Pla de Tallades, per determinar els 
beneficis que tindrà el propietari cada any.  
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8.2.1.1.- 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 superficie 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 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 
 
Prenem el criteri selvícola de que entren en regeneració durant el termini que dura el Pla General, de 

20 anys, els rodals amb edats de pi roig superior als 100 anys o de pi negre superior als 110 anys. Així 
tenim en regeneració un rodal de pi roig i deu rodals de pi negre, que sumen un total de 46,18 ha. Per tant 
hi haurà que tallar aproximadament 2,3 ha cada any, o el que és el mateix, 4,6 ha cada bianualitat del pla 
general. Açò traslladat al pla especial, ens dona una indicació de que les tallades totals els primers 10 
anys deurien de estar al voltant de les 23 ha. 

 

Cabuda periòdica (ha) Marge tolerància (20%) Min. Max. 

46,18 9,23 55,41 36,94 
Taula 8.1.-  Cabudes de la forest calculades pel Pla General (per a 20 anys) 

 
Aplicant un marge de tolerància del 20%, cada any es podran tallar, al pla d’aprofitaments com a 

tallades finals inmediates, els m³ corresponents a una superfíce total entre 2,77 ha i 1,85 ha. Als rodals 
que entrarien en regeneració en els següents 20 anys es plantejaran aclarides de baixa intensitat deixant 
els millors peus i obrint un poc la massa per tal que reaccioni.  

No obstant, el fet de que el mètode silvícola aplicat als rodals que entren en regeneració, en ser 
tots de pi negre, i les tallades ser per bosquets, com que la primera actuació serà de menys d’un terç de la 
superficie regenerada a les tres tallades que li pertoquen per rodal, la superfície de cabuda periòdica, 
deurà compensar-se entre elles. De manera, que a la primera i segona tallades de les tres de la 
regeneració per bosquets, no s’ arribarà a cobrir la cabuda i a la tercera intervenció es sobrepassarà, però 
quedaràn compensades entre elles tres. 

 
Possibilitat de regeneració o possibilitat dels productes principals: 

 
Per determinar la possibilitat de regeneració, en primer lloc, s’ha de seleccionar els rodals sobre 

els quals s’ha d’actuar. Per seleccionar aquests rodals, es farà un anàlisi de les edats de la població de la 
massa susceptible de ser tallada per a regenerar (zona productora de regeneració). 

 
En aquest cas hi ha una diferència sustancial entre les dues espècies de pins, sent el pi nege el 

més adult, passant a molts rodals dels 100 anys, i per tant entrant al període entre el pla especial i el 
general, en regeneració. Llavors, les tallades inmediates de regeneració es concentren als cantons 3 i 4. 

 
Seria convenient fer un balanç de les classes d’edat al final de cada període o semiperíode, per 

comprovar les desviacions sobre el desitjable equilibri de classes d’edat per tal d’assolir un rendiment 
sostingut al llarg del temps (Madrigal Collazo, A 1994). No obstant es faria per separat entre els diferents 
quarters productors, donsc cada espècies serà tractada amb diferents mètodes de gestió silvícola 

 
Els rodals destinats a regeneració, han estat elegits sota els criteris següents: 
 

- S’elegiran els rodals que tenen una edat en conjunt que supera el torn seleccionat per a l’espècie 
en concret. 
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- S’elgiran els rodals que en els propers vint anys superaran el torn seleccionat per a l’espècie en 
concret. 

- S’atendrà a la prioritat que s’hagi determinat en les feines de rodalització 
- S’atendrà a la densitat i al àrea basimètrica de cadascú dels rodals per determinar la major o 

menor urgència de la tallada en el posterior calendari i en la presa de desicions. 
 
No obstant, s’ha prioritzat la lògica dels treballs d’aprofitament forestal, als criteris selvícoles, i per tant 
s’ha tendit més aviat a agrupar els rodals, que no a atendre estrictament les edats dels arbres. 
 
Els rodals seleccionats i les edats corresponents són: 
 

PRIORITAT 1 
Rodals Superfície (ha) Edat 

3g 4,90 120 
3h 4,18 130 
4a 2,97 130 
4b 4,79 100 

TOTAL 16,85  

PRIORITAT 2 
RodalsSuperfície (ha) Edat 

5d 2,98 120 
5e 3,19 150 
5i 6,07 90 
6b 5,77 115 
6f 0,87 130 

TOTAL 18,89  

 
 
 
 

 

 

 

Taula 8.2.- Rodals de tallada inmediata elegits per realitzar les tallades de regeneració. Font: Pròpia 

El càlcul de la possibilitat de regeneració careix de sentit en aquest pla general, doncs del que es 
tracta és d’anar apropant l’estructura actual del bosc, a la estructura futura dessitjada conforme a un 
model de bosc dissenyat en base a les taules de TBF presentades. Hi haurà prou messura de control en 
actuar dins dels marges que ja es marquen a l’apartat anterior de cabuda de regeneració. 

 
Possibilitat de millora o possibilitat de productes intermedis: 
 

Pel que fa a la possibilitat de millora, es segueix el mateix raonament que amb el càlcul de la 
possibilitat de regeneració. De nou el que es tracta és d’aproximar la estructura del bosc actual, a les 
estructures que presenta el model del TBF. Per tant amb les aclarides es farà un disseny d’actuacions 
accord amb els següents criteris: 

 
- que els arbres estiguin en un rang d’edats que encara puguin reaccionar a treball d’aclarida 
- que les densitats siguin superiors en un 30% al que marca la TBF 
- que les densitats no siguin superiors a un 50% (ja que llavors deuriem fer varies intervencions 

que ja no donaria temps a ajustar la densitat abans de que deixaren de reaccionar els arbres) 
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2.2.1.2. Calendari d’actuacions tallades de regeneració 
 
A continuació es presenta el calendari d’actuacions per a les tallades de regeneració proposades 

per aquest Pla Especial i per al 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 presents: Abies alba, Pinus uncinata i Pinus sylvestris i l’estimació de volum de serra.  

Pel que fa als aprofitaments de fusta amb destí veïnal cal destacar que; en cas d’existir 
aquesta demanda per part d’algun veí que vulgui fer valdre el dret que té d’aprofitament de fusta, se li 
otorgarà el volum de fusta que marca el dret veïnal. Aquesta quantitat de fusta, s’extraura de la tallada de 
regeneració que correspón a l’any en questió. En cas de no haver programada una tallada de regeneració 
eixe any, s’adelantarà la tallada de regeneració més pròxima en el temps, per complir amb el dret veïnal 
corresponent.  

S’ha decidit programar tallades de regeneració cada quatre anys (cada dues bianualitats), ja que 
no és intenció del propietari extraure un benefici continuat, ni gran, si no el just per mantenir les despeses 
que té la forest i invertir en millorar les infrastructures, la prevenció, la salut i la estructura del bosc.  

Cal destacar que el mètode emprat per a les tallades de regeneració de pi roig és l’aclarida 
successiva uniforme (ASU). Es proposa en termes concrets, les actuacions pertinents al llarg dels 10 
anys del Pla Especial i dels 20 anys de Pla general. Es proposa realitzar 4 tallades: una preparatòria, una 
disseminatòria, una final i una úlitma tallada d’eliminació d’arbres pare. La intensitat de la preparatòria 
serà apròximadament de 25% en densitat, eliminant els peus més oprimits i sense futur, la disseminatòria 
tindrà una intensitat de 40%, i la tallada final de 35%, deixant algun peu, com marquen més endavant les 
directrius de tallada, per qüestions de biodiversitat. Al sumar aquest percentatges, el resultat és de 100%, 
tot i però, es tracta d’una mesura aproximada, i s’ha de comptar amb la necesitat de deixar entre un 2-5% 
d’arbres madurs, que sobrepassen el torn i que quedin com a reservoris ecològics dintre del bosc jove que 
ha quedat després d’aquestes tallades de regeneració. 

Per a les tallades de regeneració de pi negre, s’ha proposat una tallada per bosquets,  
Per a les tallades de regeneració de l’avet, com que està barrejat amb les altres dues espècies 

de pins, es seguirà el mateix sistema de tallades. Als pocs rodals on forma mases pures per si mateix, es 
proposen tallades selectives (entresaca), amb una intensitat del 20%, i de forma progresiva, de tal 
manera, que per tallar un rodal sencer, s’haurà de passar 4 cops per mateix rodal, aplicant la intensitat 
especificada. 

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.  

És compliran les directrius per tallar fusta, marcades en aquest Pla Especial. 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): 
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TALLADES                           
                            

Bianualitat Rodals Qualitat Superficie
Den.<20 

(ha) 
Den.>20 

(ha) Tot (ha) 
Den.<20 

(rod) 
Den.>20 

(rod) 
Total 
(rod) Volum Ps Volum Pu Volum Aa

Volum 
TOT 

3g 2 4,90 174 335 509 853 1642 2495 123 214   337,05 
3h 2 4,18 673 139 812 2816 582 3397 23 135   158,11 
4a   2,97 373 187 560 1108 555 1663 0 130 40,48 169,98 

2009-2010 

4b   4,79 880 267 1147 4219 1280 5499 0 267   266,69 
subtotal     16,85 2100 928 3028 8996 4059 13055 146 745 40,48 931,83 

                            
5d 2 2,98 885 347 1232 2640 1035 3675 88 172   259,42 
5e   3,19 556 206 762 1774 657 2431   44   44,19 
5i   6,07 0 132 132 0 801 801   231   231,47 
6b   5,77 134 243 377 773 1401 2174   324   323,90 

2013-2014 

6f   0,87 437 55 492 382 48 430   5   5,31 
subtotal     18,89 2012 983 2995 5569 3943 9512 88 776 0,00 864,28 

                            
TOTAL     35,74 4112 1911 6023 14565 8003 22567 234 1522 40,48 1796,11 
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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 tres espècies 
principals: Pinus uncinata, Pinus sylvestris i Abies alba i l’estimació de volum de serra.  

En el cas de les tallades de millora, s’ha decidit programar tallades cada dos anys, però amb la 
intenció de tallar tots els anys, ja que és voluntat del propietari millorar l’estat i l’estructura dels seus 
boscos, i preparar be les tallades de regeneració del pròxim Pla Especial. S’ha programat d’aquesta 
forma, degut a que el règim d’ajudes què actualment atorga el Departament de Medi Ambient, es 
concedeixen i es demanen cada dos anys. Aquest fet dona un marge al propietari de dos anys per poder 
realitzar els treballs.  

Cal destacar que el mètode emprat per a les tallades de millora de pi negre i de pi roig és 
l’aclarida successiva uniforme. Per tant, cada vint anys, és realitzarà una actuació en cadascú dels 
rodals productors, per  aconseguir els objectius marcats per rodal (mirar Fitxes del del Pla Especial, a 
continuació i Fitxes Pla General). 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, estassades, aclarides i clarejos. Les aclarides, seran generalment, de una intensitat del 
35%, sobre les CD menors de 30 (CD<30) i d’una intensitat del 10% sobre les CD majors de 30 (CD>30), i 
sobre els clarejos una intensitat 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. 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 succesiva uniform, 
deixant el arbres de més futur i treient amb aquestes intensitats comentades: els arbres sotmesos, malalts 
o de poc futur. És compliran les directrius per a els treballs productors sobre masses forestals marcades a 
l’estat natural i al Pla de Conservació de la Biodiversitat, que obliga a deixar un 1% mínim de peus vells, 
ramuts i amb un alt potencial per als ocells fustaners i ocupants, superant aquest percentatge i deixant 
entre un 3-5% d’aquests peus.  És molt important, que es respecten els percentatges al màxim, un 
cop aquesta planificació es trasllade al camp. 

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, només les dos últimes aclarides proposades abans de les 
talledes finals, poden generar algún ingrés petit per paper o per RTI, tot i així, no es comptabilitzaran, de 
tal forma que siguin un ingrés, no esperat, que benefícien al propietari, i en puguin ajuder en cas de que 
les despeses superen el programat. 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 regeneració. 

El volum de fusta total a extraure en les aclarides, durant tot el Pla Especial, és el sumatori del 
volum de restes a extraure (35% del volum total de restes), què és el volum de l’arbrat menor de 20 
cm de diàmetre, el qual, representa la fusta objecte d’aquestes aclarides, i el volum de serra a extraure 
(15% del volum total de serra), què és el volum de l’arbrat major de 20 cm de diàmetre, el qual no és 
l’objecte principal d’aquestes aclarides, però què serviran per extraure una mica de rendiment, aprofitant 
la extracció de peus dolents i torts.  

Per al Pla Especial, s’han redactat unes fitxes de gestió de les tallades de millora, què s’adjunten 
al finalitzar aquest bloc de planificació, juntament amb les fitxes de gestió de les tallades de regeneració 
del Pla Especial. En aquestes fitxes, es concreten les densitats a tallar per a cadascuna de les classes 
diamètriques, i es concreta el tipus de tractament a realitzar. 

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. Els tractaments a realitzar i les densitats finals i inicals així com les densitats a 
extraure per espècie (en aquest cas no s’ha fet per CD, per considerar-ho innecessari), estan redactades 
en les fitxes de gestió del Pla General. 

En tots els casos, es compliran les directrius per tallar fusta, marcades en aquest Pla Especial. 
A continuació, es mostren els calendaris programats tant per a tallades de millora del Pla 

Especial (1-10 anys), com per a tallades de millora del Pla General (10-20 anys). 
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ACLARIDES                           
                            

Bianualitat Rodals Qualitat Superficie
Den.<20 

(ha) 
Den.>20 

(ha) Tot (ha) 
Den.<20 

(rod) 
Den.>20 

(rod) 
Total 
(rod) Volum Ps Volum Pu Volum Aa

Volum 
TOT 

3a   0,59 240 261 501 141 154 295   17   17,34 
3f   1,19 200 302 502 239 361 599   43   42,59 
3i   12,20 125 266 391 1526 3246 4772   488   488,49 

3m   2,20 150 399 549 329 876 1206   147   147,48 
4f   3,99 175 193 368 699 771 1470   92   91,95 

2007-2008 

5k 2 2,49   346 346 0 863 863 30 88   118,68 
subtotal     22,67 890 1767 2657 2934 6271 9205 30 876   906,53 

                            
7a 1 4,61 359 298 657 1654 1373 3027 231     230,79 2011-2012 
8l 1 5,53   526 526 0 2909 2909 826     825,81 

subtotal     10,14 359 824 1183 1654 4282 5936 1057     1056,60 
                            

7b 2 3,66 264 298 562 967 1092 2058 183     183,48 
7d 2 4,10 408 431 839 1672 1766 3437 297     296,81 
7e 2 2,62 107 196 303 280 514 794 121     120,68 
7g 1 0,99 406 524 930 401 518 919 392     392,02 

2015-2016 

8k 1 7,06 100 141 241 706 995 1701 203     203,19 
subtotal     18,43 1285 1590 2875 4026 4884 8909 1196     1196,18 

                            
TOTAL     51,23 2534 4181 6715 8614 15436 24050 2283 876   3159,30 
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8.2.2.- Resum conjunt de les actuacions del Pla Especial i Fitxes de Gestió Tècnica 
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Figua 8.2.-  Arbres a extraure  a les tallades per a cadascún dels bienis del Pla Especial 
 
Als treballs de tallades de regeneració per bosquets es tallaràn al bieni 2009-2010 un total de 8996 arbres 
de diàmetre menor a 20 centímetres, per tant sense benefici econòmic, i un total de 4059 arbres, que tot 
plegat sumen 931,83 metres cúbics de fusta major a 20 centÍmetres, per tant amb valor comercial. 
 
Al bieni 2013-2014 un total de 5569 arbres de diàmetre menor a 20 centímetres, per tant sense benefici 
econòmic, i un total de 3943 arbres, que tot plegat sumen 864,28 metres cúbics de fusta major a 20 
centÍmetres, per tant amb valor comercial. 
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Figua 8.3.-  Arbres a extraure  a les tallades per a cadascún dels bienis del Pla Especial 
 

Als treballs d’aclarides es tallaràn al bieni 2007-2008 un total de 2934 arbres de diàmetre menor a 20 
centímetres, per tant sense benefici econòmic, i un total de 6271 arbres, que tot plegat sumen 906,57 
metres cúbics de fusta major a 20 centÍmetres, per tant amb valor comercial. 

 
Al bieni 2011-2012 un total de 1654 arbres de diàmetre menor a 20 centímetres, per tant sense benefici 
econòmic, i un total de 4282 arbres, que tot plegat sumen 1056,60 metres cúbics de fusta major a 20 
centÍmetres, per tant amb valor comercial. 

 
Al bieni 2015-2016 un total de 4026 arbres de diàmetre menor a 20 centímetres, per tant sense benefici 
econòmic, i un total de 4884 arbres, que tot plegat sumen 1196,18 metres cúbics de fusta major a 20 
centÍmetres, per tant amb valor comercial. 
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Figua 8.1.-   Volum a extraure  de serra per a cadascún dels bienis del Pla Especial 
 

El total de volum de fusta de serra extret al Pla Especial, suma 3159,30 metres cúbics de fusta de 
aclarides, i 1796,11 metres cúbics de fusta també major a 20 centímetres. Per tant tot plegat tenim 
4955,42 metres cúbics, repartit en cinc subhastes, així doncs una quantitat vora els 1000 metres cúbics 
cada cop, molt apta de cara als rematants. 
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Durant el Pla Especial a les tallades de millora (aclarides) s’hi trauran 13500 arbres de diàmetre 
entre 20 i 30, i 1936 arbres de diàmetre major a 30 centímetres. Es a dir els arbres de serra tallats, 
suposen el 12,5% dels arbres de serra totals.  
 

A les tallades de regeneració s’hi trauran 4593 arbres de diàmetre entre 20 i 30, i 3410 arbres de 
diàmetre major a 30 centímetres. Es a dir els arbres de serra tallats, suposen el 42,6% dels arbres de 
serra totals. 
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