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FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS

La FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS és una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu contribuir a la 
inserció social i laboral de persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb 
discapacitat psíquica i/o malaltia mental.

Missió: 
Acompanyar en el procés d’inserció sociolaboral a les persones amb discapacitat o risc d’exclusió per millorar la 
seva qualitat de vida.

Visió: 
Disposar d’oportunitats de treball en diversos sectors d’activitat per tal d’ampliar perfil laboral de persones ateses.

 Valors: 
 ✔ Sostenibilitat

 ✔ Responsabilitat

 ✔ Qualitat

 ✔ Proximitat

 ✔ Professionalitat

GENEREM
ENERGIA
SOCIAL



E 
l catàleg d’actuacions Donem vida al bosc ha estat elaborat gràcies a les apor-
tacions dels 88 mecenes que han participat a la campanya de matchfunding  
promoguda pel projecte Arrela’t a l’Alt Pirineu i Aran, on a l’Alt Urgell va ser 

seleccionat el projecte d’INTEGRA PIRINEUS, juntament amb altres 5 projectes de 
cadascuna de les comarques de les mencionades comarques.

L’objectiu d’aquest treball ha estat localitzar, a la comarca de l’Alt Urgell, 28 enclava-
ments estratègics per a la prevenció d’incendis forestals, i programar en cadascun 
les actuacions prioritàries encaminades a reduir la velocitat de propagació de grans 
incendis forestals, així com la seva intensitat i la virulència, fent possible el treball dels 
equips d’extinció. Els boscos on s’ubiquen les àrees de gestió són de titularitat pública, 
propietat dels ajuntaments, entitats municipals descentralitzades (EMD) i l’estat.

Els diversos punts de gestió contemplen les següents actuacions: reducció de la càr-
rega de combustible en àrees estratègiques, eliminació d’arbrat i de restes vegetals 
procedents d’incendis, fenòmens meteorològics i tractaments silvícoles, creació d’àre-
es de seguretat pels equips d’extinció i creació d’espais oberts que trenquin amb la 
continuïtat del combustible.

Amb aquest document, INTEGRA PIRINEUS vol arribar a grans empreses que ope-
ren a Catalunya que vulguin destinar part dels recursos econòmics de la seva Res-
ponsabilitat Social Empresarial a actuacions forestals sostenibles al Pirineu, per tal de 
vetllar per reduir el risc de propagació de grans incendis, amb l’objectiu de conservar 
el nostre patrimoni natural i els nostres boscos com a grans compensadors de CO2 i 
alhora oferir ocupació a col·lectius vulnerables. 

La tasca que duu a terme INTEGRA PIRINEUS va més enllà de vetllar per la Gestió 
Forestal Sostenible dels boscos del Pirineu. És una eina imprescindible per millorar la 
inserció sociolaboral a través d’oferir acompanyament i ocupació laboral remunerada 
a les  persones  en situació de risc d’exclusió social que habiten al nostre territori, es-
pecialment les que tenen una discapacitat intel·lectual o un trastorn de salut mental.

Fem un especial agraïment a les empreses de la comarca que han fet aportacions 
econòmiques especials al projecte: AFPE Àrids i Formigons del Pont d’Espia, Cadí  
Telecom, Cooperativa Lletera del Cadí (Cadí SCCL), EFAUSA, PEUSA i Taurus Group.
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TM D’ALÀS I CERC  

Creació d’una àrea de baixa càrrega  
de combustible per a la prevenció d’incendis  

a l’enclavament del Vedranell

ACTUACIÓ 01
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 33 ha, 19,28 ha, 34,29 ha

Altitud màxima 1.400 m

Punt d'accés A través de la carretera asfaltada LV-4008 que uneix la Seu 
d’Urgell amb el nucli ubrà d’Artedó. Al km 1,5 s’agafa la pista 
de terra anomenada camí de Toscarre, que surt a la dreta i, 
després de 5 km, s’agafa el desviament a l’esquerra que va cap 
al Vedranell.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca -

Estat de conservació Bo.

Protecció Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Xarxa Natura 2000.
Reserva Nacional de Caça del Cadí.

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat majoritàriament per espècies 
arbustives, entre les que destaquen el ginebre I el boix, amb 
cobertures del 40-70% I alçades d’1-2 m. 
A la zona s’hi localitzen també espècies arbòries representades 
pel pi roig, l’alzina i el roure, amb densitat de 800-1.500 peus/ha. 
L’alçada dels pins estè entre 6-9 m, i la de les quercínies, entre 
3-6 m.

Valor social L’ús social de la zona es limita a senderistes, boletaires, caçadors 
i amants de la BTT. 

Nom de la finca Toscarre

Municipi Alàs i Cerc

Partida i terme El Vedranell, el Ges

Referència cadastral 25005A004003090000MG, 25005A004003440000MG, 
25005A004000880000MG

Coordenades UTM X:378.854Y:4.685714

Propietari Ajuntament d’Alàs i Cerc
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 25 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials + Tres peons forestals. 
Un tractor forestal amb trituradora de martells.

Descripció de les tasques Desbrossament del matoll mitjançant motodesbrossadora manual 
deixant un màxim d’un 15% de cobertura. Selecció de rebrots de 
les quercínies deixant un màxim de dos peus per mata (màxim 
35% cobertura). Tallada dels peus dels pins, ginebres i roures 
que creixen en densitat. Eliminació de les restes generades 
mitjançant trituradora de martells accionada amb tractor forestal.

Objectius •  Reduir la presencia de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals aniran tallant 
els peus seleccionats de les espècies arbòries. 
La llenya es trossejarà a 1 m i s’apilarà a la zona d’accés rodat 
pel al seu aprofitament. 
A continuació es procedirà a l’acordonat i eliminació mecanitzada 
de les restes generades mitjançant trituradora de martells. 

Superfície de l’actuació 4,80 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

Desbrossament selectiu mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb 
diàmetre basal major de 6 cm i menor o igual a 8 cm. Superfície coberta de 
matoll menor del 80% i menor o igual al 50%. Pendent inferior o igual al 50%.
Tallada manual dels peus en aclarides, amb un diàmetre normal superior a 20 
cm i inferior o igual a 30 cm i densitat inicial major de 750 peus/ha.
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja tallats en aclarides, amb 
diàmetre normal superior a 12 cm i inferior o igual a 20 cm, en pendent 
superior al 25% i densitat inicial de l’arbrat superior a 750 i inferior o igual a 
1.500 peus/ha. Inclou esbrancat i escapçat.
Desembosc a carregador de la fusta, amb pendent del terreny superior al 
30% i inferior o igual al 50% i distància de ròssec superior a 200 m i inferior o 
igual a 400 m, deixant la fusta apilada. 
Recollir, arrossegar i apilar els residus procedents d’aclarides, amb densitat 
major de 25 i menor o igual a 35 t/ha (estimació prèvia del residu en verd), 
distància màxima de recollida de 30 m i pendent del terreny superior al 30% i 
inferior o igual al 50%. 
Eliminació de residus acordonats procedents de podes i/o aclarides, amb 
densitat d’extracció major de 20 i menor o igual a 35 t/h (estimació prèvia 
del residu en verd), diàmetre de residus inferior o igual a 8 cm, secció 
màxima dels cordons que permeti el trànsit del tractor per damunt seu sense 
operacions prèvies, en pendent superior al 20% i inferior o igual al 30% i 
en terrenys exempts de pedres que impedeixin el correcte funcionament de 
l’equip, amb amplades de treball de 2 m. La mida final dels residus, després 
de l’eliminació, serà el resultant d’operar dues vegades per cordó, incloent en 
aquesta segona labor un reacordonat dels residus. 

6.000 €/ha 

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W   Mediambiental: Millora de la capacitat de resiliència de l’arbrat i de les 
condicions edàfiques del sol per la incorporació extra de matèria orgànica.

W  Producció de biomassa per a combustible.

4,80 ha x 6.000 € =

28.800 €
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TM D’ALÀS I CERC  

Tractament de tallades sobre arbrat  
danyat per fenòmens climatològics adversos  

i trossejat de restes vegetals al bosc de les Socarrades

ACTUACIÓ 02
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 117,35 ha

Altitud màxima 1.200 m

Punt d'accés A través de la carretera asfaltada C-462 que uneix la Seu d’Urgell 
amb el T.M. de la Vansa i Fórnols. Al km 78, al nucli urbà d’el 
Ges, s’agafa una pista de terra que arriba al torrent de la Traba i 
a la zona d’actuació.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca -

Estat de conservació Dolent.

Protecció Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Xarxa Natura 2000.
Reserva Nacional de Caça del Cadí.

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal de muntanya conformat majoritàriament per 
una massa arbòria de pi roig (Pinus sylvestris) procedent de 
repoblació, amb densitats entre 1.200-1.400 peus/ha. 
Pendent del terreny del 30%-40%.
Els valors ecològics de la zona d’actuació s’han vist minvats per 
la caiguda de gran part de l’arbrat a causa de l’acció de fenòmens 
meteorològics extrems de neu i vent. 
Es tracta de zones d’antigues repoblacions forestals realitzades 
per prevenir fenòmens erosius.

Valor social L’ús social del bosc se cenyeix a la recollida de llenya, bolets i 
pràctica de caça per part dels veïns del municipi.

Nom de la finca Toscarre

Municipi Alàs i Cerc

Partida i terme Bosc de les Socarrades, el Ges

Referència cadastral 25005A004003110000MY

Coordenades UTM X:377.341Y:4.685.558

Propietari Ajuntament d’Alàs i Cerc
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 54 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 

Descripció de les tasques Tallada manual mitjançant motoserra dels arbres tombats, 
arrancats i/o morts. Trossejament de branques i troncs amb 
motoserra, deixant els trossos dispersos pel terreny perquè es 
podreixin.

Objectius •  Reduir la presencia de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

•  Enfortir la massa davant catàstrofes naturals (incendis, 
nevades…).

• Accelerar la incorporació de matèria orgànica al sòl.
• Potenciar la biodiversitat faunística i vegetal de la zona.

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals aniran tallant 
els peus dels pins seleccionats per, acte seguit, esbrancar-los i 
treure els troncs fins al carregador mitjançant cabrestant forestal 
acoblat al tractor. 
A continuació es procedirà a l’acordonat manual de les restes, 
que s’eliminaran mitjançant trituradora de martells acoblada 
a tractor forestal o, on no pugui accedir el tractor, amb 
motodesbrossadora manual dotada de fulla de trituració. 

Superfície de l’actuació 11,40 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

W  Us social.

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W   Mediambiental: Millora de l’arbrat i de les condicions edàfiques del sol 
per la incorporació extra de matèria orgànica.” por Mediambiental:Millora 
de la capacitat de resiliència de l’arbrat i de les condicions edàfiques del 
sol per la incorporació extra de matèria orgànica.

W  Producció de biomassa per a combustible.

51.300 €

11,40 ha x 4.500 € =

Tallada manual dels peus tombats amb un diàmetre normal superior a 12 cm i 
inferior o igual a 30 cm i densitat inicial major de 1.200 peus/ha.
Trossejat de la fusta procedent d’arbres ja tallats. Inclou tallada en trossos de 
màxim 60 cm i el seu escampat pel bosc. 

4.500 €/ha 
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TM D’ARSÈGUEL  

Creació d’una àrea de baixa càrrega  
de combustible per a la prevenció d’incendis  

a l’enclavament del Salt del Pere

ACTUACIÓ 03
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 274 ha

Altitud màxima 1.036 m

Punt d'accés Just abans d’arribar al nucli urbà d’Ansovell, a l’indret anomenat 
Font Vella, cal prendre la pista de terra que surt a la dreta i que va 
cap al paratge anomenat Rocs del Duc. Seguim per aquesta pista 
fins que es torna intransitable en vehicle rodat.

Accés rodat No apte.

Ús actual de la finca Ramader.

Estat de conservació Bo.

Protecció -

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per una densa coberta vegetal 
d'alzina (Quercus ilex ballota) i roure (Quercus humilis), amb 
cobertures del 70% i alçades de 2-5 m. També s'observen 
exemplars dispersos de pi roig (Pinus sylvestris). 
Pel que fa a les espècies de matoll predominant, trobem el boix, 
el roser silvestre i l’argelaga. 
Es tracta d’antigues zones de pastura que es recuperaran per 
a la creació d'espais oberts que trenquin amb la continuïtat del 
paisatge, potenciïn la biodiversitat i ajudin en la lluita contra 
incendis.

Valor social Les zones limítrofes són utilitzades per ramaders del municipi 
com a camps de pastura per al bestiar.

Nom de la finca Hortot

Municipi Arsèguel

Partida i terme El Salt del Pere, Arsèguel

Referència cadastral 25039A001001840000IU

Coordenades UTM X:382.000 Y:4.689.749

Propietari Ajuntament de Arsèguel
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 36 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 
Un tractor forestal amb trituradora de martells.

Descripció de les tasques Desbrossament del matoll deixant un màxim d’un 15% de 
cobertura. Selecció de rebrots de les quercínies deixant un 
màxim de dos peus per mata (màxim 35% de cobertura). Tallada 
dels peus dels pins, alzines i roures que creixen en densitat. 
Eliminació mecanitzada de les restes generades. 

Objectius •  Reduir la presencia de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals aniran tallant i 
podant els peus d’alzina i roure seleccionats.
La part aprofitable (llenya) es trossejarà a 1 m i s’apilarà en un 
lloc accessible pel al seu aprofitament per part dels veïns. 
A continuació es procedirà a l’eliminació de les restes generades 
mitjançant trituradora de martells acoblada a tractor forestal.

Superfície de l’actuació 8,30 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:Actuacions silvícoles: 8,30 ha x 6.000 € = 49.800 € 
Arranjament de pista: 2.000 m x 1,5 € = 3.000 € 

Desbrossament selectiu, mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb 
diàmetre basal variable. Superfície coberta de matoll i rebrots de quercínies 
del 80%. Pendent del 15%.
Tallada manual, en aclarida de plançoneda, dels peus amb un diàmetre 
normal superior a 7,5 cm i inferior o igual a 20 cm i densitat inicial major de 
750 peus/ha. 
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja tallats en aclarida de 
plançoneda, amb diàmetre normal superior a 10 cm i inferior o igual a 20 cm. 
Inclou esbrancat, escapçat i apilat en lloc accessible.
Recollida, extracció i apilat de residus procedents d’aclarides, amb densitat 
major de 25 i menor o igual a 35 t/ha (estimació prèvia del residu en verd). 
Distància màxima de recollida de 30 m.
Eliminació mecanitzada amb trituradora de martells dels residus acordonats 
procedents de podes i/o aclarides, amb densitat d’extracció major de 20 i 
menor o igual a 35 t/h (estimació prèvia del residu en verd).

6.000 €/ha (actuacions silvícoles)
2.000 €/km (adequació de pista d’accés)*

* El tram final de la pista d’accés a la zona de treball és intransitable per a 
vehicles 4x4 i hauria de ser arranjada en una longitud de 1.800 m per fer-la 
practicable.

52.800 €

W  Us social.

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W  Producció de biomassa per a combustible.

W✔  Altres beneficis: Obertura d’antigues àrees de pastura amb potencial 
per la seva possible explotació pel bestiar en extensiu.
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TM DE BASSELLA  

Creació d’una àrea de baixa càrrega  
de combustible per a la prevenció d’incendis  

a l’enclavament del bosc del Vilar

ACTUACIÓ 04
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 69,60 ha

Altitud màxima 943,3 m

Punt d'accés A través de la carretera asfaltada que uneix el nucli de Vilaplana 
amb la carretera LV-5118. A l’alçada del turonet de la Bastida 
s’agafa la pista de terra que va cap al bosc del Vilar.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Agrícola i ramader.

Estat de conservació Bo.

Protecció Perímetre de protecció prioritària Rialp - Serra d’Aubenç.
Xarxa natura 2000.

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per una densa coberta vegetal, entre 
les quals s’ha de destacar el romaní com a espècie arbustiva 
predominant, amb alçades de fins 1 m i cobertures de fins al 80%.
Respecte a les espècies arbòries, la zona presenta un disseminat 
d’exemplars de pinassa (Pinus nigra), amb alçades entre 8-11 
m, i alzina (Quercus ilex ballota), amb alçades entre 3-6 m i 
cobertures de fins al 100%. 
També hi apareix representat el roure (Quercus humilis) en les 
zones més baixes, formant clapes. 
Es tracta d’una zona amb alta presència de combustible vegetal 
sobre la qual és realitzarà una reducció de la cobertura del matoll 
i del regenerat que disminueixi la capacitat de propagació de les 
flames en cas de produir-se un incendi.

Valor social La zona és aprofitada, en els seus enclavaments més favorables, 
per ramaders i agricultors dels municipis limítrofs per a la sembra 
de cereal de secà. 

Nom de la finca Masia

Municipi Bassella

Partida i terme Bosc del Villar, Bassella

Referència cadastral 25053A002001730000JL

Coordenades UTM X:354.979 Y:4.653.646

Propietari Estat
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 150 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 
Un tractor forestal amb cabrestant i trituradora de martells.

Descripció de les tasques Desbrossament del matoll mitjançant motodesbrossadora 
manual, deixant un màxim d’un 30% de cobertura. Selecció de 
rebrots de les quercínies deixant un màxim de dos peus per mata 
(màxim 35% cobertura). Tallada dels peus de pi, alzina i roure 
que creixin en densitat. Eliminació mecanitzada i manual de les 
restes generades. 

Objectius •  Reduir la presencia de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals aniran tallant 
els peus seleccionats de les espècies arbòries. 
La llenya es trossejarà a 1 m i s’apilarà a la zona d’accés rodat 
pel al seu aprofitament per part dels veïns.
A continuació es procedirà a l’acordonat i eliminació mecanitzada 
de les restes generades. 

Superfície de l’actuació 30 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

Desbrossament mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb diàmetre 
basal variable. Superfície coberta de matoll del 80%. Pendent del 15-30%.
Tallada manual en aclarides dels peus amb un diàmetre normal superior a 12 
cm i inferior o igual a 30 cm i densitat inicial major de 750 peus/ha.
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja tallats en aclarides, amb 
diàmetre normal superior a 12 cm i inferior o igual a 30 cm, en pendents 
superiors al 25%. Inclou esbrancat, escapçat i apilat en lloc accessible.
Desembosc a carregador de la fusta, amb pendent del terreny superior al 
30% i inferior o igual al 50% i distància de ròssec superior a 200 m i inferior o 
igual a 400 m, deixant la fusta apilada.
Recollida, arrossegament i apilat de residus procedents d’aclarides, amb 
densitat major de 23 i menor o igual a 35 t/ha (estimació prèvia del residu en 
verd). Distància màxima de recollida de 30 m. 
Eliminació manual mitjançant motoserra i motodesbrossadora dels residus 
acordonats procedents de podes i/o aclarides, amb densitat d’extracció major 
de 20 i menor o igual a 35 t/h (estimació prèvia del residu en verd). 

6.000 €/ha 

180.000 €

30 ha x 6.000 € =

W  Us social.

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W   Mediambiental: Millora de l’arbrat i de les condicions edàfiques del sol 
per la incorporació extra de matèria orgànica.” por Mediambiental:Millora 
de la capacitat de resiliència de l’arbrat i de les condicions edàfiques del 
sol per la incorporació extra de matèria orgànica.

W  Producció de biomassa per a combustible.

W✔  Altres beneficis: Aprofitament de llenya per a calefacció.



23

integra pirineus Donem vida al bosc 

TM DE CABÓ, FÍGOLS I ALINYÀ I ORGANYÀ  

Creació d’una àrea de baixa càrrega  
de combustible per a la prevenció d’incendis  

a l’enclavament del pic del Cogulló

ACTUACIÓ 05
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 292 ha, 457 ha, 200,50 ha

Altitud màxima 1.656 m

Punt d'accés A través de la carretera comarcal C-14, que uneix els municipis 
de la Seu d’Urgell i Organyà. Al km 166 cal prendre la pista de 
terra que va cap a l’Obaga de Fontanella i el pic del Cogulló. 

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Infraestructures de comunicació.

Estat de conservació Bo.

Protecció Xarxa Natura 2000.

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal d’alta muntanya conformat per zones obertes, 
amb predominança d’espècies arbustives de ginebre i boix, i 
massa arbòria de pi roig (Pinus sylvestris) amb densitats de 700-
1.000 peus/ha, alçades de 8-11m i cobertura arbustiva del 80%.
Es tracta d’antigues zones de pastura que es recuperaran per 
a la creació d’espais oberts que trenquin amb la continuïtat del 
combustible, potenciïn la biodiversitat i ajudin en la lluita contra 
incendis.

Valor social La zona és utilitzada per ramaders del municipi com a camps de 
pastura per al bestiar. 
A d’indret s’hi localitzen diverses torres de telefonia mòbil que 
donen servei a diferents municipis de la comarca. 

Nom de la finca El Cogulló

Municipi Cabó, Fígols i Alinyà, Organyà

Partida i terme Pic del Cogulló

Referència cadastral 25073A002000210000RR, 25112A001000030000TL, 
25194A001000020000UP

Coordenades UTM X:360.808 Y:4.678.268

Propietari Ajuntaments de Cabó, Fígols i Alinyà i Organyà
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Primavera-Estiu.

Durada total 85 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 
Un tractor forestal amb cabrestant i trituradora de martells.

Descripció de les tasques Desbrossament de matoll mitjançant motodesbrossadora manual 
deixant un màxim d’un 15% de cobertura arbustiva. Tallada i 
esbrancat dels pins deixant peus dispersos que serveixin de 
protecció al bestiar. Poda fins a 2 m d’alçada dels arbres que 
quedin en peu. Desembosc dels troncs. Acordonat manual i 
eliminació de les restes generades.

Objectius •  Reduir la presencia de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

•  Crear zones lliures de vegetació arbustiva o herbàcia que 
trenquin amb la continuïtat del paisatge arbrat i serveixin com a 
tallafocs. 

•  Protegir del foc les infraestructures de comunicació ubicades a 
la zona.

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals aniran tallant 
els peus seleccionats per, tot seguit, esbrancar-los i treure els 
troncs fins al carregador mitjançant cabrestant forestal acoblat al 
tractor.
A continuació es procedirà a l’acordonat manual de les 
restes i a la seva eliminació mitjançant trituradora de martells 
acoblada a tractor forestal o, on no pugui accedir el tractor, amb 
motodesbrossadora manual dotada de fulla de trituració.

Superfície de l’actuació 19,70 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

Desbrossament selectiu, amb motodesbrossadora, de matoll amb diàmetre 
basal major de 6 cm i menor o igual a 8 cm. Superfície coberta de matollar 
menor del 80% i major o igual al 50%. Pendent inferior o igual al 50%.
Tallada manual en aclarides dels peus amb un diàmetre normal superior a 20 
cm i inferior o igual a 30 cm i densitat inicial major de 750 peus/ha. 
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja tallats en aclarides, amb 
diàmetre normal superior a 12 cm i inferior o igual a 20 cm, en pendents 
superiors al 25% i densitat inicial de l’arbrat superior a 750 i inferior o igual a 
1.500 peus/ha. Inclou esbrancat i escapçat.
Desembosc a carregador de la fusta, amb pendent del terreny superior al 
20% i inferior o igual al 50% i distància de ròssec superior a 200 m i inferior o 
igual a 400 m, deixant la fusta apilada. 
Recollida, extracció i apilat de residus procedents d’aclarides, amb densitat 
major de 25 i menor o igual a 35 t/ha (estimació prèvia del residu en verd). 
Distància màxima de recollida de 30 m i pendent del terreny superior al 20% i 
inferior o igual al 50%.
Eliminació de residus acordonats procedents de podes i/o aclarides, amb 
densitat d’extracció major de 20 i menor o igual a 35 t/h (estimació prèvia 
del residu en verd), diàmetre de residus inferior o igual a 8 cm, secció 
màxima dels cordons que permeti el trànsit del tractor pel seu damunt sense 
operacions prèvies, en pendent superior al 20% i inferior o igual al 30% i 
en terrenys exempts de pedres que impedeixin el correcte funcionament de 
l’equip, amb amplades de treball de 2 m. La mida final dels residus, després 
de l’eliminació, serà el resultant d’operar dues vegades per cordó, incloent en 
aquesta segona labor un reacordonat dels residus. 

6.000 €/ha 

19,70 ha x 6.000 € =

118.200 €

W  Us social.

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W   Mediambiental: Millora de l’arbrat i de les condicions edàfiques del sol 
per la incorporació extra de matèria orgànica.” por Mediambiental:Millora 
de la capacitat de resiliència de l’arbrat i de les condicions edàfiques del 
sol per la incorporació extra de matèria orgànica.

W  Producció de biomassa per a combustible.

W✔  Altres beneficis: Obertura d’antigues àrees de pastura amb potencial 
per la seva possible explotació pel bestiar en extensiu. Protecció 
d’infraestructura de comunicació respecte a incendis forestals.
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TM DE COLL DE NARGÓ  

Creació d’una àrea de baixa càrrega  
de combustible per a la prevenció d’incendis  

a l’enclavament del barranc de l’Obaga Negra

ACTUACIÓ 06
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 256,20 ha, 69 ha, 12,10 ha

Altitud màxima 1.450 m

Punt d'accés A través de la carretera L-511 que uneix la Seu d’Urgell amb 
Isona. Al km 20 cal prendre una pista de terra que va en direcció 
als Prats.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Agrícola i ramader.

Estat de conservació Bo.

Protecció Xarxa Natura 2000.

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per pineda de pi roig (Pinus 
sylvestris) amb densitats de 800-1.200 peus/ha i alçades mitjanes 
de 9-11 m, amb abundant sotabosc de ginebre i boix amb 
cobertures de 40-70% i alçades de fins a 1,8 m. 
S'observen també zones més obertes on predominen les 
espècies arbustives. 
Es tracta d'antigues zones de pastura que es recuperaran per 
a la creació d'espais oberts que trenquin amb la continuïtat del 
paisatge, potenciïn la biodiversitat i ajudin en la lluita contra 
incendis.

Valor social El lloc és molt freqüentat per boletaires, caçadors i s’hi fan rutes 
en moto i 4x4. 
També presenta un important tràfec d’agricultors del municipi cap 
all conreus de camps d’herba i cereal que hi ha a la zona.

Nom de la finca Coma de Mur

Municipi Coll de Nargó

Partida i terme Barranc de l’Obaga Negra, els Prats

Referència cadastral 25092A019000350000PF, 25092A021000140000PW, 
25092A021000150000PA

Coordenades UTM X:349.494 Y:4.673.364

Propietari Ajuntament de Coll de Nargó
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Primavera-Estiu.

Durada total 30 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 
Un tractor forestal amb cabrestant i trituradora de martells.

Descripció de les tasques Desbrossament de matoll mitjançant motodesbrossadora manual 
deixant un màxim d’un 15% de cobertura arbustiva. Tallada i 
esbrancat dels pins. Poda fins a 2 m d’alçada dels arbres que 
quedin en peu. Desembosc dels troncs. Acordonat i eliminació 
mecanitzada de les restes generades.

Objectius •  Reduir la presencia de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

•  Crear zones lliures de vegetació arbustiva o herbàcia que 
trenquin amb la continuïtat del paisatge arbrat i serveixin com a 
tallafocs. 

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals aniran tallant 
els peus seleccionats per, tot seguit, esbrancar-los i treure els 
troncs fins al carregador mitjançant cabrestant forestal acoblat al 
tractor.
A continuació es procedirà a l’acordonat manual de les 
restes i a la seva eliminació mitjançant trituradora de martells 
acoblada a tractor forestal o, on no pugui accedir el tractor, amb 
motodesbrossadora manual dotada de fulla de trituració. 

Superfície de l’actuació 6,20 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

37.200 €

6,20 ha x 6.000 € =

Desbrossament selectiu, amb motodesbrossadora, de matoll amb diàmetre 
basal major de 6 cm i menor o igual a 8 cm. Superfície coberta de matollar 
menor del 80% i major o igual al 50%. Pendent inferior o igual al 50%.
Tallada manual en aclarides dels peus amb un diàmetre normal superior a 20 
cm i inferior o igual a 30 cm i densitat inicial major de 750 peus/ha. 
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja tallats en aclarides, amb 
diàmetre normal superior a 12 cm i inferior o igual a 20 cm, en pendents 
superiors al 25% i densitat inicial de l’arbrat superior a 750 i inferior o igual a 
1.500 peus/ha. Inclou esbrancat i escapçat.
Desembosc a carregador de la fusta, amb pendent del terreny superior al 
20% i inferior o igual al 50% i distància de ròssec superior a 200 m i inferior o 
igual a 400 m, deixant la fusta apilada. 
Recollida, extracció i apilat de residus procedents d’aclarides, amb densitat 
major de 25 i menor o igual a 35 t/ha (estimació prèvia del residu en verd). 
Distància màxima de recollida de 30 m i pendent del terreny superior al 20% i 
inferior o igual al 50%.
Eliminació de residus acordonats procedents de podes i/o aclarides, amb 
densitat d’extracció major de 20 i menor o igual a 35 t/h (estimació prèvia 
del residu en verd), diàmetre de residus inferior o igual a 8 cm, secció 
màxima dels cordons que permeti el trànsit del tractor pel seu damunt sense 
operacions prèvies, en pendent superior al 20% i inferior o igual al 30% i 
en terrenys exempts de pedres que impedeixin el correcte funcionament de 
l’equip, amb amplades de treball de 2 m. La mida final dels residus, després 
de l’eliminació, serà el resultant d’operar dues vegades per cordó, incloent en 
aquesta segona labor un reacordonat dels residus. 

6.000 €/ha 

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W   Mediambiental: Millora de l’arbrat i de les condicions edàfiques del sol 
per la incorporació extra de matèria orgànica.” por Mediambiental:Millora 
de la capacitat de resiliència de l’arbrat i de les condicions edàfiques del 
sol per la incorporació extra de matèria orgànica.

W  Producció de biomassa per a combustible.

W✔  Altres beneficis: Obertura d’àrees de pastura amb potencial per a 
la seva possible explotació pel bestiar en extensiu, així com per a 
l’alimentació d’herbívors salvatges. 
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TM DE COLL DE NARGÓ  

Creació d’una àrea de baixa càrrega  
de combustible per a la prevenció d’incendis  

a l’enclavament del Pas de les Osses - Puig d’Espies

ACTUACIÓ 07
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 139,40 ha

Altitud màxima 1.480 m

Punt d'accés A través de la carretera comarcal C-14, que uneix els municipis 
de la Seu d’Urgell i Organyà. Des del nucli urbà d’Organyà cal 
prendre la carretera de Cabó i, seguidament, agafar direcció a 
Montanisell. Des d’aquest nucli urbà es pren una pista de terra 
que arriba fins al paratge anomenat Pas de les Osses.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Social, agrícola i ramader.

Estat de conservació Bo.

Protecció -

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per pineda de pi roig (Pinus 
sylvestris) amb sotabosc representat principalment per ginebre 
i boix, amb cobertures del 40-70% i alçades fins a 1,8 m. 
S’observen també zones més obertes on predominen les 
espècies arbustives. 
Part de la zona d’actuació comprèn antics camps de conreu i 
zones de pastura per al bestiar. Aquestes zones es recuperaran 
fomentant la creació d’espais oberts que trenquin amb la 
continuïtat del paisatge, potenciïn la biodiversitat i ajudin en la 
lluita contra incendis.

Valor social La zona està molt freqüentada per boletaires, caçadors, 
senderistes, ciclistes, rutes en motos i vehicles 4x4. 
També hi ha un important tràfec de veïns que vetllen pels camps 
i el bestiar.

Nom de la finca Tros Llarg

Municipi Coll de Nargó

Partida i terme Pas de les Osses - Puig d’Espies, Montanissell

Referència cadastral 25092A012000030000PQ

Coordenades UTM X:356.640 Y:4.674.697

Propietari Ajuntament de Coll de Nargó
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Primavera-Estiu.

Durada total 55 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 
Un tractor forestal amb cabrestant i trituradora de martells.

Descripció de les tasques Desbrossament de matoll mitjançant motodesbrossadora manual 
deixant un màxim d’un 15% de cobertura arbustiva. Tallada 
i esbrancat dels pins, deixant una densitat de 500-600 peus/
ha. Poda fins a 2 m d’alçada dels arbres que quedin en peu. 
Desembosc dels troncs. Acordonat i eliminació mecanitzada de 
les restes generades.

Objectius •  Reduir la presencia de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

•  Crear zones lliures de vegetació arbustiva o herbàcia que 
trenquin amb la continuïtat del paisatge arbrat i serveixin com a 
tallafocs. 

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals aniran tallant 
els peus dels pins seleccionats per, acte seguit, esbrancar-los i 
treure els troncs fins al carregador,mitjançant cabrestant forestal 
acoblat al tractor.
A continuació es procedirà a l’acordonat manual de les restes, 
que s’eliminaran mitjançant trituradora de martells acoblada 
a tractor forestal o, on no pugui accedir el tractor, amb 
motodesbrossadora manual dotada de fulla de trituració. 

Superfície de l’actuació 11 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

Desbrossament selectiu, mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb 
diàmetre basal major de 6 cm i menor o igual a 8 cm. Superfície coberta de 
matollar menor del 80% i menor o igual al 50%. Pendent inferior o igual al 
50%.
Tallada manual en aclarides dels peus amb un diàmetre normal superior a 20 
cm i inferior o igual a 30 cm i densitat inicial major de 750 peus/ha. 
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja tallats en aclarides, amb 
diàmetre normal superior a 12 cm i inferior o igual a 20 cm, en pendent 
superior al 25% i densitat inicial de l’arbrat superior a 750 i inferior o igual a 
1.500 peus/ha. Inclou esbrancat i escapçat.
Desembosc a carregador de la fusta, amb pendent del terreny superior al 
30% i inferior o igual al 50% i distància de ròssec superior a 200 m i inferior o 
igual a 400 m, deixant la fusta apilada. 
Recollir, arrossegar i apilar els residus procedents d’aclarides, amb densitat 
major de 25 i menor o igual a 35 t/ha (estimació prèvia del residu en verd), 
distància màxima de recollida de 30 m i pendent del terreny superior al 30% i 
inferior o igual al 50%. 
Eliminació de residus acordonats procedents de podes i/o aclarides, amb 
densitat d’extracció major de 20 i menor o igual a 35 t/h (estimació prèvia 
del residu en verd), diàmetre de residus inferior o igual a 8 cm, secció 
màxima dels cordons que permeti el trànsit del tractor pel seu damunt sense 
operacions prèvies, en pendent superior al 20% i inferior o igual al 30% i 
en terrenys exempts de pedres que impedeixin el correcte funcionament de 
l’equip, amb amplades de treball de 2 m. La mida final dels residus, després 
de l’eliminació, serà el resultant d’operar dues vegades per cordó, incloent en 
aquesta segona labor un reacordonat dels residus. 

6.000 €/ha 

66.000 €

11 ha x 6.000 € =

W  Us social.

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W   Mediambiental: Millora de l’arbrat i de les condicions edàfiques del sol 
per la incorporació extra de matèria orgànica.” por Mediambiental:Millora 
de la capacitat de resiliència de l’arbrat i de les condicions edàfiques del 
sol per la incorporació extra de matèria orgànica.

W  Producció de biomassa per a combustible.

W✔  Altres beneficis: Obertura d’antigues àrees agrosilvopastorals amb 
potencial per a la seva possible explotació per al bestiar en extensiu, així 
com per a l’alimentació d’herbívors silvestres.
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TM D’ESTAMARIU  

Creació d’una àrea de baixa càrrega  
de combustible per a la prevenció d’incendis  

a l’enclavament de les Arenes

ACTUACIÓ 08
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 22,41 ha

Altitud màxima 1.176,50 m

Punt d'accés A través del municipi d’Estamariu. S’agafa la pista de terra que va 
cap al paratge de les Arenes.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Ramader.

Estat de conservació Bo.

Protecció -

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per una densa coberta vegetal a base 
d’espècies de matoll (estepes, ginebre i boix principalment) amb 
alçades de fins a 2 m i espècies arbòries, principalment alzina i 
roure, procedents de brots de cep i d’arrel, amb alçades entre 3 i 
6 m. També s’observen exemplars dispersos de pi.
Es tracta d’antigues zones de pastura que es recuperaran per a 
la creació d’espais oberts que trenquin la continuïtat del paisatge, 
potenciïn la biodiversitat i ajudin en la lluita contra incendis.

Valor social Les zones limítrofes són utilitzades per ramaders del poble com a 
camps de pastura per al bestiar. 
El lloc també és freqüentat per senderistes, encara que en menor 
mesura. 

Nom de la finca Creu Buiga

Municipi Estamariu

Partida i terme Les Arenes, Estamariu

Referència cadastral 25110A002000910000BI

Coordenades UTM X:377.868 Y:4.692.660

Propietari Ajuntament d’Estamariu
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 48 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 
Un tractor forestal amb trituradora de martells.

Descripció de les tasques Desbrossament del matoll deixant un màxim d’un 15% de 
cobertura. Selecció de rebrots de les quercínies deixant un 
màxim de dos peus per mata (màxim 35% de cobertura). Tallada 
dels peus dels pins, alzines i roures que creixen en densitat. 
Poda fins a 2 m d’alçada dels arbres que quedin en peu. 
Eliminació mecanitzada i manual de les restes generades. 

Objectius •  Reduir la presència de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis. 

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals aniran tallant 
els peus seleccionats de les espècies arbòries. 
La llenya es trossejarà a 1 m i s’apilarà a la zona d’accés rodat 
pel al seu aprofitament.
A continuació es procedirà a l’acordonat de les restes generades 
i a la seva eliminació mitjançant trituradora de martells. En les 
zones on no pugui accedir el tractor, l’eliminació es realitzarà amb 
les motodesbrossadores. 

Superfície de l’actuació 9,50 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W  Producció de biomassa per a combustible.

W  Altres beneficis: Obertura d’antigues àrees de pastura amb potencial per 
a la seva possible explotació pel bestiar en extensiu.

Desbrossament selectiu mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb 
diàmetre basal variable. Superfície coberta de matoll del 80%. Pendent del 
15-30%.
Tallada manual en aclarides dels peus amb un diàmetre normal superior a 12 
cm i inferior o igual a 30 cm i densitat inicial major de 750 peus/ha. 
Preparació de la fusta, procedent d’arbres ja tallats en aclarides, amb 
diàmetre normal superior a 12 cm i inferior o igual a 30 cm. Inclou esbrancat, 
escapçat i apilat en lloc accessible. 
Recollir, arrossegar i apilar els residus procedents d’aclarides, amb densitat 
major de 25 i menor o igual a 35 t/ha (estimació prèvia del residu en verd). 
Distància màxima de recollida de 30 m. 
Eliminació mecanitzada i manual dels residus acordonats procedents de 
podes i/o aclarides, amb densitat d’extracció major de 20 i menor o igual a 35 
t/h (estimació prèvia del residu en verd).

6.000 €/ha 

9,50 ha x 6.000 € = 

57.000 €
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TM D’ESTAMARIU  

Creació d’una àrea de baixa càrrega  
de combustible per a la prevenció d’incendis  

a l’enclavament de la Curna

ACTUACIÓ 09
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 64,96 ha

Altitud màxima 1.376 m

Punt d'accés A través de la carretera asfaltada que uneix els municipis 
d’Estamariu i Bescaran. Una vegada passat el nucli urbà 
d’Estamariu, a 1,92 km s’agafa la pista de terra que surt a 
l’esquerra i que va cap al paratge anomenat Curna.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Agrícola i ramader.

Estat de conservació Bo.

Protecció -

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per camps de conreu i prats de 
muntanya envoltats per una coberta vegetal a base d’espècies 
arbustives (ginebre i boix principalment) amb alçades de fins a 2 
m, de port rabassut i amb alçades entre 3-5 m. També s’observen 
exemplars dispersos de pi. 
Es tracta de zones agrícoles i de pastura que estan essent 
colonitzades pel bosc i que es recuperaran per a la creació 
d’espais oberts que trenquin amb la continuïtat del paisatge, 
potenciïn la biodiversitat i que ajudin a la lluita contra incendis. 

Valor social Les zones limítrofes són utilitzades per ramaders del municipi 
com a camps de labor i pastura per al bestiar. 

Nom de la finca La Curna

Municipi Estamariu

Partida i terme La Curna, Estamariu

Referència cadastral 25110A002000670000BA

Coordenades UTM X:377.978 Y:4.694.136

Propietari Ajuntament d’Estamariu
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 18 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores.
Un tractor forestal amb trituradora de martells.

Descripció de les tasques Desbrossament del matoll deixant un màxim d’un 15% de 
cobertura. Selecció de rebrots de les quercínies deixant un 
màxim de dos peus per mata (màxim 35% de cobertura). Tallada 
dels peus dels pins, alzines i roures que creixen en densitat. 
Poda fins a 2 m d’alçada dels arbres que quedin en peu. 
Eliminació mecanitzada i manual de les restes generades.

Objectius •  Reduir la presència de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis. 

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals aniran tallant 
els peus seleccionats de les espècies arbòries. 
La llenya es trossejarà a 1 m i s’apilarà a la zona d’accés rodat 
pel al seu aprofitament. 
A continuació es procedirà a l’acordonat de les restes generades 
i a la seva eliminació mitjançant trituradora de martells. En les 
zones on no pugui accedir el tractor, l’eliminació es realitzarà amb 
motodesbrossadora. 

Superfície de l’actuació 5,30 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W  Altres beneficis: Obertura d’antigues àrees de pastura amb potencial per 
a la seva possible explotació pel bestiar en extensiu.

Desbrossament selectiu mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb 
diàmetre basal variable. Superfície coberta de matoll del 80%. Pendent del 
15-30%.
Tallada manual en aclarides dels peus amb un diàmetre normal superior a 12 
cm i inferior o igual a 30 cm i densitat inicial major de 750 peus/ha. 
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja tallats en aclarides, amb 
diàmetre normal superior a 12 cm i inferior o igual a 30 cm. Inclou esbrancat, 
escapçat i apilat en lloc accessible. 
Recollir, arrossegar i apilar els residus procedents d’aclarides amb densitat 
major de 25 i menor o igual a 35 t/ha (estimació prèvia del residu en verd). 
Distància màxima de recollida de 30 m. 
Eliminació mecanitzada i manual dels residus acordonats procedents de 
podes i/o aclarides amb diàmetre normal superior a 12 cm i inferior o igual a 
30 cm. 
Eliminació mecanitzada i manual dels residus acordonats procedents de 
podes i/o aclarides, amb densitat d’extracció major de 20 i menor o igual a 35 
t/h (estimació prèvia del residu en verd).

5.000 €/ha 

5,30 ha x 5.000 € =

26.500 €
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TM DE JOSA I TUIXÉN  

Creació de zones desproveïdes de vegetació  
per a la prevenció d’incendis  

a l’enclavament de Coll de Planes

ACTUACIÓ 10
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 17,66 ha

Altitud màxima 1.650 m

Punt d'accés A través de la carretera asfaltada C-563 que uneix el nucli urbà 
de Tuixén amb Josa del Cadí. A l’alçada del nucli de Josa s’agafa 
la pista de terra que va a Coll de Jovell i que dona accés a la 
zona d’actuació.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca -

Estat de conservació Bo.

Protecció Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Xarxa Natura 2000.
Reserva Nacional de Caça del Cadí.

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal amb domini d’espècies arbustives amb 
cobertures del 65% i alçades mitjanes d’1,5 m, entre les quals 
destaquen el ginebre, l’argelaga i el boix. 
A la zona també es desenvolupen peus disseminats de pi roig 
(Pinus sylvestris) d’escàs port. 
Les pendents del terreny ronden el 30%. 
Es tracta d’antigues feixes de cultiu i zones de pastura que, 
després de l’abandó de l’activitat ramadera, estan essent 
colonitzats per espècies forestals. 

Valor social L’ús social de la zona es limita a senderistes, boletaires i amants 
de la BTT.

Nom de la finca Coll de Planes

Municipi Josa i Tuixén

Partida i terme Coll de Planes, Josa de Cadí

Referència cadastral 25147A001001350000JM

Coordenades UTM X:384.681Y:4.679.115

Propietari EMD de Josa de Cadí
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 36 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials + Tres peons forestals + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 
Un tractor forestal amb trituradora de martells.

Descripció de les tasques Tallada arreu dels peus de pi. Desbrossament del matoll 
mitjançant motodesbrossadora manual, deixant un màxim d’un 
15% de cobertura. Eliminació de les restes generades mitjançant 
trituradora de martells accionada amb tractor forestal. 

Objectius •  Crear zones obertes que trenquin amb la continuïtat del 
combustible, serveixin com àrees tallafocs i puguin ser 
utilitzades pels mitjans d’extinció terrestres per accedir als fronts 
de manera segura. 

Metodologia En primer lloc entraran els operaris amb motodesbrossadores, 
els quals aniran triturant el matoll in situ deixant el terreny 
condicionat per l’entrada dels operaris amb motoseres, que 
aniran tallant els peus de pi de major port i duran a terme el seu 
posterior esbrancat. 
A continuació entrarà la trituradora de martells, acoblada a tractor 
forestal, per procedir a l’eliminació de les restes generades i a la 
trituració en peu dels exemplars de diàmetre inferior a 10 cm. 

Superfície de l’actuació 8,00 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W  Altres beneficis: Obertura de zones pel seu futur aprofitament com a 
àrees de pastura pel bestiar. 

48.000 €

8,00 ha x 6.000 € =

Desbrossament selectiu, mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb 
diàmetre basal major de 6 cm i menor o igual a 8 cm. Superfície coberta de 
matoll menor del 80% i menor o igual al 50%. Pendent inferior o igual al 50%.
Tallada manual dels peus amb un diàmetre normal superior a 12 cm i inferior 
o igual a 30 cm i densitat inicial major de 750 peus/ha.
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja tallats en tallada arreu, amb 
diàmetre normal superior a 12 cm i inferior o igual a 20 cm, en pendents 
superiors al 25% i densitat inicial de l’arbrat superior a 750 i inferior o igual a 
1.500 peus/ha. Inclou esbrancat i escapçat.
Recollir, arrossegar i apilar els residus procedents d’aclarides, amb densitat 
major de 25 i menor o igual a 35 t/ha (estimació prèvia del residu en verd), 
distància màxima de recollida de 30 m i pendent del terreny superior al 30% i 
inferior o igual al 50%. 
Eliminació de residus acordonats procedents de podes i/o aclarides, amb 
densitat d’extracció major de 20 i menor o igual a 35 t/h (estimació prèvia 
del residu en verd), diàmetre de residus inferior o igual a 8 cm, secció 
màxima dels cordons que permeti el trànsit del tractor per damunt seu sense 
operacions prèvies, en pendent superior al 20% i inferior o igual al 30% i 
en terrenys exempts de pedres que impedeixin el correcte funcionament de 
l’equip, amb amplades de treball de 2 m. La mida final dels residus, després 
de l’eliminació, serà el resultant d’operar dues vegades per cordó, incloent en 
aquesta segona labor un reacordonat dels residus. 

6.000 €/ha 
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TM DE JOSA I TUIXÉN  

Creació de zones desproveïdes de vegetació  
per a la prevenció d’incendis  
a l’enclavament de Napres

ACTUACIÓ 11
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 15,81 ha

Altitud màxima 1.550 m

Punt d'accés A través de la carretera asfaltada C-563 que uneix el nucli urbà 
de Tuixén amb Gósol. Entre el km 9 i el km 10, passat el riu 
Cerneres s’agafa la pista de terra que dona accés a la zona 
d’actuació.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca -

Estat de conservació Bo.

Protecció Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Xarxa Natura 2000.
Reserva Nacional de Caça del Cadí.

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per una massa jove de pi roig 
(Pinus sylvestris) assentada sobre antigues zones de pastura 
que, després de l’abandó de l’activitat ramadera, estan essent 
colonitzades per espècies forestals. 
La densitat de l’estrat arbori és de 1.100-1.300 peus/ha, amb 
exemplars de 2-5 m d’alçada.
Respecte a les espècies de matoll, destaquen el ginebre i el boix, 
amb alçades de fins a 2 m i cobertures que ronden el 70%. Les 
pendents del terreny ronden el 30%.

Valor social L’ús social de la zona es limita a senderistes, boletaires i amants 
de la BTT.

Nom de la finca Napres

Municipi Josa i Tuixén

Partida i terme Napres, Josa de Cadí

Referència cadastral 25147A003000260000JK

Coordenades UTM X:388.506Y:4.679.726

Propietari EMD de Josa de Cadí
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 54 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials + Tres peons forestals + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 
Un tractor forestal amb trituradora de martells.

Descripció de les tasques Tallada arreu dels peus de pi. Esbrancat del matoll mitjançant 
motodesbrossadora manual, deixant un màxim d’un 15% de 
cobertura. Eliminació manual i mecanitzada de les restes 
generades. 

Objectius •  Crear zones obertes que trenquin amb la continuïtat del 
combustible, serveixin d’àrees de tallafoc i puguin ser utilitzades 
pels mitjans d’extinció terrestres per accedir als fronts de 
manera segura. 

Metodologia En primer lloc entraran els operaris amb motodesbrossadores, 
els quals aniran triturant el matoll in situ deixant el terreny 
condicionat per l’entrada dels operaris amb motoseres, que 
aniran tallant els peus de pi de major port i duran a terme el seu 
posterior esbrancat. 
A continuació entrarà la trituradora de martells, acoblada a tractor 
forestal, per procedir a l’eliminació de les restes generades i a la 
trituració en peu dels exemplars de diàmetre inferior a 10 cm. 

Superfície de l’actuació 14,20 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

Desbrossament selectiu mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb 
diàmetre basal major de 6 cm i menor o igual a 8 cm. Superfície coberta de 
matoll menor del 80% i menor o igual al 50%. Pendent inferior o igual al 50%.
Tallada manual dels peus amb un diàmetre normal superior a 12 cm i inferior 
o igual a 30 cm i densitat inicial major de 750 peus/ha.
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja tallats en aclarides, amb 
diàmetre normal superior a 12 cm i inferior o igual a 20 cm, en pendents 
superiors al 25% i densitat inicial de l’arbrat superior a 750 i inferior o igual a 
1.500 peus/ha. Inclou esbrancat i escapçat.
Recollir, arrossegar i apilar els residus procedents d’aclarides, amb densitat 
major de 25 i menor o igual a 35 t/ha (estimació prèvia del residu en verd), 
distància màxima de recollida de 30 m i pendent del terreny superior al 30% i 
inferior o igual al 50%. 
Eliminació de residus acordonats procedents de podes i/o aclarides, amb 
densitat d’extracció major de 20 i menor o igual a 35 t/h (estimació prèvia 
del residu en verd), diàmetre de residus inferior o igual a 8 cm, secció 
màxima dels cordons que permeti el trànsit del tractor per damunt seu sense 
operacions prèvies, en pendent superior al 20% i inferior o igual al 30% i 
en terrenys exempts de pedres que impedeixin el correcte funcionament de 
l’equip, amb amplades de treball de 2 m. La mida final dels residus, després 
de l’eliminació, serà el resultant d’operar dues vegades per cordó, incloent en 
aquesta segona labor un reacordonat dels residus. 

6.000 €/ha 

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W  Producció de biomassa per a combustible.

W  Altres beneficis: Obertura de zones pel seu futur aprofitament com a 
àrees de pastura pel bestiar. 

85.200 €

14,20 ha x 6.000 € =
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TM DE JOSA I TUIXÉN  

Creació d’una àrea de seguretat  
contra incendis al voltant de punts d’aigua  

a la partida de la Plana

integra pirineus Donem vida al bosc 

ACTUACIÓ 12
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 530,34 ha

Altitud màxima 1.550 m

Punt d'accés A través de la carretera asfaltada C-462. Al km 49 cal prendre 
la pista de terra del camí de la Mola. Des d’aquí s’agafa la pista 
secundària que surt al pont de la Plana. 

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Ramader.

Estat de conservació Bo.

Protecció Reserva Nacional de Caça del Cadí.

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal de muntanya conformat per una massa mixta de 
pi roig (Pinus sylvestris) i avet blanc (Abies alba), amb densitats 
entre 1.200 i 1.500 peus/ha i presència de sotabosc amb 
cobertures entre el 20-50% i predomini de boix i ginebre. 
Pendent del terreny del 15%.
Alt valor ecològic, propiciat per la presència d’avet com a espècie 
noble d’alta muntanya.

Valor social Es tracta d’un punt estratègic per a la lluita contra incendis, 
en tractar-se d’un lloc pla, on s’ubiquen punts d’aigua per al 
subministrament dels mitjans d’extinció aeris i terrestres, en una 
zona forestal de difícil accés, pendents elevades i extensa massa 
forestal.
És lloc de pas de ciclistes i senderistes i zona d’alimentació i 
abeurada de la ramaderia extensiva durant els mesos d’estiu.

Nom de la finca Les Arenes

Municipi Josa i Tuixén

Partida i terme La Plana, Tuixén

Referència cadastral 25147A007003890000JS

Coordenades UTM X:384.275 Y:4.674.066

Propietari Ajuntament de Josa i Tuixén
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Primavera-estiu.

Durada total 40 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores.
Un tractor forestal amb trituradora de martells + Cabrestant.

Descripció de les tasques Tallada dels arbres seleccionats, desbrossament del matoll, 
desembosc dels troncs fins una zona apta per la classificació de la 
fusta i eliminació mecanitzada de les restes mitjançant trituració.

Objectius •  Crear zones de refugi per als mitjans d’extinció d’incendis en el 
cas de quedar atrapats.

•  Protegir els punts de subministrament d’aigua contra l’acció de 
possibles incendis.

•  Reduir la presència de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

Metodologia Les quadrilles forestals aniran eliminant la vegetació, tant arbòria 
com arbustiva, localitzada en un radi de 25 m al voltant dels punts 
d’aigua. Aquestes labors es realitzaran mitjançant motoserra i 
motodesbrossadora. 
A partir dels 25 m de ràdio es farà una reducció de la càrrega de 
combustible segons els paràmetres següents:
• FCC arbòria < 35%.
• FCC de l’estrat arbustiu < 15%.
Els troncs tallats s’arrossegaran mitjançant un cabrestant fins al 
carregador, on es procedirà al seu esbrancat i classificació.
A continuació es realitzarà l’acordonat i posterior triturat de 
les restes generades mitjançant passades consecutives de la 
trituradora de martells. 

Superfície de l’actuació 8,50 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W  Producció de biomassa per a combustible.

Desbrossament, mitjançant motodesbrossadora, del matoll existent amb 
diàmetre basal fins a 3,5 cm.
Tallada manual mitjançant motoserra dels peus amb un diàmetre normal 
superior a 12 cm i inferior o igual a 50 cm i densitat inicial major de 1.200 
peus/ha. 
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja desemboscats. Inclou esbrancat, 
escapçat, trossejat i apilat en lloc accessible per a triturar-la.
Desembosc a carregador de la fusta, amb pendent del terreny inferior al 
20% i distància de ròssec inferior o igual a 200 m, deixant la fusta apilada i 
seleccionada.
Eliminació dels residus acordonats mitjançant trituradora de martells.

5.000 €/ha

42.500 €

8,50 ha x 5.000 € = 
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TM DE MONTFERRER I CASTELLBÒ  

Aclarida de plançoneda  
per a la reducció de combustible vegetal  
i enfortiment de la massa a Coll de Pou

ACTUACIÓ 13
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Nom de la finca Sant Andreu

Municipi Montferrer i Castellbò

Partida i terme Coll de Pou, Castellbò

Referència cadastral 25028A018005400000XF

Coordenades UTM X:360.170 Y:4.693.035

Propietari EMD de Vila i Vall de Castellbò

Superfície 266,73 ha

Altitud màxima 1.600 m

Punt d'accés A través de la pista de terra que uneix la carretera asfaltada de 
Vilamitjana amb el refugi de Sant Joan de l’Erm.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Social i recreatiu.

Estat de conservació Dolent.

Protecció -

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal de muntanya conformat per massa de pi roig 
(Pinus sylvestris) amb elevada densitat d’arbrat, que ronda 
els 3.000-5.000 peus-ha, la qual cosa dificulta el correcte 
desenvolupament dels individus així com l’entrada de llum al 
sotabosc. 
Pendent del terreny del 20%.
Els valors ecològics de la zona d’actuació es veuen minvats per 
la reducció de biodiversitat, ja que l’estat actual de la massa no 
permet el desenvolupament d’exemplars que puguin ser futures 
fonts de llavor ni la instauració d’un sotabosc que aporti diversitat. 

Valor social Es tracta d’una zona amb un important trànsit de persones, tant 
ramaders, caçadors, boletaires, etc., com amants del turisme de 
muntanya i de les activitats a l’aire lliure (ciclistes, senderistes, 
ornitòlegs…).
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 20 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 
Un tractor forestal amb trituradora de martells.

Descripció de les tasques Tallada d’exemplars morts, malalts, decrèpits, puntisecs i 
dominats. Una vegada realitzada la primera selecció, es faran 
aclarides sistemàtiques respectant els individus més vigorosos i 
de més port. La densitat final de la massa s’establirà en 1.500-
2.000 peus/ha. Eliminació de les restes generades mitjançant 
trituració mecànica.

Objectius •  Reduir la presència de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

•  Enfortir la massa davant catàstrofes naturals (incendis, 
nevades, etc.). 

•  Accelerar la incorporació de matèria orgànica al sòl. 
•  Potenciar la biodiversitat faunística i vegetal de la zona. 

Metodologia Operació manual per la qual les quadrilles forestals aniran tallant 
els pins seleccionats, amb diàmetres entre 7-15 cm, mitjançant 
motoserra.
A continuació, els pins tallats s’acordonaran en lloc accessible 
pel tractor i d’aquesta manera es procedirà a la seva trituració 
mitjançant passos consecutius de la trituradora de martell. 
Els exemplars de major port seran esbrancats prèviament i els 
troncs es trossejaran. 

Superfície de l’actuació 5,57 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

W  Us social.

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W  Mediambiental: Millora de l’arbrat i de les condicions edàfiques del sol 
per la incorporació extra de matèria orgànica.” por Mediambiental:Millora 
de la capacitat de resiliència de l’arbrat i de les condicions edàfiques del 
sol per la incorporació extra de matèria orgànica.

27.850 €

5,57 ha x 5.000 € =

Tallada manual en aclarides dels peus amb un diàmetre normal superior a 8 
cm i inferior o igual a 15 cm i densitat major de 1.500 peus/ha.
Recollida, extracció i apilat dels residus procedents d’estesades o 
desbrossaments, amb densitat major de 8 i menor o igual a 15 t/ha (estimació 
prèvia del residu en verd). Distància màxima de recollida de 30 m i pendent 
del terreny inferior o igual al 30%. 
Eliminació de residus acordonats procedents d’estesades, podes i/o 
aclarides, amb densitat d’extracció major de 8 i menor o igual a 20 t/ha 
(estimació prèvia del residu en verd), diàmetre de residus inferior o igual 
a 8 cm, secció màxima dels cordons que permeti el trànsit del tractor per 
damunt seu sense operacions prèvies, en pendent superior al 10% i inferior 
o igual al 20% i en terrenys exempts de pedres que impedeixin el correcte 
funcionament de l’equip, amb amplades de treball superiors als 2,5 m. La 
mida final dels residus, després de l’eliminació, serà el resultat d’operar 
dues vegades per cordó, incloent en la segona passada un reacordonat dels 
residus. 

5.000 €/ha
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TM DE MONTFERRER I CASTELLBÒ  

Tallada d’arbres afectats per fenòmens  
climatològics adversos i eliminació  

de restes vegetals al bosc de Prat Veriner

ACTUACIÓ 14
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 266,7 ha

Altitud màxima 1.700 m

Punt d'accés A través de la pista de terra que uneix la carretera asfaltada de 
Vilamitjana amb el refugi de Sant Joan de l’Erm.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Social i recreatiu.

Estat de conservació Dolent.

Protecció Xarxa Natura 2000.

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal de muntanya conformat per massa jove de pi 
roig (Pinus sylvestris) amb densitats entre 1.500-1.700 peus/ha i 
escassa presència de sotabosc. 
Pendent del terreny del 20%-40%.
La massa arbòria s’ha vist afectada per la caiguda de gran part 
de l’arbrat existent a causa de l’acció d’episodis de tempestes 
amb neu i fortes ràfegues de vent. 
Ens trobem amb una pineda molt debilitada per l’alt coeficient 
d’esveltesa dels individus que la conformen. Els arbres tenen una 
alçada desproporcionada en relació al diàmetre del tronc que 
els sustenta, característica que els fa vulnerables a l’acció dels 
fenòmens meteorològics i als incendis. 

Valor social Es tracta d’una zona amb un important ús social, tant per part 
dels habitants dels nuclis adjacents que transiten per la zona (pel 
trasllat de bestiar, aprofitament de zones de pastures, recol·lecció 
de bolets, caça,etc.) com pels amants de les activitats a l’aire 
lliure (ciclistes, senderistes, ornitòlegs, etc.).
A la zona hi ha una font utilitzada per les persones que van de 
pas i per abeurada de bestiar. 

Nom de la finca Prat Veriner

Municipi Montferrer i Castellbò

Partida i terme Prat Veriner, Castellbò

Referència cadastral 25028A018005400000XF

Coordenades UTM X:359.135 Y:4.694.222

Propietari EMD de Vila i Vall de Castellbò
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 15 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores.
Un tractor forestal amb trituradora de martells + Cabrestant.

Descripció de les tasques Tallada d’arbres tombats, arrancats i/o morts. Desembosc dels 
troncs fins a una zona apta per classificar la fusta. Eliminació 
mecanitzada de les restes mitjançant trituració.

Objectius •  Reduir la presència de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

•  Enfortir la massa davant catàstrofes naturals (incendi, 
nevades,…).

• Accelerar la incorporació de matèria orgànica al sòl.
• Potenciar la biodiversitat faunística i vegetal de la zona.

Metodologia Les quadrilles forestals aniran tallant mitjançant motoserra 
els pins tombats o arrancats, així com els que, estant de peu, 
presentin un estat fitosanitari mediocre. 
Seguidament, els troncs s’arrossegaran mitjançant un cabrestant 
acoblat a un tractor forestal fins a zones accessibles, on es 
procedirà esbrancar-los i classificar-los. 
Posteriorment, es durà a terme la trituració de les restes 
mitjançant passades consecutives d’una trituradora de martells 
acoblada a un tractor forestal. 
On les característiques del terreny no permetin l’entrada del 
tractor, l’eliminació de restes es farà manualment mitjançant 
trossejat de branques i troncs amb motoserra, quedant els bocins 
dispersos per terra fins a la seva descomposició. 

Superfície de l’actuació 3,50 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

W  Us social.

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W  Mediambiental: Millora de l’arbrat i de les condicions edàfiques del sol 
per la incorporació extra de matèria orgànica.” por Mediambiental:Millora 
de la capacitat de resiliència de l’arbrat i de les condicions edàfiques del 
sol per la incorporació extra de matèria orgànica.

W  Producció de biomassa per a combustible.

Tallada manual dels peus tombats amb un diàmetre normal superior a 12 cm i 
inferior o igual a 30 cm i densitat inicial major de 15.00 peus/ha.
Desembosc a carregador de la fusta, amb pendent del terreny superior al 
30% i inferior o igual al 50% i distància de ròssec inferior o igual a 200 m, 
deixant la fusta apilada i seleccionada. 
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja desemboscats. Inclou esbrancat, 
escapçat, trossejat i apilat en lloc accessible per a triturar-la. 
Eliminació dels residus acordonats mitjançant trituradora de martells. La 
mida final dels residus després de l’eliminació serà el resultant d’operar dues 
vegades per cordó, incloent en aquesta segona passada un reacordonat dels 
residus. 

4.000 €/ha 

3,50 x 4.000 € =

14.000 €
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TM D’ORGANYÀ  

Creació d’una àrea de baixa càrrega  
de combustible per a la prevenció d’incendis  

a l’enclavament de Santa Fe

ACTUACIÓ 15
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 61,30 ha

Altitud màxima 1.350 m

Punt d'accés A través de la carretera comarcal C-14, que uneix els municipis 
de la Seu d’Urgell i Organyà. Des del nucli urbà d’Organyà cal 
prendre la carretera de Cabó i, seguidament, agafar direcció a 
Montanisell. Des d’aquest nucli urbà es pren una pista de terra 
que arriba fins al bosc de Santa Fe a través del pic Mont-Roi.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Social i recreatiu.

Estat de conservació Dolent.

Protecció -

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per zones obertes amb predomini 
d’espècies arbustives (ginebre, boix, romaní i argelaga) i rodals 
de pinassa amb densitats de 400-800 peus/ha, alçades de 8-11 
m. Cobertura variable del sotabosc entre 20%-70%.
També predomina l’alzinar amb alçades entre 3-6 metres i 
cobertures de fins al 70 %. 
Es tracta de zones que ja s’han vist afectades per incendis en 
anys passats, a conseqüència dels quals presenten una extensa 
cobertura de matoll i regenerat, així com de fusta morta i seca 
que fa que el bosc sigui especialment vulnerable davant de nous 
incendis.

Valor social Dins d’aquest enclavament s’hi troba ubicada l’ermita de Santa 
Fe, lloc de visita, pelegrinatge i culte de veïns i visitants de la 
comarca i entorn.

Nom de la finca Santa Fe

Municipi Organyà

Partida i terme Muntanya de Santa Fe, Organyà

Referència cadastral 25194A005001180001II

Coordenades UTM X:359.254 Y:4.674.399

Propietari Ajuntament d’Organyà
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Primavera-Estiu.

Durada total 100 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 
Un tractor forestal amb cabrestant i trituradora de martells.

Descripció de les tasques Desbrossament del matoll deixant un màxim d’un 15% de 
cobertura. Selecció de rebrots de les quercínies deixant un 
màxim de dos peus per mata (màxim 35% de cobertura). Tallada 
dels peus dels pins i alzines que creixen en densitat. Eliminació 
mecanitzada i manual de les restes generades. 

Objectius •  Reduir la presencia de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

•  Crear zones lliures de vegetació arbustiva o herbàcia que 
trenquin amb la continuïtat del paisatge arbrat i serveixin com a 
tallafocs. 

•  Protegir del foc les infraestructures religioses ubicades a la 
zona.

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals aniran tallant 
els peus seleccionats de les espècies arbòries. 
En el cas de pins, s’escamparan i els troncs s’extrauran fins a 
lcarregador mitjançant cabrestant forestal acoblat al tractor. 
A continuació es procedirà a l’acordonat manual de les restes, 
que s’eliminaran mitjançant trituradora de martells acoblada 
a tractor forestal o, on no pugui accedir el tractor, amb 
motodesbrossadora manual dotada de fulla de trituració. 

Superfície de l’actuació 20 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

Desbrossament selectiu, mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb 
diàmetre basal major de 6 cm i menor o igual a 8 cm. Superfície coberta de 
matoll menor del 80% i major o igual al 50%. Pendent inferior o igual al 50%.
Tallada manual en aclarides dels peus amb un diàmetre normal superior a 12 
cm i inferior o igual a 30 cm i densitat inicial major de 750 peus/ha.
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja tallats en aclarides, amb 
diàmetre normal superior a 12 cm i inferior o igual a 20 cm, en pendents 
superiors al 25% i densitat inicial de l’arbrat superior a 750 i inferior o igual a 
1.500 peus/ha. Inclou esbrancat, escapçat i apilat en lloc accessible
Desembosc a carregador de la fusta, amb pendent del terreny superior al 
20% i inferior o igual al 50% i distància de ròssec superior a 200 m i inferior o 
igual a 400 m, deixant la fusta apilada.
Recollida, treta i apilat de residus procedents d’aclarides, amb densitat major 
de 25 i menor o igual a 35 t/ha (estimació prèvia del residu en verd), distància 
màxima de recollida de 30 m i pendent del terreny superior al 20% i inferior o 
igual al 50%.
Eliminació de residus acordonats procedents de podes i/o aclarides, amb 
densitat d’extracció major de 20 i menor o igual a 35 t/h (estimació prèvia 
del residu en verd), diàmetre de residus inferior o igual a 8 cm, secció 
màxima dels cordons que permeti el trànsit del tractor pel seu damunt sense 
operacions prèvies, en pendent superior al 20% i inferior o igual al 30% i 
en terrenys exempts de pedres que impedeixin el correcte funcionament de 
l’equip, amb amplades de treball de 2 m. La mida final dels residus, després 
de l’eliminació, serà el resultant d’operar dues vegades per cordó, incloent en 
aquesta segona labor un reacordonat dels residus. 

6.000 €/ha 

120.000 €

20 ha x 6.000 € =

W  Us social.

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W   Mediambiental: Millora de l’arbrat i de les condicions edàfiques del sol 
per la incorporació extra de matèria orgànica.” por Mediambiental:Millora 
de la capacitat de resiliència de l’arbrat i de les condicions edàfiques del 
sol per la incorporació extra de matèria orgànica.

W  Producció de biomassa per a combustible.

W✔  Altres beneficis: Protecció d’infraestructura religiosa.
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TM DE RIBERA D’URGELLET  

Eliminació de les restes d’arbrat mort  
com a conseqüència d’un incendi forestal  

al bosc de Pardinoves

ACTUACIÓ 16
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 196,88 ha

Altitud màxima 1.350 m

Punt d'accés A través de la pista de terra que uneix la carretera asfaltada de 
Vilamitjana amb el refugi de Sant Joan de l’Erm.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca -

Estat de conservació Dolent.

Protecció -

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal de muntanya conformat per massa adulta de pi 
roig (Pinus sylvestris) amb densitat de 1.500 peus/ha i presencia 
de sotabosc format per boix i ginebre amb cobertures del 40%.
Pendent del terreny del 20%-40%.
Els valors ecològics de la zona d’actuació s’han vist alterats per 
l’incendi que va tenir lloc l’any 2018 i que va afectar al 90% de la 
superfície vegetal de la zona d’actuació. 

Valor social Es tracta d’una zona amb un important ús social, tant per part 
dels habitants dels nuclis adjacents que transiten per la zona (pel 
trasllat de bestiar, aprofitament de zones de pastures, recol·lecció 
de bolets, caça,etc.) com pels amants de les activitats a l’aire 
lliure (ciclistes, senderistes, ornitòlegs, etc.). 

Nom de la finca Cortalets

Municipi Ribera d’Urgellet

Partida i terme Pardinoves, la Parroquia d’Hortó

Referència cadastral 25209A004000010000JM

Coordenades UTM X:364.474 Y:4688813

Propietari Ajuntament de Ribera d’Urgellet
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 15 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Motoserres.
Un tractor forestal amb trituradora de martells.

Descripció de les tasques Eliminació de restes vegetals, formades bàsicament per troncs 
d’arbres cremats dispersos per tota la superfície, mitjançant 
trituradora mecànica.

Objectius •  Reduir la presència de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

•  Accelerar la incorporació de matèria orgànica al sòl. 
•  Eliminar el risc de proliferació de plagues forestals que 

troben en la fusta morta un lloc idoni per a les postes i el 
desenvolupament de larves.

• Potenciar el procés de regeneració natural d’espècies arbories. 

Metodologia Operació mecanitzada per la qual es procedirà a l’eliminació 
dels peus dels arbres morts mitjançant trituració mecànica amb 
trituradora de martells i tractor forestal. 
En primer lloc, les fustes afectades es tiraran a terra (en el cas 
que encara es mantinguin en peu) i després es trituraran in situ 
fins a la seva total disgregació en bocins d’una longitud màxima 
de 15 cm. 

Superfície de l’actuació 13,50 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

W  Us social.

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal sec.

W  Mediambiental: Millora de l’arbrat i de les condicions edàfiques del sol 
per la incorporació extra de matèria orgànica.” por Mediambiental:Millora 
de la capacitat de resiliència de l’arbrat i de les condicions edàfiques del 
sol per la incorporació extra de matèria orgànica.

W  Altres beneficis: Ajuda a la regeneració vegetal després del pas d’un 
incendi forestal.

40.500 €

13,50 ha x 3.000 € = 

Eliminació d’arbres morts (en peu i tombats) procedents d’un incendi, amb 
densitat d’extracció major de 20 i menor o igual a 35 t/h (estimació del residu 
en verd), en pendent superior al 20% i inferior o igual al 40%. La mida final 
dels residus, després de l’eliminació, serà el resultat d’operar dues vegades 
per cordó, una vegada les restes s’hagin reacordonat després de la primera 
passada. 

3.000 €/ha 
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TM DE LES VALLS D’AGUILAR  

Creació d’una àrea de baixa càrrega  
de combustible per a la prevenció d’incendis  

a l’enclavament de Sant Quiri

ACTUACIÓ 17
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 33,40 ha

Altitud màxima 1.250 m

Punt d'accés A través de la carretera asfaltada LV-5134. Entre el km 7 i 8 
cal prendre el desviament cap el nucli de Miravall. Des de la 
carretera de Miravall s’agafa la pista de terra que dona accés a la 
zona de actuació.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Ramader i social.

Estat de conservació Bo.

Afectacions o càrregues -

Protecció -

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per antics prats de muntanya que 
progressivament van ser colonitzats pel pi roig (Pinus sylvestris) 
com a espècie arbòria i pel ginebre, l’argelaga i el boix com a 
principals espècies arbustives. S’observen també zones més 
obertes on predominen les herbàcies.
Es tracta d’antigues zones de pastura que es recuperaran per a 
la creació d’espais oberts que trenquin la continuïtat del paisatge, 
potenciïn la biodiversitat i ajudin en la lluita contra incendis.

Valor social La zona és utilitzada per ramaders del municipi com a camps de 
pastura per al bestiar.
També té un important ús social per localitzar-se al seu interior el 
pic de Sant Quiri, un enclavament molt freqüentat pels habitants 
de la comarca.

Nom de la finca Comunal de Noves Segre, Sant Quiri

Municipi Les Valls d’Aguilar

Partida i terme Sant Quiri, Noves de Segre

Referència cadastral 25185A001001970000YT

Coordenades UTM X:360.305 Y:4.685.863

Propietari Ajuntament de les Valls d’Aguilar
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 40 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 
Un tractor forestal amb cabrestant i trituradora de martells.

Descripció de les tasques Desbrossament de matoll mitjançant motodesbrossadora manual 
deixant un màxim d’un 15% de cobertura arbustiva. Tallada, 
esbrancat i extracció dels peus, deixant-ne de dispersos que 
serveixin de protecció pel bestiar. Poda fins a 2 m d’alçada dels 
arbres que quedin en peu. Desembosc dels troncs. Acordonat i 
eliminació mecanitzada de les restes generades.

Objectius •  Reduir la presencia de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

•  Crear zones lliures de vegetació arbustiva o herbàcia que 
trenquin amb la continuïtat del paisatge arbrat i serveixin com a 
tallafocs. 

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals aniran tallant 
els peus dels pins seleccionats per, tot seguit, esbrancar-los i 
treure la fusta fins al carregador mitjançant cabrestant forestal 
acoblat al tractor.
A continuació es procedirà a l’acordonat i eliminació mecanitzada 
de les restes mitjançant trituradora de martells acoblada a tractor 
forestal o, on no pugui accedir el tractor, amb motodesbrossadora 
manual dotada de fulla de trituració. 

Superfície de l’actuació 9,60 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

Desbrossament selectiu, mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb 
diàmetre basal variable. Superfície coberta de matoll del 80%. Pendent 15-
30%.
Tallada manual mitjançant motoserra dels peus amb un diàmetre normal 
superior a 12 cm i inferior o igual a 50 cm i densitat inicial major de 700 
peus/h
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja desemboscats. Inclou esbrancat, 
trossejat i apilat en un lloc accessible per a triturar-la. 
Desembosc a carregador de la fusta, amb pendent del terreny inferior al 
20% i distància de ròssec inferior o igual a 200 m, deixant la fusta apilada i 
seleccionada. 
Eliminació de residus acordonats procedents de podes i/o aclarides, amb 
densitat d’extracció major de 20 i menor o igual a 35 t/h (estimació prèvia 
del residu en verd), diàmetre de residus inferior o igual a 8 cm, secció 
màxima dels cordons que permeti el trànsit del tractor pel seu damunt sense 
operacions prèvies, en pendents superior al 20% i inferior o igual al 30% i 
en terrenys exempts de pedres que impedeixin el correcte funcionament de 
l’equip, amb amplades de treball de 2 m. La mida final dels residus, després 
de l’eliminació, serà el resultant d’operar dues vegades per cordó, incloent en 
aquesta segona labor un reacordonat dels residus. 

5.000 €/ha 

48.000 €

9,60 ha x 5.000 € =

W  Us social.

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W  Producció de biomassa per a combustible.

W  Altres beneficis: Obertura d’antigues àrees de pastura amb potencial 
per la seva possible explotació pel bestiar en extensiu, així com per a 
l’alimentació d’herbívors salvatges. 
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TM DE LES VALLS D’AGUILAR  

Creació d’una àrea de baixa càrrega  
de combustible per a la prevenció d’incendis  

en el perímetre del nucli urbà de Noves de Segre 

ACTUACIÓ 18
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 28,84 ha

Altitud màxima 750 m

Punt d'accés A través de la carretera asfaltada LV-5133, que dóna accés al 
nucli urbà de Noves de Segre. 

Accés rodat Apte per a turisme.

Ús actual de la finca Social.

Estat de conservació Bo.

Afectacions o càrregues -

Protecció -

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per una densa coberta vegetal 
a base d’espècies arbustives, entre les quals destaquen el 
garric, el ginebre i el boix, amb alçades de fins a 2 m, i espècies 
arbòries com l’alzina i el roure, amb alçades entre 3-6 m. També 
s’observen exemplars dispersos de pi. 
Es tracta d’antigues feixes de cultiu que després del seu 
abandonament han estat colonitzades per espècies forestals.

Valor social La zona té un important ús social en tant que hi discorre el sender 
que dona accés al pic de Sant Quiri, un lloc molt visitat per la gent 
de la comarca.

Nom de la finca Comunal de Noves de Segre, Clot de Sant Tirs

Municipi Les Valls d’Aguilar

Partida i terme Noves de Segre

Referència cadastral 25185A001003700000YI

Coordenades UTM X:363.149 Y:4.683.882

Propietari Ajuntament de les Valls d’Aguilar
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Hivern.

Durada total 20 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 
Un tractor forestal amb cabrestant.

Descripció de les tasques Desbrossament del matoll deixant un màxim d’un 15% de 
cobertura. Selecció de rebrots de les quercínies deixant un 
màxim de dos peus per mata (màxim 35% de cobertura). Tallada 
dels peus dels pins, alzines i roures que creixen en densitat. 
Eliminació manual de les restes generades. 

Objectius •  Reduir la presencia de combustible vegetal al bosc per a la 
protecció perimetral de nuclis habitats.

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals aniran tallant 
els peus seleccionats de les espècies arbòries. 
La part aprofitable (llenya) es trossejarà a 1 m i s’apilarà en un 
lloc accessible pel al seu aprofitament per part dels veïns. 
A continuació es procedirà a l’acordonat i eliminació de les restes 
generades.

Superfície de l’actuació 4 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

Desbrossament selectiu, mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb 
diàmetre basal variable. Superfície coberta de matoll del 80%. Pendent 15-
30%.
Tallada manual en aclarides dels peus amb un diàmetre normal superior a 12 
cm i inferior o igual a 30 cm i densitat inicial major de 750 peus/h
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja tallats en aclarides, amb 
diàmetre normal superior a 12 cm i inferior o igual a 30 cm. Inclou l’esbrancat, 
escapçat i apilat en lloc accessible.
Recollida i apilat de residus procedents d’clarides, amb densitat major de 
25 i menor o igual a 35 t/ha (estimació prèvia del residu en verd). Distància 
màxima de recollida de 30 m.
Eliminació manual amb motoserra i motodesbrossadora dels residus 
acordonats procedents de podes i/o aclarides, amb densitat d’extracció major 
de 20 i menor o igual a 35 t/h (estimació prèvia del residu en verd).

5.000 €/ha 

20.000 €

4 ha x 5.000 € =

W  Us social.

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W   Mediambiental: Millora de l’arbrat i de les condicions edàfiques del sol 
per la incorporació extra de matèria orgànica.” por Mediambiental:Millora 
de la capacitat de resiliència de l’arbrat i de les condicions edàfiques del 
sol per la incorporació extra de matèria orgànica.

W  Producció de biomassa per a combustible.

W  Altres beneficis: Obertura d’antigues àrees de pastura amb potencial per 
la seva possible explotació agrícola. Protecció contra incendis de nuclis 
urbans habitats.
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TM DE LES VALLS D’AGUILAR  

Eliminació de restes vegetals  
procedents d’antigues actuacions silvícoles  

a l’enclavament de Collada de Pratnavall

ACTUACIÓ 19
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 21,60 ha, 205 ha, 0,63 ha

Altitud màxima 1.600 m

Punt d'accés A través de la carretera asfaltada LV-5134. Al nucli de la Guàrdia 
d’Ares s’agafa la pista de terra que va cap al Serrat de Pratnavall 
i, a 1.150 m, a la cruïlla, cal prendre el camí de la dreta cap 
a la Collada de Pratnavall. Aquest camí acaba en un altre de 
perpendicular, on cal girar a la dreta en direcció a la Collada de 
Pratnavall.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Forestal i ramader.

Estat de conservació Regular.

Afectacions o càrregues -

Protecció -

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per una massa arbòria de pi roig 
(Pinus sylvestris) amb densitat de 800-1.000 peus/ha i alçades 
dels peus entre 8-11 m. La massa presenta una escassa 
presència d’espècies arbustives. 
Es tracta d’una zona en la qual s’han realitzat actuacions 
silvícoles prèvies i no s’han eliminat les restes vegetals 
generades.

Valor social La zona és utilitzada pels ramaders del municipi com a camps de 
pastura per al bestiar. 
També és zona de pas de senderistes, ciclistes, motoristes, etc.

Nom de la finca Comú de Veïns d’Espaén, la Mata
Comu de Veïns de la Guàrdia d’Ares, Pratnavall

Municipi Les Valls d’Aguilar

Partida i terme Collada de Pratnavall, Espaén, la Guardia d’Ares 

Referència cadastral 25185A004000660000YO, 225185A004002920000YO, 
5185A004000710000YR

Coordenades UTM X:355.424 Y:4.685.115

Propietari EMD de la Guàrdia d’Ares
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Primavera-estiu.

Durada total 8 dies laborals.

Equip de treball Un tractor amb trituradora de martells + Un xòfer + Dos peons 
forestals.

Descripció de les tasques Acordonat previ de restes vegetals i eliminació mecanitzada 
mitjançant trituració.

Objectius •  Reduir la presencia de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

•  Accelerar la incorporació de matèria orgànica al sòl. 

Metodologia Dos operaris forestals aniran acordonant les restes escampades 
pel bosc per, acte seguit, mitjançant un tractor forestal al qual 
va acoblada una trituradora de martells, anar fent passades 
consecutives per damunt dels cordons, reduint les restes a bocins 
d’una mida màxima de 20 cm. 
Després d’una primera passada del tractor, les restes es 
reacordonaran per dur a terme una segona passada. 

Superfície de l’actuació 4,80 ha



82

integra pirineus Donem vida al bosc 

COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

19.200 €

4,80 ha x 4.000 € =

Acordonat manual i eliminació de restes vegetals procedents d’antigues 
actuacions silvícoles, amb una densitat d’extracció major de 20 i menor o 
igual a 35 t/h (estimació del residu en verd), en pendent superior al 10% i 
inferior o igual al 30%. La mida final dels residus, després de l’eliminació, 
serà el resultat d’operar dues vegades per cordó, un cop les restes s’hagin 
reacordonat després de la primera passada. 

4.000 €/ha 

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W   Mediambiental: Millora de l’arbrat i de les condicions edàfiques del sol 
per la incorporació extra de matèria orgànica.” por Mediambiental:Millora 
de la capacitat de resiliència de l’arbrat i de les condicions edàfiques del 
sol per la incorporació extra de matèria orgànica.

W  Altres beneficis: Obertura d’àrees de pastura amb potencial per a 
la seva possible explotació pel bestiar en extensiu, així com per a 
l’alimentació d’herbívors salvatges. 
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TM DE LES VALLS D’AGUILAR  

Reducció de combustible vegetal  
als marges de la Llau de les Costes

ACTUACIÓ 20
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 664 ha

Altitud màxima 1.450 m

Punt d'accés A través de la carretera asfaltada LV-5134 entre els nuclis de la 
Guàrdia d’Ares i Taús. Al km 24,5 s’agafa la pista de terra que va 
cap al refugi de Cuberes i que dona accés a la zona d’actuació. 

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Forestal y ramader.

Estat de conservació Regular.

Afectacions o càrregues -

Protecció Reserva Nacional de Caça del Boumort.

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per una densa coberta de matoll, 
ginebre i boix principalment, amb cobertures del 70% i alçada de 
fins a 2 m. 
També s’observen peus disseminats de pi roig (Pinus sylvestris) 
de port raquític i alçades entre 8-10 m, així com restes vegetals 
procedents d’actuacions silvícoles anteriors.
Es tracta d’una zona de barranc amb forta presència de material 
vegetal. 

Valor social Les zones limítrofes son utilitzades per ramaders del municipi 
com a camps de pastura pel bestiar. 
També és zona d’estacionament i de pas de persones que es 
dirigeixen al refugi de Cuberes a escoltar la brama del cérvol.

Nom de la finca Cami del Bosc

Municipi Les Valls d’Aguilar

Partida i terme Llau de les Costes, Taús

Referència cadastral 25185A015000630000YP

Coordenades UTM X:350.649 Y:4.681.603

Propietari EMD de Taús
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 15 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 
Un tractor forestal amb trituradora de martells.

Descripció de les tasques Esbrancat del matoll mitjançant motodesbrossadora manual, 
deixant un màxim del 15% de cobertura. Tallada dels peus dels 
pins. Eliminació manual i mecanitzada de les restes generades. 

Objectius •  Reduir la presència de combustible vegetal als marges 
dels torrents per evitar desbordaments i disminuir el risc de 
propagació d’incendis a través seu. 

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals procediran a la 
tallada dels peus de pi. 
La llenya es trossejarà a 1m i s’apilarà en zona d’accés rodat pel 
al seu aprofitament per part dels veïns. 
Seguidament, es procedirà a l’acordonat manual de les restes 
generades i a la seva eliminació mitjançant motodesbrossadora 
manual o trituradora de martells acoblada a tractor forestal en els 
espais on el tractor pugui accedir. 

Superfície de l’actuació 1,70 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W  Producció de biomassa per a combustible.

W  Altres beneficis: Obertura d’àrees de pastura amb potencial per a 
la seva possible explotació pel bestiar en extensiu, així com per a 
l’alimentació d’herbívors salvatges.  
La reducció de la cobertura vegetal en els llits dels torrents augmenta la 
capacitat de canalització del flux reduint el risc de desbordament. 

8.500 €

1,70 ha x 5.000 € =

Desbrossament selectiu mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb 
diàmetre basal major de 6 cm i menor o igual a 8 cm. Superfície coberta de 
matoll menor del 50% i menor o igual al 80%. Pendent inferior o igual al 50%.
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja tallats en aclarides, amb 
diàmetre normal superior a 12 cm i inferior o igual a 20 cm, en pendents 
superiors al 25% i densitat inicial de l’arbrat superior a 750 i inferior o igual a 
1.500 peus/ha. Inclou esbrancat, escapçat, trossejat i apilat.
Recollir, treure i apilar els residus procedents d’aclarides, amb densitat major 
de 25 i menor o igual a 35 t/ha (estimació prèvia del residu en verd), distància 
màxima de recollida de 30 m i pendent del terreny superior al 30% i inferior o 
igual al 50%. 
Eliminació de residus acordonats procedents de podes i/o aclarides, amb 
densitat d’extracció major de 20 i menor o igual a 35 t/h (estimació prèvia 
del residu en verd), diàmetre de residus inferior o igual a 8 cm, secció 
màxima dels cordons que permeti el trànsit del tractor pel seu damunt sense 
operacions prèvies, en pendent superior al 20% i inferior o igual al 30% i 
en terrenys exempts de pedres que impedeixin el correcte funcionament de 
l’equip, amb amplades de treball de 2 m. La mida final dels residus, després 
de l’eliminació, serà el resultant d’operar dues vegades per cordó, incloent en 
aquesta segona labor un reacordonat dels residus. 

5.000 €/ha 
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TM DE LES VALLS D’AGUILAR  

Reducció de combustible vegetal  
a la zona alta de la Llau de l’Esparrica

ACTUACIÓ 21
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 131,40 ha, 1,30 ha, 205 ha

Altitud màxima 1.850 m

Punt d'accés A través de la carretera asfaltada LV-5134. Al nucli de la Guàrdia 
d’Ares s’agafa la pista de terra que va cap al serrat de Pratnavall 
i, a 1.150 m, a la cruïlla, cal prendre el camí de la dreta. Aquest 
camí acaba en un altre de perpendicular, on cal girar a l’esquerra 
en direcció al bosc de Junyent.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Ramader.

Estat de conservació Regular.

Afectacions o càrregues -

Protecció Xarxa Natura 2000.

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per un mosaic de zones obertes de 
matoll i rodals de pi roig (Pinus sylvestris). 
Les espècies arbustives predominants són el ginebre i el boix, 
amb cobertures del 70-80% i alçades de fins a 1,5 m. 
La pineda presenta alçades de 9-12 m i densitat de 500-700 
peus/ha.

Valor social La zona és utilitzada pels ramaders del municipi com a camps de 
pastura per al bestiar. 
També és zona de pas de senderistes, ciclistes, motoristes, etc.

Nom de la finca Comú de Veïns d’Espaén, la Serra 
Comu de Veïns de la Guàrdia d’Ares, Pratnavall
Comú de Veïns d’Espaén, la Mata

Municipi Les Valls d’Aguilar

Partida i terme Llau de l’Esparrica, la Guardia d’Ares 

Referència cadastral 25185A004002920000YO, 25185A004000730000YX, 
225185A004002920000YO

Coordenades UTM X:354.738 Y:4.685.565

Propietari EMD de la Guàrdia d’Ares
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Primavera-estiu.

Durada total 40 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 
Un tractor forestal amb cabrestant i trituradora de martells.

Descripció de les tasques Desbrossament de matoll mitjançant motodesbrossadora manual, 
deixant un màxim d’un 15% de cobertura arbustiva. Tallada, 
esbrancat i extracció dels peus dels pins. Acordonat i eliminació 
mecanitzada de les restes generades.

Objectius •  Reduir la presència de combustible vegetal a la capçalera de 
torrents i crear espais oberts per disminuir el risc de propagació 
d’incendis. 

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals tallaran, 
esbrancaran i escapçaran els pins, deixant-los preparats pel 
desembosc dels troncs amb cabrestant forestal. 
A continuació es procedirà a l’acordonat i eliminació de les restes 
generades mitjançant trituradora de martells i motodesbrossadora 
manual. 

Superfície de l’actuació 9,20 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W   Mediambiental: Millora de l’arbrat i de les condicions edàfiques del sol 
per la incorporació extra de matèria orgànica.” por Mediambiental:Millora 
de la capacitat de resiliència de l’arbrat i de les condicions edàfiques del 
sol per la incorporació extra de matèria orgànica.

W  Altres beneficis: Obertura d’àrees de pastura amb potencial per a 
la seva possible explotació pel bestiar en extensiu, així com per a 
l’alimentació d’herbívors salvatges. 

46.000 €

9,20 ha x 5.000 € =

Esbrancat, mitjançant motodesbrossadora, del matoll existent amb diàmetre 
basal fins 3,5 cm.
Tallada manual mitjançant motoserra dels peus amb un diàmetre normal 
superior a 12 cm i inferior o igual a 50 cm i densitat inicial major de 700 
peus/h
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja desemboscats. Inclou esbrancat, 
trossejat i apilat en un lloc accessible per a triturar-la. 
Desembosc a carregador de la fusta, amb pendent del terreny inferior al 
20% i distància de ròssec inferior o igual a 200 m, deixant la fusta apilada i 
seleccionada. 
Eliminació de residus acordonats procedents de podes i/o aclarides, amb 
densitat d’extracció major de 20 i menor o igual a 35 t/h (estimació prèvia 
del residu en verd), diàmetre de residus inferior o igual a 8 cm, secció 
màxima dels cordons que permeti el trànsit del tractor pel seu damunt sense 
operacions prèvies, en pendents superior al 20% i inferior o igual al 30% i 
en terrenys exempts de pedres que impedeixin el correcte funcionament de 
l’equip, amb amplades de treball de 2 m. La mida final dels residus, després 
de l’eliminació, serà el resultant d’operar dues vegades per cordó, incloent en 
aquesta segona labor un reacordonat dels residus. 

5.000 €/ha 
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TM DE LES VALLS D’AGUILAR  

Reducció de combustible vegetal  
a la zona alta de la Llau Ronyosa

ACTUACIÓ 22
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 664 ha

Altitud màxima 1.560 m

Punt d'accés A través de la carretera asfaltada LV-5134 entre els nuclis de la 
Guàrdia d’Ares i Taús. Al km 24,5 s’agafa la pista de terra que va 
cap al refugi de Cuberes i a 440 m, a l’encreuament, agafem el 
camí de l’esquerra, que va de Taús a Falcó. 

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Forestal y ramader.

Estat de conservació Regular.

Afectacions o càrregues -

Protecció Reserva Nacional de Caça del Boumort.

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per un mosaic de zones obertes 
de matoll i rodals de pi roig (Pinus sylvestris). Les espècies 
arbustives predominants son el ginebre i el boix, amb cobertures 
del 60-70% i alçades de fins a 2 m. 
La pineda presenta exemplars amb alçades mitjanes de 8-10 m i 
densitat de 1.000-1.200 peus/ha. 
També s’observen restes vegetals procedents d’antigues 
actuacions silvícoles. 

Valor social Les zones limítrofes son utilitzades per ramaders del municipi 
com a camps de pastura pel bestiar. 
També es zona de pas de senderistes, ciclistes, motoristes, etc.

Nom de la finca Cami del Bosc

Municipi Les Valls d’Aguilar

Partida i terme Llau de les Costes, Taús

Referència cadastral 25185A015000630000YP

Coordenades UTM X:351.884 Y:4.680.932

Propietari Llau Ronyosa, Taús
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Primavera-Estiu.

Durada total 20 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 
Un tractor forestal amb trituradora de martells i cabrestant.

Descripció de les tasques Desbrossament del matoll mitjançant motodesbrossadora 
manual, deixant un màxim del 15% de cobertura. Tallada, 
esbrancat i extracció dels peus dels pins. Eliminació mecanitzada 
de les restes generades. 

Objectius •  Reduir la presència de combustible vegetal a la capçalera de 
torrents i crear espais oberts per disminuir el risc de propagació 
d’incendis. 

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals tallaran, 
esbrancaran i escapçaran els pins, deixant-los preparats pel 
desembosc dels troncs amb cabrestant forestal. 
A continuació es procedirà a l’acordonat i eliminació de les restes 
generades mitjançant trituradora de martells i motodesbrossadora 
manual. 

Superfície de l’actuació 6 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

30.000 €

6 ha x 5.000 € =

Desbrossament selectiu mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb 
diàmetre basal major de 6 cm i menor o igual a 8 cm. Superfície coberta de 
matoll menor del 50% i menor o igual al 80%. Pendent inferior o igual al 50%.
Tallada manual mitjançant motoserra dels peus amb un diàmetre normal 
superior a 12 cm i inferior o igual a 50 cm i densitat inicial superior a 700 
peus/ha.
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja desemboscats. Inclou esbrancat, 
escapçat, trossejat i apilat en lloc accessible per a triturar-la.
Desembosc a carregador de la fusta, amb pendent del terreny inferior al 
20% i distància de ròssec inferior o igual a 200 m, deixant la fusta apilada i 
seleccionada. 
Eliminació de residus acordonats procedents de podes i/o aclarides, amb 
densitat d’extracció major de 20 i menor o igual a 35 t/h (estimació prèvia 
del residu en verd), diàmetre de residus inferior o igual a 8 cm, secció 
màxima dels cordons que permeti el trànsit del tractor pel seu damunt sense 
operacions prèvies, en pendent superior al 20% i inferior o igual al 30% i 
en terrenys exempts de pedres que impedeixin el correcte funcionament de 
l’equip, amb amplades de treball de 2 m. La mida final dels residus, després 
de l’eliminació, serà el resultant d’operar dues vegades per cordó, incloent en 
aquesta segona labor un reacordonat dels residus. 

5.000 €/ha 

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W  Producció de biomassa per a combustible.

W  Altres beneficis: Obertura d’àrees de pastura amb potencial per a 
la seva possible explotació pel bestiar en extensiu, així com per a 
l’alimentació d’herbívors salvatges.  
La reducció de la cobertura vegetal en els llits dels torrents augmenta la 
capacitat de canalització del flux reduint el risc de desbordament. 
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TM DE LES VALLS DE VALIRA  

Creació d’una àrea de baixa càrrega  
de combustible per a la prevenció d’incendis  

a l’enclavament del Grau

ACTUACIÓ 23
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 1,20 ha

Altitud màxima 1.042 m

Punt d'accés S’hi accedeix per la carretera de Sant Joan Fumat a Asnurri, a 
l’alçada de l’encreuament entre Asnurri i Ars.

Accés rodat Apte per a turisme.

Ús actual de la finca Agrícola i ramader.

Estat de conservació Regular.

Protecció -

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per una coberta vegetal 
majoritàriament arbustiva i representada pel boix, l’argelaga i el 
roser silvestre, amb cobertures del 60% i alçades de 0,5-1,5 m. 
També s’observen exemplars dispersos de pi roig (Pinus 
sylvestris) i roure (Quercus humilis) 
Es tracta d’una zona delimitada per la principal via de 
comunicació de la vall.

Valor social Les zones limítrofes són utilitzades per veïns del municipi com 
camps de conreu i pastura per al bestiar.

Nom de la finca El Grau

Municipi Les Valls de Valira

Partida i terme El Grau, Sant Joan Fumat

Referència cadastral 25026A009002610000FQ

Coordenades UTM X:370.110 Y:4.699.26920

Propietari EMD de Sant Joan Fumat
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 4 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores.

Descripció de les tasques Desbrossament del matoll amb desbrossadora manual deixant 
un màxim d’un 15% de cobertura. Selecció de rebrots de les 
quercínies deixant un màxim de dos peus per mata (màxim 
35% de cobertura). Poda dels peus aïllats de pins i de roures. 
Eliminació mecanitzada i manual de les restes generades. 

Objectius •  Reduir la presència de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis. 

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres. Seguidament, aniran 
podant els peus de pi i de roure que quedin en peu. 
La part aprofitable (llenya) es trossejarà a 1 m i s’apilarà en un 
lloc accessible pel al seu aprofitament per part dels veïns. 
A continuació es procedirà a l’eliminació de les restes generades 
mitjançant trossejat amb motoserra.

Superfície de l’actuació 1,20 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

Desbrossament selectiu mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb 
diàmetre basal variable. Superfície coberta de matoll i rebrots de quercínies 
del 80%. Pendent del 15%.
Preparació de la fusta, procedent d’arbres ja tallats en aclarida de 
plançoneda, amb diàmetre normal superior a 10 cm i inferior o igual a 20 cm. 
Inclou esbrancat, escapçat i apilat en lloc accessible.
Eliminació manual de residus procedents d’aclarides amb densitat major de 8 
t/ha i menor o igual a 15 t/ha .

3.500 €/ha 

1,20 ha x 3.500 € =

4.200 €

W  Us social.

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W  Producció de biomassa per a combustible.

W  Altres beneficis: Obertura d’antigues àrees de pastura amb potencial per 
la seva possible explotació pel bestiar en extensiu.
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TM DE LES VALLS DE VALIRA  

Creació d’una àrea de baixa càrrega  
de combustible per a la prevenció d’incendis  

a l’enclavament del Pui

ACTUACIÓ 24
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Nom de la finca El Pui

Municipi Les Valls de Valira

Partida i terme El Pui, Sant Joan Fumat

Referència cadastral 25026A010001100000FA

Coordenades UTM X:370.138 Y:4.698.444

Propietari EMD de Sant Joan Fumat

Superfície 0,60 ha

Altitud màxima 1.027 m

Punt d'accés A través del nucli urbà de Sant Joan Fumat. A la cruïlla de 
l’entrada al poble cal girar a l’esquerra. Just on acaba l’asfalt i 
comença la pista de terra hi ha la zona d’actuació.

Accés rodat Apte per a turisme.

Ús actual de la finca Social..

Estat de conservació Regular.

Protecció -

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal d’una densa coberta vegetal conformada 
majoritàriament per pi roig, pollancre, avellaner i freixera.
L’espècie arbustiva més ben representada és el boix, amb 
cobertures del 60% i alçades de 0,5-1,5 m. També s’observen 
exemplars dispersos de roure i bedoll.
Es tracta d’una zona que dóna accés a peu a un conjunt de 
bordes.

Valor social Les zones limítrofes són utilitzades per veïns del municipi com 
camps de conreu i pastura per al bestiar.
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 3 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores.

Descripció de les tasques Desbrossament del matoll amb desbrossadora manual deixant 
un màxim d’un 15% de cobertura. Selecció de rebrots de les 
quercínies deixant un màxim de dos peus per mata (màxim 35% 
de cobertura). Tallada o poda dels peus d’espècies arbòries. 
Eliminació manual de les restes generades. 

Objectius •  Reduir la presència de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis. 

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres. Seguidament, aniran 
podant els peus de pi, freixera, avellaner, etc., que creixin en 
densitat i podant els que quedin en peu.
La part aprofitable (llenya) es trossejarà a 1 m i s’apilarà en un 
lloc accessible pel al seu aprofitament per part dels veïns. 
A continuació es procedirà a l’eliminació de les restes generades 
mitjançant trossejat amb motoserra.

Superfície de l’actuació 0,60 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

W  Us social.

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W  Producció de biomassa per a combustible.

W  Altres beneficis: Obertura d’antigues vies d’accés entre el nucli urbà de 
Sant Joan Fumat i les bordes que es localitzen als seus voltants.

2.400 €

0,60 ha x 4.000 € =

Desbrossament selectiu mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb 
diàmetre basal variable. Superfície coberta de matoll i rebrots de quercínies 
del 80%. Pendent del 35%.
Preparació de la fusta, procedent d’arbres ja tallats en aclarida de 
plançoneda, amb diàmetre normal superior a 10 cm i inferior o igual a 20 cm. 
Inclou esbrancat, escapçat i apilat en lloc accessible.
Eliminació manual de residus procedents d’aclarides amb densitat major de 8 
t/ha i menor o igual a 15 t/ha .

4.000 €/ha 
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TM DE LES VALLS DE VALIRA  

Creació d’una àrea de baixa càrrega  
de combustible per a la prevenció d’incendis  

a l’enclavament de Querols de Ponts

ACTUACIÓ 25
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 42,10 ha

Altitud màxima 943,30 m

Punt d'accés A través del nucli urbà d’Arcavell. Cal prendre la pista de terra 
que va cap al paratge anomenat Collada de Boloriu.

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Social.

Estat de conservació Bo.

Protecció -

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal de solana conformat bàsicament per alzina 
(Quercus ilex ballota), amb densitats variables de 400-800 peus/
ha i alçades de fins a 4 m. 
Pel que fa a l’extracte arbustiu, està dominat pel boix, amb 
cobertures del 40-50% i alçades de fins a 2 m. Com a espècies 
arbustives acompanyants hi ha l’argelaga, el timó i el roser 
silvestre. 
També s’observen exemplars dispersos de roure (Quercus 
pubescens) i de pi roig (Pinus sylvestris). 

Valor social Per la zona hi creua un sender que connecta diferents nuclis 
urbans de la comarca.

Nom de la finca El Rebollar

Municipi Les Valls de Valira

Partida i terme Querols de Ponts, Arcavell

Referència cadastral 25026A015003390000FW

Coordenades UTM X:374.154 Y:4.697.855

Propietari EMD d’Arcavell i La Farga de Moles
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 8 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 

Descripció de les tasques Desbrossament del matoll deixant un màxim d’un 15% de 
cobertura. Selecció de rebrots d’alzina deixant un màxim de dos 
peus per mata (màxim 35% de cobertura). Eliminació manual de 
les restes generades. 

Objectius •  Reduir la presència de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis. 

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals aniran tallant 
els peus seleccionats de les espècies arbòries. 
La part aprofitable (llenya) es trossejarà a 1 m i s’apilarà en un 
lloc accessible pel al seu aprofitament per part dels veïns. 
A continuació es procedirà a l’eliminació de les restes generades 
mitjançant el seu trossejat i posterior escampat per terra fins a la 
seva descomposició. 

Superfície de l’actuació 1,30 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

4.550 €

1,30 ha x 3.500 € =

Desbrossament selectiu, mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb 
diàmetre basal variable. Superfície coberta de matoll del 60%. Pendent del 
15-30%.
Tallada manual de peus en aclarides, amb un diàmetre normal superior a 10 
cm i inferior o igual a 20 cm.
Preparació de la fusta, procedent d’arbres ja tallats en aclarides, amb 
diàmetre normal superior a 10 cm i inferior o igual a 20 cm. Inclou esbrancat, 
escapçat i apilat en lloc accessible. 
Eliminació manual amb motoserra i motodesbrossadora, dels residus 
acordonats procedents de podes i/o aclarides, amb densitat d’extracció major 
de 15 t/h i menor o igual a 20 t/h (estimació prèvia del residu en verd).

3.500 €/ha 

W  Us social.

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W  Producció de biomassa per a combustible.
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ACTUACIÓ 26

TM DE LES VALLS DE VALIRA  

Eliminació de restes vegetals  
procedents de tractaments silvícoles  

de millora de l’arbrat al bosc de les Moreres
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Nom de la finca Les Moreres

Municipi Les Valls de Valira

Partida i terme Bosc de les Moreres, Calbinyà

Referència cadastral 25026A013003360000FF

Coordenades UTM X:374.066 Y:4691820

Propietari Ajuntament de la Seu d'Urgell

Superfície 28,84 ha

Altitud màxima 943,30 m

Punt d'accés A través de la via asfaltada que uneix el barri de la Costa dels 
Carreus o Poble Sec amb el nucli urbà de Calbinya, al km 3,5. 

Accés rodat Apte per a turisme.

Ús actual de la finca Social i recreatiu.

Estat de conservació Bo.

Protecció -

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat a partir d’antigues repoblacions amb 
diferents espècies de pinàcies, amb l’objectiu preferent d’evitar la 
pèrdua del sòl per fenòmens erosius. 
Terreny amb forts pendents i poca profunditat de sòl pel qual 
discorren barrancs que passen per nuclis urbans habitats. 

Valor social Es tracta d’una zona amb un ús social lúdic i recreatiu que va 
en augment any rere any. El tràfec de persones provinents dels 
nuclis propers practicant diferents tipus d’activitats esportives 
(senderisme, ciclisme, trekking, running, etc), és continuat i 
permanent durant els dies laborals, incrementant-se en gran 
manera els caps de setmana i dies festius. 
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 40 dies laborals.

Equip de treball Un xòfer + Tres peons.
Un tractor forestal amb estelladora.

Descripció de les tasques Eliminació mitjançant estellat in situ de les restes vegetals 
generades en la consecució de les tallades de millora dutes a 
terme en anys anteriors.

Objectius •  Reduir la presencia de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

•  Accelerar l’incorporació de matèria orgànica al sòl.

Metodologia Operació manual mitjançant la qual s’aniran recollint els troncs i 
branques que es trobin a terra, depositant-los a la tremuja d’una 
estelladora acoblada a un tractor forestal.
L’equip s’anirà endinsant al bosc a través de les diferents zones 
de pas habilitades per a tal finalitat, procedint a la recollida i 
estellat del material vegetal. 
L’estella resultant es dispersarà en la mesura del possible per tal 
d’aconseguir un repartiment homogèni de la matèria orgànica. 

Superfície de l’actuació 16,50 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

72.000 €

Eliminació de residus procedents de podes i aclarides mitjançant estellat in 
situ, prèvia recollida i apilat dels mateixos, amb incorporació al sòl, amb una 
densitat de residus verds major de 15 i menor o igual a 20 t/ha. Pendents del 
terreny inferiors al 25% o accessibles per l’equip d’estellat i amb diàmetre 
màxim dels residus a estellar de 12 cm. 

4.000 €/ha 

Adecuación de vías de acceso que permitan el paso del tractor hasta la zona 
de actuación

2.000 €/km x 3 km: 6.000 €

TOTAL ACTUACIÓ:
16,50 ha x 4.000 € +
3 km x 2.000 € =

W  Us social.

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W  Mediambiental: Millora de l’arbrat i de les condicions edàfiques del sol 
per la incorporació extra de matèria orgànica.” por Mediambiental:Millora 
de la capacitat de resiliència de l’arbrat i de les condicions edàfiques del 
sol per la incorporació extra de matèria orgànica.

W  Producció de biomassa per a combustible.
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TM DE LES VALLS DE VALIRA  

Eliminació de restes vegetals  
procedents d’antigues actuacions silvícoles  

a l’enclavament de Coll de Cintó

ACTUACIÓ 27
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 241,12 ha

Altitud màxima 1.975 m

Punt d'accés A través de la carretera asfaltada que dona accés al nucli de 
Bescaran. Des del mateix nucli s’agafa la pista de terra que va 
cap al refugi de Midós i. a 6 km, en un encreuament, agafem el 
camí de l’esquerra en direcció a Arcavell. 

Accés rodat Apte per a vehicle 4x4.

Ús actual de la finca Forestal i ramader.

Estat de conservació Bo.

Protecció Xarxa Natura 2000.

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per una massa arbòria de pi negre 
amb densitat de 800-1.000 peus/ha i alçades dels peus entre 
9-12 m. La massa presenta una reduïda presència d’espècies 
arbustives. 
Es tracta d’una zona en la qual s’han realitzat actuacions 
silvícoles prèvies i no s’han eliminat les restes vegetals 
generades.

Valor social La zona és utilitzada pels ramaders del municipi per pastura 
extensiva de bestiar. 
També és zona de pas de ciclistes i motoristes, així com de rutes 
en vehicle 4x4.

Nom de la finca Sarset

Municipi Les Valls de Valira

Partida i terme Coll de Cintó, Bescaran

Referència cadastral 25026A019004230000FK

Coordenades UTM X:380.714 Y:4.697.577

Propietari EMD de Bescaran



113

integra pirineus Donem vida al bosc 

ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Primavera-estiu.

Durada total 15 dies laborals.

Equip de treball Tractor amb trituradora de martells + Un xofer + Dos peons 
forestals. 

Descripció de les tasques Acordonat previ de restes vegetals i eliminació mecanitzada 
mitjançant trituració. 

Objectius •  Reduir la presencia de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

•  Accelerar la incorporació de matèria orgànica al sòl. 

Metodologia Dos operaris forestals aniran acordonant les restes escampades 
pel bosc per, acte seguit, mitjançant un tractor forestal al qual 
va acoblada una trituradora de martells, anar fent passades 
consecutives per damunt dels cordons, reduint les restes a bocins 
d’una mida màxima de 20 cm. 
Després d’una primera passada del tractor, les restes es 
reacordonaran per dur a terme una segona passada. 

Superfície de l’actuació 9,60 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

TOTAL DE L’ACTUACIÓ:

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W Mediambiental: Millora de l’arbrat i de les condicions edàfiques del sol 
per la incorporació extra de matèria orgànica.” por Mediambiental:Millora de 
la capacitat de resiliència de l’arbrat i de les condicions edàfiques del sol per 
la incorporació extra de matèria orgànica.

W Altres beneficis: Obertura d’antigues àrees de pastura amb potencial 
per a la seva possible explotació pel bestiar en extensiu.

9,60 ha x 4.000 € =

38.400 €

Acordonat manual i eliminació de restes vegetals procedents d’antigues 
actuacions silvícoles, amb una densitat d’extracció major de 20 i menor o 
igual a 35 t/h (estimació del residu en verd), en pendent superior al 10% i 
inferior o igual al 30%. La mida final dels residus, després de l’eliminació, 
serà el resultat d’operar dues vegades per cordó, un cop les restes s’hagin 
reacordonat després de la primera passada. 

4.000 €/ha 
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TM DE LA VANSA I FÓRNOLS  

Creació d’una àrea de baixa càrrega  
de combustible per a la prevenció d’incendis  

a l’enclavament de Coll de Bancs

ACTUACIÓ 28
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CARACTERÍSTIQUES DE LA FINCAIDENTIFICACIÓ I EMPLAÇAMENT DE LA FINCA

Superfície 8,40 ha

Altitud màxima 1.420 m

Punt d'accés A través de la carretera comarcal C-462 que uneix els nuclis 
d’Adraén i Tuixén, al km 65.

Accés rodat Apte per a turisme.

Ús actual de la finca Ramader.

Estat de conservació Bo.

Protecció Parc Natural del Cadí-Moixeró, 
Xarxa Natura 2000.
Reserva Nacional de Caça del Cadí.

Valor ecològic o ambiental Paisatge forestal conformat per prats de muntanya que 
progressivament son colonitzats pel pinar de pi roig (Pinus 
sylvestris) amb densitats de 1.200-1.400 peus/ha i sotabosc de 
ginebre i boix. Es poden observar també zones més obertes on 
predominen les espècies arbustives amb cobertures del 60-70%. 
Pendent del terreny del 15%-40%. 
Es tracta d’antigues zones de pastura que es recuperaran per 
a la creació d’espais oberts que trenquin amb la continuïtat del 
paisatge, potenciïn la biodiversitat i ajudin en la lluita contra 
incendis.

Valor social La zona és utilitzada per ramaders del municipi com a camps de 
pastura per al bestiar.

Nom de la finca Coll de Bancs

Municipi La Vansa i Fórnols

Partida i terme Sisquer, la Vansa

Referència cadastral 25302A011000610000QQ, 25302A011000600000QG, 
25302A011000590000QP, 25302A011000580000QQ, 
25302A011000660000QM, 25302A011000620000QP

Coordenades UTM X:375.619 Y:4.679.172

Propietari Ajuntament de La Vansa i Fórnols
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ACTUACIÓ PREVISTA FOTOS

TEMPORALITZACIÓ

Época de l’any Tardor-hivern.

Durada total 40 dies laborals.

Equip de treball Dos oficials forestals + Tres peons + Motoserres + 
Motodesbrossadores. 
Un tractor forestal amb cabrestant i trituradora de martells.

Descripció de les tasques Desbrossament de matoll mitjançant motodesbrossadora manual, 
deixant un màxim d’un 15% de cobertura arbustiva. Tallada i 
esbrancat dels peus deixant-ne de dispersos que serveixin de 
protecció pel bestiar. Poda fins a 2 m d’alçada dels arbres que 
quedin en peu. Desembosc dels troncs. Acordonat i eliminació 
mecànica de les restes generades.

Objectius •  Reduir la presencia de combustible vegetal al bosc per disminuir 
el risc de propagació d’incendis.

•  Crear zones lliures de vegetació arbustiva o herbàcia que 
trenquin amb la continuïtat del paisatge arbrat i serveixin com a 
tallafocs. 

Metodologia En primer lloc entraran les motodesbrossadores, que aniran 
triturant el matoll in situ, deixant el terreny condicionat per 
l’entrada dels operaris amb motoserres, els quals aniran tallant 
els peus dels pins seleccionats per, acte seguit, esbrancar-los i 
treure els troncs fins al carregador mitjançant cabrestant forestal 
acoblat al tractor.
A continuació es procedirà a l’acordonat manual de les restes, 
que s’eliminaran mitjançant trituradora de martells acoblada 
a tractor forestal o, on no pugui accedir el tractor, amb 
motodesbrossadora manual dotada de fulla de trituració. 

Superfície de l’actuació 8,40 ha
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COST DE L’ACTUACIÓ BENEFICIS I REPERCUSIONS DE L’ACTUACIÓ

50.400 €

TOTAL DE L’ACTUACIÓ: 8,40 ha x 6.000 € =

Desbrossament selectiu mitjançant motodesbrossadora, de matoll amb 
diàmetre basal major de 6 cm i menor o igual a 8 cm. Superfície coberta de 
matoll menor del 80% i menor o igual al 50%. Pendent inferior o igual al 50%.
Tallada manual en aclarides de peus amb un diàmetre normal superior a 20 
cm i inferior o igual a 30 cm i densitat inicial major de 750 peus/ha.
Preparació de la fusta procedent d’arbres ja tallats en aclarides, amb 
diàmetre normal superior a 12 cm i inferior o igual a 20 cm, en pendents 
superiors al 25% i densitat inicial de l’arbrat superior a 750 i inferior o igual a 
1.500 peus/ha. Inclou esbrancament i escapçat.
Desembosc a carregador de fusta, amb pendent del terreny superior al 30% i 
inferior o igual al 50% i distància de ròssec superior a 200 m i inferior o igual 
a 400 m, deixant la fusta apilada.
Recollir, treure i apilar els residus procedents d’aclarides, amb densitat major 
de 25 i menor o igual a 35 t/ha (estimació prèvia del residu en verd), distància 
màxima de recollida de 30 m i pendent del terreny superior al 30% i inferior o 
igual al 50%. 
Eliminació de residus acordonats procedents de podes i/o aclarides, amb 
densitat d’extracció major de 20 i menor o igual a 35 t/h (estimació prèvia 
del residu en verd), diàmetre de residus inferiors o iguals a 8 cm, secció 
màxima dels cordons que permeti el trànsit del tractor per damunt seu sense 
operacions prèvies, en pendent superior al 20% i inferior o igual al 30% i 
en terrenys exempts de pedres que impedeixin el correcte funcionament de 
l’equip, amb amplades de treball de 2 m. La mida final dels residus, després 
de l’eliminació, serà el resultant d’operar dues vegades per cordó, incloent en 
aquesta segona labor un reacordonat dels residus. 

6.000 €/ha 

W  Us social.

W  Prevenció incendis per l’eliminació de combustible vegetal.

W  Producció de biomassa per a combustible.

W✔  Altres beneficis: Obertura d’antigues àrees de pastura amb potencial 
per a la seva possible explotació pel bestiar en extensiu.
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EMPRESES COL·LABORADORES

Donem vida al bosc
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CETAP - Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu 
Plaça de les Monges, 2, pl. 3a • 25700 La Seu d’Urgell 
Tel. 973 352 966 
info@integrapirineus.com 
www.integrapirineus.com
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