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ANUNCI de convocatòria per l’atorgament de llicències d’ocupació temporal per als
aprofitaments especials de pastures en finques públiques propietat de la Diputació de
Barcelona dins l’àmbit dels parcs naturals del Montseny, i els parcs del Garraf,
Montesquiu i del Montnegre i el Corredor, dividit en 9 lots. (exp. 2022/7681).
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Pàg. 1-6

En compliment del que disposa l’article 96.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques, es fa públic per a general coneixement que
per Decret del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, de 27
d’abril de 2022 i núm. de registre 4646/22 s’ha aprovat l’expedient administratiu
corresponent per l’atorgament de llicències d’ocupació temporal per als aprofitaments
especials de pastures en finques públiques propietat de la Diputació de Barcelona dins
l’àmbit dels parcs naturals del Montseny, i els parcs del Garraf, Montesquiu i del
Montnegre i el Corredor, dividit en 9 lots, mitjançant un procediment de concurrència,
d’acord amb els articles 92.1 de la Llei 33/2003 de patrimoni de les administracions
públiques, segons el procediment establert a l’article 96 de la mateixa norma, l’article
218 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i els articles 57 i següents del Reglament de
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
LOT 1
Proposta de millores:
Proposta d’hectàrees, de treballs de manteniment de prats naturals,
susceptibles a ser incorporades de més a les fixades com a contraprestació
econòmica al punt 2 de l’apartat III. del Lot 1 del PPTP i que són fins a un
màxim de 57,59 hectàrees anuals (corresponents a la superfície de la finca
ocupada per prats naturals, tal com s'indica en el quadre del punt 3.1 i 3.3 de
l’apartat “I.Dades del lot” del Lot 1 del PPTP). Concretament, aquests treballs
consistiran en l’estassada selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de
baix valor pel ramat (principalment falgueres, però també altres espècies
arbustives com bruc, bruguerola, ginestell, arç, bardisses, etc.), per tal
d’afavorir les espècies herbàcies d’interès pastoral. Fins a 50 punts.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



S’assignaran 50 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar
anyalment (57,59 ha. anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.
Proposta a l’alça dels metres lineals de treballs de manteniment i reposició de
tanques de castanyer, susceptibles a ser incorporades de més a les fixades
com a contraprestació econòmica al punt 2 de l’apartat III. del Lot 1 del PPTP i
que són fins a un màxim de 300 metres lineals anuals (corresponents a la
cinquena part la longitud total de la tanca existent). Fins a 50 punts
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S’assignaran 50 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim de metres lineals de
tanca de castanyer a millorar anyalment (300 m.l. anuals), puntuant-se la resta
d’ofertes, de manera decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap
millora.

Pàg. 2-6

LOT 2
Proposta de millores:

CVE 202210071885

Proposta d’hectàrees, de treballs de transformació de landes en pastures,
addicionals a les fixades com a contraprestació econòmica al punt 2 de
l’apartat III. del Lot 2 del PPTP, fins a un màxim de 31,17 hectàrees anuals
(corresponents a la superfície de la finca ocupada per landes, tal com s'indica
en el quadre del punt 3.1 i 3.3 de l’apartat “I. Dades del lot” del Lot 2 del PPTP).
Concretament, aquests treballs consistiran en l’estassada selectiva de les
espècies arbustives i/o invasores de baix valor pel ramat (principalment
falgueres, però també altres espècies arbustives com bruc, bruguerola,
ginestell, arç, bardisses, etc.), per tal d’afavorir les espècies herbàcies d’interès
pastoral. Fins a 100 punts.
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S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (31,17 ha. anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera
decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.
LOT 3
Proposta de millores:


Proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 3,57 ha anuals, per a la
pastura en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la finca
de Can Grau. La millora consistirà en una aportació de fems d’ovella/cabra
(250 kg/ha) sobre camps de conreu i es procedirà a llaurar, subsolar i/o fresar,
sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris si s’escau. Fins a
100 punts.

B

S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (3,57 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera
decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.
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LOT 4
Proposta de millores:

Pàg. 3-6

Proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 5,76 ha anuals, per a la
pastura en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les
finques. La millora consistirà en una aportació de fems d’ovella/cabra (250
kg/ha) sobre camps de conreu i es procedirà a llaurar, subsolar i/o fresar,
sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris si s’escau. Fins a
100 punts.
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S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (5,76 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera
decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.
LOT 5

Proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 2,7 ha anuals, per a la
pastura en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les
finques de Can Grau, la Mesquita i Mas Vendrell. La millora consistirà en
l’aportació de fems dels propis animals de pastura, el llaurat superficial amb
mitjans semimecanitzats, la sembra superficial d’espècies farratgeres
plurianuals i tancament dels camps durant l’època de posta de les tortugues
amb filat elèctric. Fins a 100 punts.
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Proposta de millores:

S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (2,7 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera
decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.
LOT 6
Proposta de millores:
Proposta d’hectàrees de conversió de prats de sembra a prat natural de dall
amb el foment d’espècies herbàcies de l’aliança Arrhenatherion, d’un màxim de
4,08 ha anuals, en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de
les finques. La millora consistirà en la implantació de la pastura (preparació de
terreny, sembra i ressembra, en el seu cas, amb la barreja estipulada), el seu
correcte maneig (ajust del nombre de dalls a les condicions fenològiques i
meteorològiques de cada any, que en cap cas superaran els dos anuals) i
l’estassada selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de baix valor pel
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ramat (arços, bardisses, falgueres i altres), no consumides pel bestiar i que, si
no s’eliminen, van adquirint dominància. Fins a 100 punts.

Pàg. 4-6

S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (4,08 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera
decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.
LOT 7

Proposta d’hectàrees de conversió de prats de sembra a prat natural de dall
amb el foment d’espècies herbàcies de l’aliança Arrhenatherion, d’un màxim de
2,62 ha anuals, en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de
les finques. La millora consistirà en la implantació de la pastura (preparació de
terreny, sembra i ressembra, en el seu cas, amb la barreja estipulada), el seu
correcte maneig (ajust del nombre dalls a les condicions fenològiques i
meteorològiques de cada any, que en cap cas superaran els dos anuals) i
l’estassada selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de baix valor pel
ramat (arços, bardisses, falgueres i altres), no consumides pel bestiar i que, si
no s’eliminen, van adquirint dominància.. Fins a 100 punts.
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Proposta de millores:
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S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (2,62 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera
decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.
LOT 8
Proposta de millores:


Proposta d’hectàrees de conversió de prats de sembra a prat natural de dall
amb el foment d’espècies herbàcies de l’aliança Arrhenatherion, d’un màxim de
2,59 ha anuals, en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de
les finques. La millora consistirà en la implantació de la pastura (preparació de
terreny, sembra i ressembra, en el seu cas, amb la barreja estipulada), el seu
correcte maneig (ajust del nombre dalls a les condicions fenològiques i
meteorològiques de cada any, que en cap cas superaran els dos anuals) i
l’estassada selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de baix valor pel
ramat (arços, bardisses, falgueres i altres), no consumides pel bestiar i que, si
no s’eliminen, van adquirint dominància. Fins a 100 punts.
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S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (2,59 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera
decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.
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LOT 9
Proposta de millores:
Proposta d’hectàrees de manteniment de franges de protecció anuals a
millorar, fins a un màxim de 39,5 hectàrees anuals. La millora consistirà en una
eliminació selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de baix valor pel
ramat (bruc, bruguerola, ginestell, arç, bardisses, falgueres,...), per afavorir
d’altres espècies amb més valor pastoral. Fins a 100 punts.
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S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (39,5 ha. anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera
decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora (hi haurà millora a
partir de 19,75 ha anuals).
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 4-5-2022

Les persones interessades poden consultar les bases esmentades al perfil de
contractant
de
la
Diputació
de
Barcelona
(https://seuelectronica.diba.cat/perfilcontractant) i disposen d’un termini de trenta dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona, per presentar les seves ofertes. El lloc de presentació de
les propostes és el que s’indica a la clàusula núm. 7 del Plec de Condicions
Administratives Particulars. Per a més informació poden establir contacte amb l’Oficina
Administrativa i de Suport Jurídic de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, al carrer Comte
Urgell, 187, edifici del Rellotge, 3a planta, 08036 Barcelona, o.adminsj@diba.cat.
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2022/0007681
Anunci
Anunci de convocatòria per l'atorgament de llicències d'ocupació temporal per
als aprofitaments especials de pastures en finques públiques propietat de la
Diputació de Barcelona dins l'àmbit dels parcs naturals del Montseny, i els
parcs del Garraf, Montesquiu i del Montnegre i el Corredor, dividit en 9 lots
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Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus documental
Títol

A

Metadades del document

Secretaria Delegada

Acte
Signa

Data acte
02/05/2022 15:21
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Signatari
Fernando Gonzalo Sánchez (SIG)
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