
Acta núm. 6 DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L'ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS 
FORESTALS DEL LLUÇANÈS

Lloc: Santa Creu del Jutglar
Data: 21 de juliol de 2009
Hora: 9:00 h

Assisteixen:

Sr. Manel Alonso, tresorer de l’Associació de Propietaris Forestals
Sra. Montserrat Boix, Propietària forestal- secretària de l'Associació de Propietaris Forestals
Sra. Laura Megias, Consorci del Lluçanès
Sr. Joan Carles Àngel, Enginyer de l’Associació
Sr. Pere Garet, Propietari Forestal-vocal de l'associació de propietaris forestals

Excusen la seva assistència:

Sr. Josep Maria Giravent, President de l’Associació de Propietaris Forestals
Sr. Bernat Vilarasau, Director tècnic del Consorci del Lluçanès
Sr. Agustí Busquets Martí, Oficina de Prevenció d’Incendis, Diputació de Barcelona

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'ordre del dia.

2. Estructura general i capítol introductori del Pla Marc.

3. Condicions tècniques de la millora d'accessos a masies.

4. La gestió dels ingressos en les actuacions de l'Associació.

5. Gestió del lleure i de la caça.

6. Torn obert de paraules. 

Desenvolupament de la comissió:

Primer:

El Sr. Àngel procedeix a la lectura i breu explicació de l'acta anterior. Es firma i s'accepta l'acta 
anterior.

Segon:

El Sr. Àngel fa una breu explicació i un repàs a l'índex i a l'estructura del Pla Marc. Comenta que 
s'ha  canviat  una  mica  l'estructura  respecte  d'altres  Pla  Marc  per  a  què  tingui  una  estructura 
equiparable a un Instrument d’Ordenació Forestal..

Fent un repàs al contingut del Pla Marc, es comenta:

Al títol I caldrà afegir-hi la planificació prevista (que serà una referència i en cap cas és totalment 
aplicable).



Al títol III es planteja la possibilitat d'afegir-hi un capítol sobre nous accessos i creació de vials, 
però es mirarà de forma específica en cada cas. En aquest punt, el Sr. Pere Garet proposa afegir una 
certa  reflexió  i  gestió  global  sobre  la  pastura  en  forma  de  recomanacions  bàsiques.  La  Sra. 
Montserrat Boix comenta que això pot servir per al manteniment dels boscos per a la prevenció 
d'incendis. El Sr Joan Carles Àngel respon que ho afegirà i que tots els models són compatibles amb 
la  ramaderia.  També  comenta  que  pot  ser  que  finalment  el  títol  III  es  divideixi  en  III 
(infraestructures) i IV (altres projectes). El Sr. Garet proposa que es plantegi la jerarquització de la 
xarxa de camins. El Sr. Àngel respon que afegirà un capítol introductori sobre l'estat dels camins al 
Lluçanès. El SR. Garet proposa, per altra banda, afegir un capítol sobre aprofitaments secundaris 
com ara bolets, plantes aromàtiques, etc. La Sra. Boix comenta que pot ser interessant afegir-ho i 
més si pot arribar a ser la principal rendibilitat del bosc. El Sr. Àngel respon que afegirà el capítol 
fixant unes línies generals per tal de poder-hi aprofundir si se'n veu la necessitat.

Pel què fa al capítol introductori (del qual se n'ha lliurat una còpia als assistents),  el Sr. Àngel 
demana si hi ha alguna cosa que s'hi vulgui afegir o canviar. El Sr. Àngel també comenta que la 
durada del Pla Marc serà de 15 anys però que el conveni entre associació, Diputació de Barcelona i 
ajuntaments segurament serà de 25 anys de durada. 

Tercer:

El Sr. Àngel comenta que en general, cada associació cada any millora un camí que accedeixi a una 
masia habitada i que es deixen en molt bones condicions. Els trams que pot fer l'associació són 
trams des de la xarxa bàsica i fins a la pròpia masia ja que la xarxa bàsica ja es va arreglant a través 
dels plans municipals de prevenció d'incendis, pla de millora de camins, etc.

La Sra. Boix pregunta perquè no es pot unificar els pressupostos de millora de camins en general. El 
Sr. Àngel respon que per a la millora de camins per prevenció d'incendis la justificació és fàcil, però 
que a nivell d'administració es fa més difícil de justificar l'arranjament dels accessos a les masies 
privades sinó és a través d’un projecte comú com és l’Associació de Propietaris Forestals. Per això 
és més viable que sigui l'associació qui assumeixi el cost de la millora de camins per accés a les 
masies.

Quart:

El Sr. Àngel passa a comentar com es gestionen ingressos i despeses en l'associació. Ho fa amb el 
suport d'una presentació que es lliura en format paper a tots els assistents. Les actuacions forestals 
sempre tenen ingressos i despeses. Com a despeses hi haurà: millora d'accés, millora de camins, 
tallada de fusta, transport, costos tècnics de gestió i costos estructurals. De totes aquestes despeses, 
les tres primeres faran una factura directa a l'associació. Pel què fa als ingressos hi haurà: venda de 
la fusta, conveni amb la Diputació (amb l'aportació de 60 dies contra factura), subvencions rebudes 
per la propietat i subvencions rebudes per part de l'associació.

Per a gestionar ingressos i despeses cal que s'obri un compte i demanar el NIF (que ja està en 
tràmits).  Per altra banda,  es Sr.  Àngel comenta que la Diputació de Barcelona inclourà dins el 
finançament  del  programa anual  els  costos administratius  d’una gestoria  que la  Junta  haurà de 
decidir.

Finalment també es defineixen els diferents casos de les actuacions en funció de si són deficitàries o 
no, si obtenen producte, o no i si la propietat demana subvenció o no.

També fa algunes consideracions que caldrà tenir en compte:



a) No es pot tenir 2 subvencions pel mateix concepte i en la mateixa superfície.
b) Les subvencions de la Generalitat  es poden justificar de 2 maneres diferents:  presentant 

factura o justificant els treballs amb mitjans propis.
c) Sempre ha de quedar clar el concepte i l'espai pels quals es demana subvenció
d) A l'associació ja l'interessa que el propietari demani la subvenció ja que es poden fer més 

actuacions amb els diners del programa anual i es pot actuar en més superfície.

La Sra. Boix proposa prioritzar les actuacions que ja tinguin subvencions. El Sr. Àngel comenta que 
caldrà establir diferents criteris per a l'ordre d'actuacions anuals.

Pel què fa les consideracions, hi ha diverses possibilitats:

a) que l'associació demani la subvenció de la Generalitat
b) que el propietari demani subvencions que se sumen al benefici de la tallada en casos no 

deficitaris. Aquesta opció també té diverses possibilitats de justificació.
c) podria  ser  que  l'import  de  la  subvenció  sigui  més  alt  que  els  costos  dels  treballs.  Però 

l'associació només pot facturar al propietari l'import real dels treballs. 

Cinquè:

Es mostra un petit estudi sobre l'activitat cinegètica a l’àrea de la Vall del Ges i el Bisaura.  En 
aquest estudi, es delimiten les àrees de caça i s'analitza el nombre de caçadors i la caça que es 
produïa,  els  alliberament  i  una  previsió  i  comparació  entre  l'actualitat  i  el  futur.  Finalment, 
estableixen  el  funcionament  en  matèria  d'infraestructures,  de  personal  i  guarderia,  d'usuaris 
potencials, etc. i també sobre potencialitats i rendiment o serveis als propietaris. L'estudi fa una 
valoració de la  caça tant  en espècies  com a  nivell  econòmic.  En aquell  cas,  els  propietaris  de 
l’associació van decidir no actuar ni fer-hi res, només estar coordinats entre les associacions de 
propietaris forestals i les societats de caçadors. Al Pla Marc es pot fer un estudi semblant al que ja 
es va fer a la Vall del Ges i el Bisaura.

El Sr. Garet creu interessant que es pugui fer per a que tot plegat sigui més transparent i hi pugui 
veure algun retorn sobre el medi.

El Sr. Àngel comenta que afegirà el guió de l'estudi al Pla Marc, de manera que quan es cregui 
oportú, es podrà dedicar una partida pressupostària i encarregar-lo.

Per altra banda, en la gestió del lleure també s'ha fet a Bellmunt un pla d'ordenació de camins. En 
aquest sentit, l'estudi ordena els usos de lleure. Per a aquest estudi es podria buscar el finançament 
entre l'associació i el Consorci.

En tot cas, comenta el Sr. Àngel, es pot afegir al Pla Marc un guió per a poder desenvolupar més 
endavant un pla d'ordenació de camins.

Sisè:

Es proposa fer una reunió amb tots els propietaris forestals per a presentar el Pla Marc i algunes 
actuacions. Aquesta reunió es preveu fer-la a partir del gener del 2010.

Es proposa la celebració de la següent reunió el dia 29 de setembre del 2009 a les 9h al consorci, 
durant la qual es farà una sortida tècnica pel Lluçanès.



La reunió finalitza a les 11:15h.

Josep Maria Giravent Laura Megias Joan Carles Àngel

President de l’Associació Tècnica del Consorci Lluçanès Enginyer de l’Associació


