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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS REGULADOR DE LES
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 (Expedient núm. 2022/7681)
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ELS APROFITAMENTS DE PASTURES A FINQUES DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.

1. INTRODUCCIÓ
Els aprofitaments de pastures són un tipus d’aprofitament forestal definit a l’article 46
de la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, i per tant, resten integrats
com a tals dins dels diferents usos, activitats i explotacions que regeixen la gestió
forestal integral de les finques propietat de la Diputació de Barcelona.
Amb la finalitat de facilitar l’adjudicació de llicències d’ocupació temporal a les finques
propietats de la Diputació de Barcelona, per tal de realitzar aprofitaments de pastures,
s’han elaborat diferents lots d’adjudicació als quals podran optar de forma
individualitzada, totes aquelles persones físiques o jurídiques interessades.
Aquest Plec de prescripcions conté les mesures tècniques generals que regiran per a
tots els lots d’adjudicació i, per altra banda, la descripció, càlculs i condicionants
específics per a cada lot d’adjudicació.
Al mateix temps, aquest document, juntament amb el Plec de clàusules administratives
particulars, constitueix la norma i guia bàsica que haurà de complir el/la titular de la
llicència i el/la tècnic/a responsable de cada lot, designat per la Diputació de Barcelona
i vinculat a l’Òrgan gestor de cada Parc on s’ubiqui la finca objecte d’adjudicació de la
llicència, per al control i seguiment de l’aprofitament.
2. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ
L’extens patrimoni públic adquirit per la Diputació de Barcelona al llarg d’aquests anys,
es presenta actualment com un marc idoni per desenvolupar polítiques i línies de
treball estratègiques destinades a assolir els objectius de gestió dels espais naturals
promoguts per la Diputació de Barcelona d’acord amb el que estableix els seus Plans
Especials de protecció: La recerca aplicada, el seguiment de l’evolució del medi, la
conservació d’hàbitats d’especial interès, la gestió forestal sostenible, la protecció de
conques hidrogràfiques, la gestió activa del paisatge, la restauració i valorització del
patrimoni natural i cultural, l’assaig de models de desenvolupament econòmic i d’ús del
sòl, etc.
La promoció de l’aprofitament de pastures en finques de Diputació de Barcelona vol
incentivar, seguint un codi de bones pràctiques, el control del combustible forestal
evitant fer-ho mitjançant l’estassada mecanitzada, la consolidació de pastures, el
manteniment de la biodiversitat amb la conservació d’espais oberts, i la promoció
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econòmica associada a una activitat compatible amb el territori i amb el que disposa el
Pla Especial en cadascun dels parcs.

3. DEFINICIÓ DE L’APROFITAMENT I ACTUACIONS ASSOCIADES

3.1.

Aprofitament de pastures

L’aprofitament de pastures correspon a tota aquella activitat associada al consum de
l’estrat herbaci i/o arbustiu per part de ramat controlat extensivament i que es
desenvolupi en espais agrícoles i/o forestals gestionats per a tal finalitat.
3.2.

Treballs d’implantació i millora de pastures

S’entén com a gestió de pastures, aquell conjunt de treballs o pràctiques
(mecanitzades o no) que ajuden a incrementar la qualitat i/o la quantitat de les
pastures susceptibles de ser consumides pel ramat. Es plantegen les següents
pràctiques de gestió:

Desbrossada i estassada selectiva: consisteix en una eliminació
selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de baix valor pel ramat (bruc,
bruguerola, ginestell, arç, bardisses, falgueres i altres), no consumides pel
bestiar i que, si no s’eliminen, van adquirint dominància. A banda, i en el cas
dels aprofitaments de les zones de sotabosc, es poden realitzar treballs
d'estassada selectiva allà on la vegetació arbustiva impedeixi l’accés a la zona
d’aprofitament. Aquests treballs són importants i costosos els primers anys,
reduint-se en funció de la càrrega ramadera i del temps transcorregut i
produeixen una millora quantitativa i qualitativa de la pastura, que permet
incrementar progressivament la càrrega ramadera. En tot cas, sempre es
realitzaran d’acord amb els objectius de gestió establerts pel/la tècnic/a
responsable.

Cremes controlades: Consisteix en la crema de superfícies de manera
acotada i controlada, per a afavorir el rebrot tendre i, per tant, augmentar
l’atractiu i potencial nutritiu de la pastura pel bestiar.

Adob i tractament fitosanitari: consisteix en incrementar els nutrients
(principalment nitrogen) en el terreny, o bé, evitar el desenvolupament de
plagues i/o malalties. Això s’aconseguiria amb aportació d’adob orgànic i/o amb
l’ús de fitosanitaris degudament registrats (segons el text normatiu del Pla
Especial). Aquest fet, pot ajudar a incrementar la carrega ramadera.
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Implantació i millora de prats: Quan sigui necessari disposar d’un prat
de millors característiques productives, es procedirà a llaurar i sembrar la
composició d’espècies adequada en els lloc establerts per a aquesta finalitat.
3.3.

Béns públics i instal·lacions

Són totes aquelles construccions i instal·lacions fixes o desmuntables, permanents o
temporals que cal disposar per la correcta gestió i maneig del bestiar, i sempre d’acord
amb els objectius i condicions establertes en aquest plec. Concretament, es tractaria
d’estables o coberts, abeuradors, tancats amb o sense pastor elèctric, etc.
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II. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS
APROFITAMENTS DE PASTURES.
1. PRINCIPIS BÀSICS DE L’APROFITAMENT
Els usos i les activitats ramaderes s’hauran de dur a terme de forma que no siguin
causa de deteriorament, empobriment del bosc o d’erosió dels sòls i siguin
compatibles amb la conservació global de l’espai natural protegit, d’acord amb els
objectius del Pla especial.
2. TIPUS DE PASTURES
En general s’especifiquen les següents zones:
 Zones agrícoles (conreu).
 Zones de pastura (erms, conreu abandonat i prats).
 Zones de pastura condicionada (per causes de conservació d’espècies o
hàbitats, per aprofitament de tòfones, etc.).
 Zones de sotabosc pasturable (l’aprofitament principal és forestal, però es pot
combinar amb una pastura extensiva).
Podran ser objecte d’aprofitament la totalitat de les feixes agrícoles, zones d’herbeis,
matollars i bosc obert. Per la naturalesa dels terrenys i d’acord amb el/la tècnic/a
responsable, es pot fer un aprofitament agrícola, cultivant espècies farratgeres i
cereals per recollir, o bé fer un aprofitament de pastures directe en les zones on hi
hagin feixes o àmbits similars. En tot cas, el producte obtingut de les pastures serà per
autoconsum.
També es podrà fer un aprofitament ramader del sotabosc, aplicant les mesures
pertinents (com per exemple pastor elèctric) i sota coneixement i consideració del/la
tècnic/a responsable.
Es faran restriccions de pasturatge en zones de repoblació amb planta, així com en
zones de regeneració natural després d’incendis forestals.
3. MANEIG DEL RAMAT
El ramat anirà guiat per un pastor, ajudat per gossos, amb la finalitat de realitzar una
pastura uniforme i evitar l’erosió i compactació del sòl, per l’excessiu trepig del bestiar,
garantint la seva conducció d’acord amb els objectius de gestió establerts en els
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presents plecs. El desplaçament del ramat es farà per camins i corriols preparats per a
aquest ús i s’evitarà en la mesura del possible que el ramat es traslladi de manera
freqüent per marges on es puguin iniciar processos erosius.
4. CÀRREGA RAMADERA
S’admet amb caràcter general la pràctica de la ramaderia extensiva de bestiar boví,
equí, cabrú i oví d’acord amb l’ús i gestió de les finques. Es recomanable que el trànsit
del bestiar dins l’aprofitament permanent de pastures i matollars sigui amb una càrrega
ramadera no superior a 1 unitat ramadera per hectàrea (1 UR/ha), i en cas de terrenys
forestals arbrats, s’admet el trànsit del bestiar i un aprofitament de les llavors i del
sotabosc sempre que la càrrega ramadera no superi les 0,3 unitats ramaderes per
hectàrea (0,3 UR/ha). Una unitat ramadera es considera equivalent a 1 vaca, o 1
cavall, o 10 ovelles o 10 cabres.
5. PROTECCIÓ D’ESPÈCIES I/O HÀBITATS D’ESPECIAL INTERÈS NATURAL
D’acord amb el pla de conservació del parc natural, es delimitaran aquelles zones o
habitats d’especial interès de conservació situats dins l’àmbit d’aprofitament ramader i
s’establiran mesures específiques per a garantir que l’activitat ramadera i/o els treballs
d’implementació i millora de pastures no puguin comprometre la seva persistència. Per
motius fenològics de la biodiversitat silvestre, els moments de vulnerabilitat de les
espècies de major interès de conservació són entre primers d’abril i finals de juny. Per
tant, s’aconsella no fer aquests treballs durant l’època esmentada.
Si el/la tècnic/a responsable de l’aprofitament ho considera convenient per raons
tècniques, es podran crear zones sembrades amb cereals i reservades a la gestió de
la fauna, que quedaran excloses temporalment de la pastura, del 15 d’abril al 1 de
juliol, per tal de deixar espigar i granar el cereal. Aquesta decisió haurà de ser
acceptada pel/la titular de la llicència sense dret a obtenir cap compensació.

6. TANCAMENT I SEGURETAT
Acabada la jornada de pastura, el ramat podrà quedar cercat mitjançant una tanca
ramadera o pastor elèctric mòbil, a qualsevol indret de les àrees de bosc indicades
com a aptes per la pastura. Aquesta, haurà d’estar integrada al màxim amb l’entorn,
evitant utilitzar elements naturals per la seva fixació (arbres, matoll,...). Al mateix
temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament; d’acord amb el
que determini el/la tècnic/a responsable.
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Quan la tanca s’instal·li en un lloc arbrat, caldrà garantir la pervivència dels arbres
mitjançant estades curtes, la utilització de repel·lents o la protecció física dels tanys o
plançons, per tal que els animals no causin d’anys.
Tanmateix, i per tal d’evitar un excés de matèria orgànica, evitar problemes erosius, de
compactació i permetre la supervivència de l’herbassar, aquestes tanques s’aniran
canviant de lloc, d’acord amb les indicacions del/la tècnic/a responsable.
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III. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS TREBALLS D’IMPLANTACIÓ
I MILLORA DE LES PASTURES
Per al correcte maneig dels conreus i pastures a continuació es defineixen les
característiques que han de complir el conjunt de pràctiques a realitzar i que
corresponen als treballs descrits en el punt 3.2. de l’apartat I del present plec.
En tot cas, sempre es realitzaran d’acord amb els objectius de gestió establerts en el
Pla especial del parc, amb la documentació específica de l’aprofitament i amb les
indicacions del/la tècnic/a responsable.
1. DESBROSSADA I ESTASSADA SELECTIVA
Aquests treballs es realitzaran amb mitjans manuals, motoserra o desbrossadora
preferiblement durant la tardor. Si el/la tècnic/a responsable ho considera oportú,
s’admetrà l’ús de tanquetes o tractors amb trituradora de cadenes o de martells fora de
la xarxa viària. En aquells indrets on la densitat de l’estrat arbori sigui baixa o
inexistent, es procurarà mantenir la cobertura del sòl respectant individus ben formats
d'espècies arbustives.
Les restes de tallada es deixaran trossejades in situ i no sobrepassaran una longitud de
1,5 m i una alçada de 50 cm. A 20 metres a banda i banda dels camins principals, i
d’acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, sobre mesures de prevenció d'incendis
forestals, incloses les modificacions del Decret 206/2005, de 27 de setembre, de
modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals,(en endavant Decret 64/1995, sobre mesures de prevenció
d'incendis forestals), les restes s’eliminaran; deixant un trossejat de 10 cm o menys de
longitud.
Per motius fenològics de la biodiversitat silvestre, els moments de vulnerabilitat de les
espècies de major interès de conservació són entre primers d’abril i finals de juny. Per
tant, no es podran fer aquests treballs durant l’època esmentada. A banda, també es
tindrà en compte la temporalitat dels treballs d’acord la presència de nius de rapinyaires o
altres espècies d’especial protecció.
2. CREMES CONTROLADES
No es realitzaran cremes controlades de marges i/o rostolls, tret que ho autoritzi el/la
tècnic/a responsable, i només quan el Pla Especial permeti fer-ho. En aquest cas, el/la
titular de la llicència comptarà amb el corresponent permís de l’Administració competent i
desplegarà els mitjans de prevenció i extinció exigits.
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3. APLICACIÓ D’ADOBS I FITOSANITARIS
Les aportacions d’adob es limitaran a les d’origen orgànic. En el cas que el/la tècnic/a
responsable ho consideri, es podran aplicar adobs minerals sempre que siguin
d’alliberació lenta i d’origen natural.
En general, s’evitarà l’aplicació de purins. Es podrà autoritzar l’aportació de purins
sempre que hagin estat tractats correctament (procés de fermentació o dilució
adequada) i no siguin procedents d’explotacions ramaderes intensives. Caldrà
soterrar-los amb la màxima brevetat possible.
En relació a l’aportació de nitrogen, es respectarà el Codi de Bones Pràctiques
Agràries (Ordre de 22 d’octubre de 1998). L’aportació de nitrogen d’origen orgànic, no
podrà ultrapassar els 100 kg/ha i any, i als rostolls l’aportació de nitrogen es limitarà a
50 kg/any (descomptant el que ha estat aportat directament pel ramat en l’aprofitament
a dent).
La càrrega ramadera (UR/hectàrea) podrà assolir, com a màxim, el valor que resulti
d’aplicar els coeficients estàndards de generació de nitrogen per les dejeccions
ramaderes definits per la legislació sectorial. Com a referència, la càrrega ramadera de
1 UR/ha representa la meitat dels 170 kg/ha de nitrogen.
En cas d’utilitzar productes fitosanitaris, el/la titular de l’aprofitament s’atendrà al Reial
decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel que s’estableix el marc d’actuació per a
aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. A més, no es podran utilitzar
productes fitosanitaris de síntesi. En cap situació es farà ús d’herbicides.
Caldrà informar al/la tècnic/a responsable quan es vagin a fer aplicacions de
fertilitzants, purins i productes fitosanitaris; facilitant les dades i productes concrets a
utilitzar per a poder tenir la informació i analitzar-la, així com per tal de poder prendre
les mesures pertinents. En tot cas, caldrà adaptar-se a qualsevol disposició municipal,
comarcal o autonòmica referent a les pràctiques agrícoles que es puguin realitzar.
4. RECUPERACIÓ DE CAMPS I IMPLANTACIÓ DE PRATS
Es recuperaran i/o es milloraran les condicions d’aquells espais en els que es pugui fer
un ús directe o indirecte per a pastura i sempre d’acord amb les indicacions del/la
tècnic/a responsable.
En el cas dels camps i erms a recuperar, el llaurat, sembrat, i altres treballs associats,
es realitzaran amb maquinària agrícola adequada i en els termes i terminis que indiqui
el/la tècnic/a responsable. A banda, es limitarà a una acció superficial per evitar
pèrdua de la fertilitat del sòl i l’erosió hídrica.
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En el cas dels prats permanents, la gestió dirigida del ramat ha de permetre
l’aprofitament de la pastura; garantint una adequada regeneració i ,si escau, destinar
les parcel·les no aprofitades per dallar i conservar el farratge produït com a fenc o
ensitjat.
Els treballs de manteniment i millora de prats naturals consistiran en triturar amb
mitjans mecànics (tractor amb desbrossadora) els prats d’herba ja consolidats, amb
l’objectiu d’eliminar aquella vegetació invasora de menys valor que el ramat no aprofita
(falguera, cards, joncs, …..) i afavorir la qualitat i quantitat de la producció d’herba de
major interès per l’alimentació del ramat. Aquests treballs es realitzaran preferentment
a finals del mes d’agost, quan sols queda la vegetació rebutjada pel ramat, i les restes
generades caldrà retirar-les i/o eliminar-les per tal de no comprometre el rebrot de
tardor. Es respectaran els exemplars d’arbustos o arbres seleccionats en anteriors
intervencions.

5. MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE TANQUES
Els treballs de reposició i manteniment de les tanques consistiran en la revisió i/o
substitució de qualsevol element de la tanca que es trobi deteriorat; preservant així la
seva estabilitat i màxima funcionalitat. Per a realitzar aquesta pràctica caldrà que la
tanca ramadera estigui integrada al màxim amb l’entorn, degudament senyalitzada i
evitar utilitzar elements naturals per la seva fixació.
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IV. CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D’ÚS I MANTENIMENT DELS BÉNS
PÚBLICS (INFRAESTRUCTURES I EDIFICACIONS), INSTAL·LACIONS I
XARXA VIÀRIA
1. BENS PÚBLICS
El/la titular de la llicència serà responsable de vigilar i garantir en bon estat dels béns
ocupats corresponents a infraestructures i edificacions, i tindrà cura de mantenir en
condicions òptimes la seva integritat i funcionalitat. Per això, mantindrà l’espai adequat
sanitàriament i funcionalment i s’evitarà l’ús inadequat de les mateixes i notificarà al/la
tècnic/a responsable qualsevol dany o incidència ocorreguda per tal prendre les
mesures oportunes.
2. INSTAL·LACIONS
Per a la instal·lació de qualsevol construcció fixa o desmuntable, el/la titular de la
llicència haurà d’estar en possessió de l’autorització de la Diputació de Barcelona, com
a propietària de les finques i, si s’escau, comptar amb els permisos municipals i
sectorials corresponents. Les possibles instal·lacions desmuntables hauran de retirarse al finalitzar la durada de l’aprofitament, quedant les instal·lacions fixes a benefici de
la finques.
Els tancaments necessaris, així com possible dependències per al maneig del bestiar
s’ajustaran als tipus i regulacions específiques que estableix el Pla Especial i ha
d’estar integrat al màxim amb l’entorn.
3. XARXA VIÀRIA
Per a la realització de les diferents activitats associades a l’aprofitament, s'utilitzaran
els camins existents. El/la titular de l’aprofitament no pot procedir pel seu compte a
l'obertura o arranjament de camins sense autorització expressa de la Diputació de
Barcelona.
Quan els treballs afectin camins de la xarxa viària bàsica de l’espai natural protegit, en
cap cas es podrà tallar de manera permanent el pas de vehicles i s’instal·larà la
senyalització provisional adequada per tal d’informar dels treballs que es realitzen i de
garantir la seguretat dels usuaris i veïns del parc.
Les tasques de reparació i manteniment de la xarxa viària bàsica que s’hagin de
realitzar per causes produïdes pel bestiar aniran a càrrec del/la titular de la llicència.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 29e082824e04f957d6b2 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 13

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres

V. NORMATIVA, PERMISOS I AUTORITZACIONS ESPECÍFIQUES
Cal que el/la titular de la llicència tramiti tots els permisos, autoritzacions, informes i
llicències preceptivament necessaris per dur a terme l’activitat. L’explotació ha d’estar
registrada i cal que el bestiar disposi de la qualificació sanitària corresponent.
Cal disposar del full de dades de l’explotació actualitzat de l’any en curs i de les seves
posteriors actualitzacions durant la vigència del contracte (inclou capacitat, cens,
marca oficial de l’explotació i codi REGA-registre explotació ramadera).
En cas de les actuacions definides en els apartats II i III d’aquest Plec que es realitzin
durant el període d’alt risc d’incendi forestal, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, i si
s’escau, es demanarà l’autorització excepcional a l’administració competent, tal com
ve expressat en el capítol 5, article 17 del decret 64/1995, sobre mesures de prevenció
d’incendis forestals.
En el cas que aquestes actuacions es realitzin durant el període comprès entre el 15 de
març i el 15 d’octubre, i fora del període d’alt risc d’incendi i si s’escau, caldrà atura’ls
quan les circumstàncies meteorològiques siguin d’un risc extrem, en compliment del
article 18.4 del Decret 64/1995, sobre mesures de prevenció d'incendis forestals, de 7 de
març (DOGC núm. 2022 del 10/03/1995). En aquest cas, no es reprendran les tasques
fins que es tornin a autoritzar per part de l’autoritat competent.
El ramat o ramats que pasturin als terrenys objecte de llicència, han de complir la
normativa de sanitat animal vigent i els requisits que disposen els Programes Nacionals
de Sanejament Ramader corresponents. En cas de moviment i trasllat del bestiar, caldrà
disposar de la documentació que estableixi l’administració competent en matèria de
sanitat dels animals domèstics.
Està prohibit abandonar o enterrar animals morts a la finca. D’acord amb la normativa
vigent, el/la titular de la llicència ha de tenir contractat un servei de recollida i retirada
d’animals morts de l’explotació.
En general, i per les qüestions no especificades en aquest plec, o en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, es seguirà la normativa sectorial aplicable, com és El Decret
40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes.
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VI. VALORACIÓ ECONÒMICA DELS APROFITAMENTS DE PASTURES
1. ESTIMACIÓ DEL BENEFICI ECONÒMIC DELS APROFITAMENTS DE
PASTURES
Per l’estimació del benefici econòmic hi han diferents metodologies de càlcul:
a) Quan les pastures es realitzen principalment sobre zona forestal, el/la titular de la
llicència hauria d’obtenir un benefici equivalent al cost d’alimentar anyalment el
ramat, doncs precisament és a les zones pasturables de les finques on trobaria
aquest aliment. El càlcul d’aquest cost alimentari anual, s’obté d’acord amb els
següents paràmetres:


La superfície efectiva de pastura; considerant el diferents tipus de pastures.



El consum diari mig d’un animal mesurat en unitats farratgeres (UF/animal i
dia). La unitat farratgera equival al preu mitjà d’1 kg d’ordi actualitzat ( 1kg =
1 UF)



La càrrega ramadera màxima.



Característiques de la vegetació i condicionants de gestió en l’espai i en el
temps

b) Quan les pastures es realitzen principalment sobre zona agrícola i/o prats, el
càlcul d’aquest cost alimentari anual, s’obtindria d’acord amb els següents
paràmetres:


La superfície efectiva de pastura i característiques; considerant el diferents
tipus de pastures.



Les UFL (Unitats Farratgeres Llet, calculades com a resultat de sumar a les
de la mare en període reproductiu a les de reposició i mascles pel seu
percentatge de presència en el ramat).



Els costos de pasturatge.



La càrrega ramadera màxima.

c) Mitjançant una estimació dels costos dins el sector ramader local i equiparables
a les característiques de la finca i el tipus de ramat en qüestió.
d) Calculant el valor de l’arrendament anual de l’aprofitament estimat a partir
d’aplicar el percentatge previst al Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, per el
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que s’aprova el Reglamento de Béns de les Entitats Locals sobre el valor
calculat de les superfícies a pasturar.
2. CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA: PAGAMENT EN ESPÈCIE
El fet de realitzar aquest aprofitament de pastures, suposa reduir les inversions sobre
les finques pel control del combustible i l’enriquiment de la biodiversitat i, per tant,
aquest fet representa un estalvi econòmic per a la Diputació. En tot cas, per a millorar
la seva efectivitat, cal realitzar, per part del/la titular de la llicència, els treballs
d’implantació i millora de pastures descrits en els apartats I. i III. d’aquest document.
La suma dels conjunt de costos associats a aquests treballs i que assumiria el/la titular
de la llicència, haurien de servir per a compensar el benefici net (econòmic estimat)
calculat en el punt 1 d’aquest apartat. En definitiva, es considerarien una
contraprestació econòmica en espècie.
3. BALANÇ ECONÒMIC DE L’ACTUACIÓ
El valor diferencial que quedi de restar el benefici econòmic estimat (punt 1 d’aquest
apartat) i la contraprestació econòmica (punt 2 d’aquest apartat) servirà de base per a
l’atorgament de la llicència.
Essent el valor diferencial 0, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la
llicència serà la proposta de millores, d’acord amb els treballs màxims d’implantació i
millora de pastures identificats i valorats en cadascun dels lots, i a la clàusula 9 i 19 del
plec de clàusules administratives particulars.
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VII. DESCRIPCIÓ DELS LOTS

ÍNDEX GENERAL DE CADA LOT
I. DADES DEL LOT
1. Objecte.
2. Antecedents i justificació.
3. Terrenys i bens objecte de llicència.- Fitxa resum.
II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES.
1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures.
2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora.
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels béns públics: terrenys,
infraestructures i edificacions.
III. VALORACIÓ ECONÒMICA
1. Benefici de l’aprofitament
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies
3. Balanç econòmic i proposta de millores
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LOT núm. 1
APROFITAMENT PASTURES A LES FINQUES DE L’AGUSTÍ i EL BELLVER

PARC NATURAL I RESERVA DE LA
BIOSFERA DEL MONTSENY
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

I. DADES DEL LOT
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1. Objecte
L’objecte del present lot és la realització dels treballs d’aprofitament i millores de les
pastures de les finques de l’Agustí i el Bellver, propietat de la Diputació de Barcelona,
situades dins el Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, al terme municipal
de Tagamanent (veure plànol 1 de l’apartat VIII del plec de prescripcions tècniques
particulars).

2. Antecedents i justificació
Una de les línies de treball promogudes els darrers anys des del Parc Natural del
Montseny ha estat la realització de treballs de recuperació i millora d’antics terrenys de
conreu i pastures naturals amb l’objectiu de conservar la riquesa natural dels espais
oberts mediterranis, recuperar el paisatge agroforestal i promoure l’activitat ramadera
extensiva tradicional.
Els plans i projectes desenvolupats aquests anys han permès recuperar una part
important de les antigues feixes i pastures d’aquestes finques, i han contribuït de manera
decisiva a recuperar el paisatge agroforestal del Pla de la Calma, constituït per
comunitats vegetals herbàcies de notable riquesa florística, i també a incrementar
superfície aprofitable per a l’activitat ramadera.

3. Terrenys i bens objecte de llicència.- Fitxa resum.
Dins l’àmbit d’aprofitament objecte de llicència d’ocupació temporal s’inclouen terrenys
agroforestals destinats a l’ús ramader i, també, infraestructures i edificacions diverses,
necessàries per a desenvolupar l’activitat ramadera. Tots aquests terrenys i bens es
troben delimitats i localitzats en els plànols annexos.
3.1.

Terrenys de pastura

La zona de pastura de les finques de l’Agustí i el Bellver representa una superfície total
de 179,53 ha i està formada per un mosaic de terrenys agroforestals aptes per
l’aprofitament ramader extensiu:
Camps de conreu
Antics camps de conreu situats prop de les masies de l’Agustí i del Bellver recuperats
per la producció de conreus farratgers i delimitats amb tanca per a permetre la gestió
del ramat i la limitació de la fauna salvatge

Prats i praderes naturals
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Terrenys forestals desarbrats de pendent inferior al 30% ocupats per pastures de
composició florística herbàcia diversa, pròpia de les condicions de la zona de
muntanya mitja mediterrània.
Landes
Terrenys forestals desarbrats en zones pobres o amb un pendent superior al 30% on
predominen formacions arbustives mes o menys denses de bruguerola, bruc i
ginestell.
Bosc obert
Terrenys forestals arbrats situats en terrenys de pendent inferior a 30% que, com a
resultat dels treballs d’aclarida selectiva realitzats, tenen una densitat baixa d’arbres i
s’ha afavorit la cobertura herbàcia del sotabosc per fer-ne un aprofitament ramader.
Bosc
Claps de bosc, principalment ocupats per alzinar muntanyenc de poc pendent (<30%)
que han estat inclosos dins l’àmbit d’aprofitament ramader perquè envolten i/o
connecten zones de pastura i són zones de pas del ramat.
La superfície corresponent a cada una d’aquestes formacions vegetals es relaciona en
la següent taula i es delimiten en el plànols annexos:
l’Agustí

El Bellver

Camps de conreu

2,25 ha

0,52 ha

2,77 ha

Prats naturals

40,16 ha

17,43 ha

57,59 ha

Landes

3,95 ha

0

3,95 ha

Bosc obert

25,74 ha

3,52 ha

29,26 ha

Bosc

67,55 ha

18,41 ha

85,96 ha

139,65 ha

39,88 ha

179,53 ha

TOTAL
3.2.

TOTAL

Infraestructures ramaderes

A) Punts d’aigua pel ramat.
Abeurador de l’Agustí
Es tracta de 4 abeuradors rectangulars de formigó armat, connectats en sèrie amb
una capacitat aproximada de 220 litres cada un. S’alimenten del dipòsit d’aigües
pluvials de l’Agustí i disposen d’un sistema de boia i una clau de pas per regular el
cabal.
Abeurador del Passerell
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Es tracta de 3 abeuradors rectangulars de formigó armat, connectats en sèrie amb
una capacitat aproximada de 220 litres cada un, que s’alimenten de l’antiga font i
bassa de la masia anomenada el Passarell, actualment en runes. Disposen d’un
sistema de boia i una clau de pas per regular el cabal.
Abeurador de la Font de l’Inyac
Petit abeurador de pedra, d’una capacitat de 100 litres, que recull l’aigua de la font de
l’Inyac, situada sota l’aparcament del Bellver.
Bassa de l’Agustí
Antiga bassa de la masia de l’Agustí, feta de terra i pedra, que recull les aigües de
pluja que s’escolen per les rasses que protegeixen els camps de conreu dels voltants
de la masia. Té una capacitat màxima d’uns 200m3 i, en cas de necessitat, també pot
omplir-se amb l’aigua del pou de l’Agustí, situat molt aprop de la bassa.
Bassa del Collet de Sant Martí
Bassa de terra semi-natural, situada al Collet de Sant Martí, que durant els mesos de
primavera i tardor s’omple amb les aigües de pluja recollides pel camí de la calma i
les aigües que s’escolen dels prats propers.
Bassa de la Creu de l’Agustí
Bassa de terra semi-natural, situada al collet anomenat de la Creu de l’Agustí, que
durant els mesos de primavera i tardor s’omple amb les aigües de pluja recollides pel
camí de la calma i les aigües que s’escolen dels prats propers.
Bassa del Pla de la Llacuna
Bassa d’aigua natural situada a la part més alta de la finca i que reten l’aigua de la
pluja durant els mesos de primavera i tardor.
B) Tancats ramaders per a la gestió dels camps de conreu i del ramat:
Camps de conreu
Tots els camps de conreu recuperats per sembrar especies farratgeres tenen un
tancament perimetral fet d’estaques de castanyer per protegir-los del ramat i de la
fauna: Camp del Passerell, camp del Pou, camp de l’Om (Agustí) i camp de la
Pomera (Bellver).
Cleda del Passerell
Tancat d’uns 1.000 m2 situat en una zona d’alzines, entre les masies de l’Agustí i el
Passarell i utilitzat tradicionalment com a cleda pel ramat durant l’època d’estiu.

Edificacions
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Cobert de l’Agustí
Edificació situada a l’era de l’Agustí, que ha estat utilitzada tradicionalment com a
pallissa. Formada per un sol espai, de 85 m2 de planta i alçada equivalent a dos
nivells.
Habitatge per al pastor
Petit habitatge ubicat a l’extrem nord del cobert del Bellver (veure plànol núm. 5), que
serveix a l’objectiu de permetre un millor seguiment i gestió del ramat. Té una
superfície aproximada de 23 m2, distribuïda de la següent manera:
3.3.

1 Sala-menjador-cuina de 14.4 m2
1 Dormitori de 6.08 m2
1 Bany de 2.60 m2

Fitxa resum LOT 1

Finca:

PARC NATURAL I RESERVA DE LA BIOSFERA DEL
MONTSENY
l’Agustí i el Bellver

Municipi:

Tagamanent

Superfície total:

179,53 ha

Tipus d’aprofitament:

PASTURES DE CARÀCTER EXTENSIU

Espècie ramadera:

Oví i cabrum

Espai Natural:

Càrrega ramadera màxima: 330 caps
Durada de la llicència:

2 anys + 2 de pròrroga

Treballs màxims
d’implantació i millora de
les pastures:

57,59 ha/any màxim de manteniment prats naturals
300 ml/any de manteniment i reposició de tanques

Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del Montseny
Masia Mariona, Ctra. 5119, km 2,5, Mosqueroles
08479- Fogars de la Selva.
Telf. 93 847.51.02

-
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II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES

1.Condicions específiques de l’aprofitament de pastures
1.1. Àmbit, zonificació i règim d’aprofitament
A.- Àmbit
L’aprofitament de pastures i els treballs d’implantació i millora s’efectuaran íntegrament
dins dels terrenys propietat de la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de les finques de
l’Agustí i el Bellver, en la zona coneguda com el Pla de la Calma.
La delimitació correspon a les àrees de valor farratger, que tradicionalment havien estat
aprofitades per a l’explotació ramadera o agrícola, que es troben a l’altiplà de La Calma,
i on la seva orografia no supera el 30% de pendent (veure plànol 1 del lot número 1 de
l’apartat VIII del plec de prescripcions tècniques particulars).
B.- Zonificació i regim d’aprofitament
Els terrenys de pastura especificats en el punt 3 de l’apartat I d’aquest lot, estan
dividits en tres zones en funció del seu regim d’aprofitament:
Zona A. Terrenys d’aprofitament preferent ( 60,8 ha ). Es podrà pasturar tots els dies
de la setmana
Zona B. Terrenys d’aprofitament regulat (22,4 ha ). La Zona que envolta les masies
del Bellver i l’Agustí i que està vinculada a l’equipament d’ús públic del Parc
Etnològic del Tagamanent , sols es podrà pasturar de dilluns a divendres.
Zona C. Zones d’aprofitament restringit temporalment ( 2,8 ha )
 Zones de regeneració del bosc.
 Zones d’exclusió de pastura vinculades a estudis específics sobre el valor
nutritiu i la producció de d’herba.
 Zones on no es pot pasturar per causes de conservació d’espècies o
hàbitats, per aprofitament de tòfones, etc
En casos excepcionals, sempre que hi hagi acord entre la direcció tècnica i l'adjudicatari,
l’àmbit i/o calendari d’aprofitament es podrà modificar si l’estat de la vegetació, les
necessitats del ramat o el desenvolupament concret dels treballs ho justifiquen.
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1.2. Calendari de l’aprofitament
La vigència de l’aprofitament serà de 2 anys amb la possibilitat de pròrroga per altres 2
anys addicionals, d’acord amb la clàusula 4 del plec de clàusules administratives
particulars.
El ramat podrà romandre durant tot l’any o estacionalment per tal d’aprofitar el període
productiu de l’herba, evitant els mesos d’hivern on hi ha aturada de creixement
vegetatiu.
La planificació de la temporalitat de l’aprofitament haurà estat prèviament comunicat i
acordat amb la direcció tècnica.
1.3. Tipus de ramat
L’aprofitament de les pastures s’haurà de portar a terme amb bestiar oví principalment,
tot i que s’admet el ramat mixt, oví i cabrum, sempre que aquest darrer no depassi del
10% del nombre total de caps.
Es podrà incorporar el bestiar boví a l’explotació amb caràcter temporal i localitzat a les
finques, sempre que hagi estat prèviament definit, i autoritzat per la direcció tècnica. La
proporció vacú/oví sobre el nombre total de caps ha de respondre a la relació 1/10.
1.4. Carrega ramadera màxima
Tot i que la superfície total disponible de terrenys de pastura és de 179,53 ha, per a
calcular la càrrega ramadera màxima s’ha considerat solament la superfície de conreus,
prats i matollars que és de 64,31 ha. A partir d’aquesta superfície, s’estima que el nombre
màxim de caps de ramat d’ovelles o mixt d’ovelles i cabres que podrà romandre durant tot
l’any a les finques és de 250.
Amb coneixement previ de la direcció tècnica, es podrà autoritzar la incorporació de més
nombre de caps durant els mesos de major producció farratgera, que a títol orientatiu, i
depenent de l’evolució meteorològica de l’any, podrà ser entre el mesos de maig i juliol,
sempre que no sobrepassi un nombre màxim de 625 caps (ovelles o cabres).
1.5. Maneig dels terrenys de pastura
Caldrà tenir en compte les particularitats de maneig en els diferents àmbits de pastura
que es troben en aquestes finques:
Camps de conreu
Es conservarà la tanca de castanyer existent i es farà el manteniment necessari per
mantenir-la en òptimes condicions.
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Es mantindrà una pastura de qualitat o es desenvoluparan conreus farratgers. Si esdevé
necessari es portaran a terme feines culturals com la sembra i recol·lecció d’espècies
farratgeres o cerealícoles.
Pastura (erms, conreu abandonat i prats).
Principalment són pastures mesofil·les, que en molts casos trobem com a resultats dels
treballs de neteja i aclarida, dels darrers anys, sobre la vegetació arbustiva i arbòria
present.
Les tasques de conservació i millora de les pastures es basen principalment en mantenir
el control del desenvolupament de la falguera, perseguint la seva eradicació. Per això
s’utilitzarà el desbrossament mecànic i manual en el moment fenològic de la falguera més
adient.
Quan sigui necessari també s’actuarà sobre altres espècies arbustives presents, com la
bruguerola, bruc o el ginestell.
Matollars.
Les formacions de matollar que trobem en aquest àmbit són principalment landes de
bruguerola amb ginebre i bruc i landes de gòdua amb falguera.
Es troben prou esclarissades com per a permetre el desenvolupament de l’herba entre
els peus arbustius.
La millora es pot desenvolupar amb el desbrossament mecànic i manual, tot respectant la
coberta herbàcia existent.
Bosc obert pasturable
Bosc mediterrani escleròfil format principalment per alzines. El bosc obert s’ha aconseguit
portant a terme tasques de tala i trituració sobre els arbres i arbustos existents, deixant
una formació de bosc esclarissat, amb tendència a estructura de devesa.
La densitat de peus permet el desenvolupament d’una coberta vegetal per què pugui ser
aprofitada per les ovelles.
Es podran portar a terme actuacions de manteniment i aclarida d’arbres i arbustos.
L’acció de les cabres ha de ser controlada per evitar danys irreversibles sobre les
capçades o l’escorça dels arbres, principalment aquelles espècies menys abundants i
d’especial interès com el boix-grèvol.
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Bosc
Les zones de bosc incloses dins l’àmbit d’aprofitament seran tractades com a bosc alt
regular.
1.6. Tancament i seguretat
S’haurà de tenir cura de l’estat dels tancaments instal·lats per al seguiment i estudi de la
pastura, i que pretenen evitar l’accés del ramat i la fauna. Són diverses parcel·les
d’exclusió ramadera construïts amb filat cinegètic, distribuïts per diverses zones de les
finques
Tanmateix es tindrà cura de l’estat de les tanques de castanyer col·locades per a la
delimitació d’accessos (Pla de la llacuna, collet de Sant Martí i creu de l’Agustí).
1.7. Desparasitació del ramat
Donat els efectes negatius produïts pels productes utilitzats per desparasititzar el ramat,
com és el cas de la ivermectina, sobre les poblacions d’insectes copròfags, posats de
manifest en diferents estudis duts a terme per l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals
del Govern d’Espanya, es prohibeix el seu ús preventiu en el ramat que pasturi dins
d’aquesta propietat de la Diputació de Barcelona. La desparasitació del ramat solament
es realitzarà en els casos diagnosticats i sempre dins del corral, mantenint un període de
quarantena que asseguri la eliminació dels residus tòxics abans que aquest torni a sortir
del corral.

2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora
Els treballs de millora proposats en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest lot,
s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques aplicables
als aprofitaments de pastures.
A banda, també es seguirà el que estableix el Pla Especial del Montseny.

3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels béns públics:
terrenys, infraestructures i edificacions
Es podrà fer ús dels elements relacionats al punt 3 de l’apartat I d’aquest lot, tenint cura
de mantenir en condicions òptimes la seva integritat i funcionalitat. Per això s’evitarà l’ús
inadequat i es corregiran els possibles danys o mancances.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 29e082824e04f957d6b2 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 26

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres

Es podran instal·lar nous elements que puguin ser necessaris per a l’explotació amb
l’aprovació prèvia i seguint les indicacions de la direcció tècnica del parc.
En quant a edificacions, es disposa del cobert de l’Agustí i l’habitatge del pastor.
- El cobert de l’Agustí, edificació propera a la masia de l’Agustí, permet fer-ne ús
com a magatzem de gra o farratge i per a elements de manteniment de les
instal·lacions i infraestructures. Puntualment i en part, podrà ser compatible amb
altres usos que determini la direcció del Parc.
- L’habitatge del pastor es destinarà exclusivament al ús de donar refugi al pastor
del ramat en cas que aquest ho necessiti.
L’usuari es farà càrrec de les despeses de conservació i consums que derivin del
seu ús, mantenint-ho sempre en perfectes condicions d’integritat i neteja.
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III. VALORACIÓ ECONÒMICA

1. Benefici de l’aprofitament
Es computa com a superfície de pastura, a partir de les dades de la taula del punt 1 3.1.
de l’apartat I. d’aquest lot, les 64,31 ha de pastura pròpiament dita (camps de conreu,
prats naturals i landes) més el 30% de la superfície de bosc obert:
64,31 + 29,26 x 30/100 = 73,09 ha
Les necessitats nutritives diàries de la ovella s’estimen en 0,79 UFL (Unitats Farratgeres
Llet, calculades com a resultat de sumar a les de la mare en període reproductiu a les de
reposició i mascles pel seu percentatge de presència en el ramat)
0,62 + 0,15 x 0,54 + 0,15 x 0,44 + 0,03 x 0,88 = 0,79 UFL/ovella i dia
Per a calcular el valor de la pastura es parteix del valor de l’aliment consumit pel ramat.
El valor de la UFL correspon al preu mitjà del kg de l’ordi a la llotja de Barcelona. Es pren
com a valor de referència el de 0,20 €/kg (€/UFL)
0,79 UFL/ovella i dia x 0,20 €/UFL = 0,158 €/ ovella i dia
0,158 €/ ovella i dia x 365 dies/any = 57,67 €/ ovella i any
Estimant el costos de pasturatge en un 60%:
57,67 x 60/100 = 34,60 €/ ovella i any
El valor net de la pastura queda en:
57,67 €/ ovella i any - 34,60 €/ ovella i any = 23,07 €/ ovella i any
El valor de la pastura requerida pel ramat, a partir de la consideració de la càrrega de 250
ovelles per total l’explotació:
23,07 €/ ovella i any x 250 ovelles = 5.767,50 €/any
Considerant la superfície de pastura de 73,09 ha:
5.767,50 €/any / 73,09 ha = 78,91 €/ha i any
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2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies
A més de les tasques ordinàries destinades a mantenir el correcte funcionament de les
instal·lacions ramaderes, es considera necessari que el/la Titular de la llicència destini
cada any una inversió de recursos en la realització dels següents treballs de
manteniment i millora:
30 ha -Treballs de manteniment i millora de pastures mitjançant trituració d’espècies
invasores de baix o nul interès pastoral.
100 m.l. – Treballs de manteniment i reposició de tanques de castanyer

Actuació

Amidament

Preu unitari

Cost total/any

Treballs de manteniment de prats
naturals
mitjançant
desbroçament
mecànic de falguera i espècies arbustives
invasores.

17,1355 ha

262,00 €/ha

4.489,50 €

Treballs de manteniment i reposició de
tanca de castanyer.

100 ml

12,78 €/ml

1.278,00 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

5.767,50 €

Tot i que no es valori econòmicament, s’exigirà també que el/la Titular de la llicència,
realitzi el manteniment i millores ordinàries de les infraestructures ramaderes, que
assegurin el seu correcte desenvolupament durant la vigència de la llicència.

3.Balanç econòmic i proposta de millores
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels
terrenys que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades
que cal realitzar, donen com a resultat zero euros (0€).
Partint d’aquí, els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la
llicència seran (puntuació màxima fins a 100 punts):


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. d’aquest lot 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” d’aquest lot). Concretament, aquests treballs consistiran en
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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.
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. d’aquest lot 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.

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.
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LOT núm. 2

APROFITAMENT PASTURES A LA FINCA DE
VALLFORNERS

PARC NATURAL I RESERVA DE LA
BIOSFERA DEL MONTSENY
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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I. DADES DEL LOT

1. Objecte
L’objecte del present lot és determinar els treballs d’aprofitament i millores de les pastures
de la finca de Vallforners, propietat de la Diputació de Barcelona, situades dins el Parc
Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, al terme municipal de Tagamanent (veure
plànols apartat VIII del plec de prescripcions tècniques particulars).

2. Antecedents i justificació
Una de les línies de treball promogudes els darrers anys des del Parc Natural del
Montseny ha estat la realització de treballs de recuperació i millora d’antics terrenys de
conreu i pastures naturals amb l’objectiu de conservar la riquesa natural dels espais
oberts mediterranis, recuperar el paisatge agroforestal i promoure l’activitat ramadera
extensiva tradicional.
Els plans i projectes desenvolupats aquests anys han permès recuperar una part de les
antigues pastures d’aquesta finca, i han contribuït de manera decisiva a recuperar el
paisatge agroforestal del Pla de la Calma, constituït per comunitats vegetals herbàcies
de notable riquesa florística, i també a incrementar superfície aprofitable per a l’activitat
ramadera.

3. Terrenys i béns objecte de llicència.- Fitxa resum
Dins l’àmbit d’aprofitament objecte de llicència d’ocupació temporal s’inclouen terrenys
agroforestals destinats a l’ús ramader i, també, infraestructures i edificacions diverses,
necessàries per a desenvolupar l’activitat ramadera. Tots aquests terrenys i bens es
troben delimitats i localitzats en els plànols annexos.
3.1. Terrenys de pastura
La zona de pastura de la finca de Vallforners representa una superfície total de 50,51 ha
i està formada per un mosaic de terrenys agroforestals aptes per l’aprofitament ramader
extensiu:
Prats i praderes naturals
Terrenys forestals desarbrats de pendent inferior al 30% ocupats per pastures de
composició florística herbàcia diversa, pròpia de les condicions de la zona de
muntanya mitja mediterrània.
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Landes
Terrenys forestals desarbrats en zones pobres o amb un pendent superior al 30% on
predominen formacions arbustives mes o menys denses de bruguerola, bruc i
ginestell.
La superfície corresponent a cada una d’aquestes formacions vegetals es relaciona en
la següent taula i es delimiten en el plànols annexos:

Font de la
Blada

Pla del Sui

Casanova
de
Vallforners

Prats naturals

0,58

5,30

13,46

19,34

Landes

0,00

9,29

21,88

31,17

0,58

14,59

35,34

50,51

TOTAL

TOTAL

3.2. Infraestructures ramaderes
A) Punts d’aigua pel ramat.
Abeurador de la Font de la Blada
Es tracta de 3 abeuradors rectangulars de formigó armat, amb una capacitat
aproximada de 220 litres cada un, que estan connectats a un dipòsit soterrat d’uns
2.500 litres que recull les aigües de la font de la Blada, situada prop del corral de la
Casanova del Bellit. Disposen d’un sistema de boia i una clau de pas per regular el
cabal.
Abeurador de la Casanova de Vallforners
Es tracta, també, de 3 abeuradors rectangulars de formigó armat, situats prop del
corral de la Casanova de Vallforners, que estan connectats a un dipòsit soterrat d’uns
2.500 litres que s’omple amb l’aigua recollida en una resclosa del torrent dels grèvols i
mitjançant un sistema de bombeig alimentat per plaques solars fotovoltaiques.
Abeurador de la Font de l’Inyac
Petit abeurador de pedra, d’una capacitat de 100 litres, que recull l’aigua de la font de
l’Inyac, situada sota l’aparcament del Bellver.

B) Tancats ramaders per a la gestió dels camps de conreu i del ramat:
Corral de la Casanova de Vallforners
Antiga edificació d’una planta, restaurada recentment, formada per una estança
coberta, de 100 m2 i un pati annex, descobert, de 98 m2.
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3.3. Fitxa resum LOT 2

Finca:

PARC NATURAL I RESERVA DE LA BIOSFERA DEL
MONTSENY
Vallforners

Municipi:

Tagamanent

Superfície total:

50,51 ha

Tipus d’aprofitament:

PASTURES DE CARÀCTER EXTENSIU

Espècie ramadera:
Càrrega ramadera global
màxima anual:

Oví i cabrum, preferentment, o boví de carn
80 caps de ramat menor o 8 URM (200 caps entre
maig i juliol)

Durada de la llicència:

4 anys

Treballs màxims
d’implantació i millora de
les pastures:

31,17 ha/any màxim de transformació de landes en
pastures

Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del Montseny
Masia Mariona, Ctra. 5119, km 2,5, Mosqueroles
08479- Fogars de la Selva.
Telf. 93 847.51.02

Espai Natural:

-
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II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES

1.Condicions específiques de l’aprofitament de pastures
1.1. Àmbit, zonificació i règim d’aprofitament.
A.- Àmbit
L’aprofitament de pastures i els treballs d’implantació i millora s’efectuaran íntegrament
dins dels terrenys propietat de la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de la finca de
Casanova de Vallforners, en la zona coneguda com el Pla de la Calma.
La delimitació correspon a les àrees de valor farratger, que tradicionalment havien estat
aprofitades per a l’explotació ramadera o agrícola, que es troben a l’altiplà de La Calma,
i on la seva orografia no supera el 30% de pendent (veure plànol 2 del lot número 2 de
l’apartat VIII del plec de prescripcions tècniques particulars).
D’acord amb text normatiu del Pla Especial del Montseny (art 35), queden incloses dins
del sector sud-oest d’aquest àmbit pastures de la Reserva Qualificada de Vallforners. Cal
tenir en compte que aquestes pastures llinden amb ecosistemes relictes (per exemple
fageda amb avet) i la seva destrucció pot suposar la desaparició de comunitats
irreemplaçables i una pèrdua irreversible de recursos genètics. Així doncs, la pastura es
restringirà exclusivament a l’àmbit de l’espai obert indicat a la cartografia adjunta, a fi i
efecte de garantir la seva conservació evitant el desenvolupament del matollar. A més, es
prendran totes les mesures possibles (per exemple tancaments temporals) perquè el
ramat no entri dins de la zona arbrada, a fi i efecte d’evitar que aquest pugui perjudicar al
regenerat arbori i altre tipus de flora dins dels rodals d’alzinar i faig immediats (d’acord
amb les dades de l’inventari forestal dut a terme en el marc de la redacció del POF de les
finques del Bellver, Agustí i Vallforners, l’avet sembla que regeneri més abundantment en
aquest marge de la reserva) .
1.2. Calendari de l’aprofitament
La vigència de l’aprofitament serà de quatre (4) anys a comptar des de l’inici de
l’aprofitament, no prorrogable, d’acord amb la clàusula 4 del plec de clàusules
administratives particulars.
El ramat podrà romandre durant tot l’any o estacionalment per tal d’aprofitar el període
productiu de l’herba, evitant els mesos d’hivern on hi ha aturada de creixement
vegetatiu.
La planificació de la temporalitat de l’aprofitament haurà estat prèviament comunicat i
acordat amb el/la tècnica/a de l’aprofitament.
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1.3. Tipus de ramat
L’aprofitament de les pastures s’haurà de portar a terme amb bestiar oví principalment,
tot i que s’admet el ramat mixt, oví i cabrum, sempre que aquest darrer no depassi del
10% del nombre total de caps.
Es podrà incorporar el bestiar boví o vacú a l’explotació amb caràcter temporal i localitzat
a les finques, sempre que hagi estat prèviament definit, i autoritzat pel/la tècnic/a de
l’aprofitament. La proporció vacú/oví sobre el nombre total de caps ha de respondre a la
relació 1/10.
1.4. Carrega ramadera màxima
Tot i que la superfície total disponible de terrenys de pastura és de 50,51 ha, per a
calcular la càrrega ramadera màxima s’ha considerat solament la superfície de prats i
landes. A partir d’aquesta superfície, s’estima que el nombre màxim de caps de ramat
d’ovelles o mixt d’ovelles i cabres que podrà romandre durant tot l’any a les finques és de
80 o 8 URM.
Amb coneixement previ del/la tècnic/a de l’aprofitament, es podrà autoritzar la
incorporació de més nombre de caps durant els mesos de major producció farratgera,
que a títol orientatiu, i depenent de l’evolució meteorològica de l’any, podrà ser entre el
mesos de maig i juliol, sempre que no sobrepassi un nombre màxim de 200 caps (ovelles
o cabres) o 20 URM.
1.5. Maneig dels terrenys de pastura
Caldrà tenir en compte les particularitats de maneig en els diferents àmbits de pastura
que es troben en aquestes finques:
Pastura (erms, conreu abandonat i prats).
Principalment són pastures mesofil·les, que en molts casos trobem com a resultats dels
treballs d’estassada i aclarida, dels darrers anys, sobre la vegetació arbustiva i arbòria
present.
Les tasques de conservació i millora de les pastures es basen principalment en mantenir
el control del desenvolupament de la falguera, perseguint la seva erradicació. Per això
s’utilitzarà el desbrossament mecànic i manual en el moment fenològic de la falguera més
adient.
Quan sigui necessari, també s’actuarà sobre altres espècies arbustives presents, com la
bruguerola, bruc o el ginestell.
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Matollars.
Les formacions de matollar que trobem en aquest àmbit són principalment landes de
bruguerola amb ginebre i bruc i landes de gòdua amb falguera. Es troben prou
esclarissades com per a permetre el desenvolupament de l’herba entre els peus
arbustius.
La millora es pot desenvolupar amb el desbrossament mecànic i manual, tot respectant la
coberta herbàcia existent.
1.6. Tancament i seguretat
En el seu cas, s’haurà de tenir cura de l’estat dels tancaments instal·lats per al seguiment
i estudi de la pastura, i que pretenen evitar l’accés del ramat i la fauna.
1.7. Desparasitació del ramat
Donats els efectes negatius produïts pels productes utilitzats per desparasitar el ramat,
com és el cas de la ivermectina, sobre les poblacions d’insectes copròfags (posats de
manifest en diferents estudis duts a terme per l’Organisme Autònom de Parcs Nacionals
del Govern d’Espanya), es prohibeix el seu ús preventiu en el ramat que pasturi dins
d’aquesta propietat de la Diputació de Barcelona. La desparasitació del ramat solament
es realitzarà en els casos diagnosticats i sempre dins del corral, mantenint un període de
quarantena que asseguri la eliminació dels residus tòxics abans que aquest torni a sortir
del corral.

2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora
Els treballs d’implantació i millora proposats en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest
lot, s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques
aplicables als aprofitaments de pastures.
A banda, també es seguirà el que estableix el Pla Especial del Montseny.

3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels béns públics:
terrenys, infraestructures i edificacions
Es podrà fer ús dels elements relacionats al punt 3 de l’apartat I d’aquest lot, tenint cura
de mantenir en condicions òptimes la seva integritat i funcionalitat. Per això s’evitarà l’ús
inadequat i es corregiran els possibles danys o mancances.
Es podran instal·lar nous elements que puguin ser necessaris per a l’explotació ramadera
amb l’aprovació prèvia i seguint les indicacions del/la tècnic/a de l’aprofitament.
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En quant a edificacions, es disposa del cobert de la Casanova de Vallforners. Es tracta
d’un corral localitzat a la zona de pastures de la finca de Vallforners i serveix com a
aixopluc i per al maneig del ramat. El/la titular de la llicència es farà càrrec de les
despeses de conservació i consums que derivin del seu ús, mantenint-ho sempre en
perfectes condicions d’integritat i neteja.
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III. VALORACIÓ ECONÒMICA

1. Benefici de l’aprofitament
Es computa com a superfície de pastura, a partir de les dades de la taula del punt 3.1. de
l’apartat I. d’aquest lot, les 19,34 ha de pastura pròpiament dita més el 30% de la
superfície de landes:
19,34 + 31,17 x 30/100 = 28,96 ha
Les necessitats nutritives diàries de la ovella s’estimen en 0.79 UFL (Unitats Farratgeres
Llet, calculades com a resultat de sumar a les de la mare en període reproductiu a les de
reposició i mascles pel seu percentatge de presència en el ramat)
0,62 + 0,15 x 0,54 + 0,15 x 0,44 + 0,03 x 0,88 = 0,79 UFL/ovella i dia
Per a calcular el valor de la pastura es parteix del valor de l’aliment consumit pel ramat.
El valor de la UFL correspon al preu mitjà del kg de l’ordi a la llotja de Barcelona. Es pren
com a valor de referència el de 0,20 €/kg (€/UFL)
0,79 UFL/ovella i dia x 0,20 €/UFL = 0,158 €/ ovella i dia
0,158 €/ ovella i dia x 365 dies/any = 57,67 €/ ovella i any
Estimant el costos de pasturatge en un 60%:
57,67 x 60/100 = 34,60 €/ ovella i any
El valor net de la pastura queda en:
57,67 €/ ovella i any - 34,60 €/ ovella i any = 23,07 €/ ovella i any
El valor de la pastura requerida pel ramat, a partir de la consideració de la càrrega de 80
ovelles per total l’explotació:
23,07 €/ ovella i any x 80 ovelles = 1.845,60 €/any
Considerant la superfície de pastura de 28,96 ha:
1.845,60 €/any / 28,96 ha = 63,73 €/ha i any
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2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies
A més de les tasques ordinàries destinades a mantenir el correcte funcionament de les
instal·lacions ramaderes, es considera necessari que el/la Titular de la llicència destini
cada any una inversió de recursos en la realització dels següents treballs de
manteniment i millora:
7,0443 ha -Treballs de manteniment i millora de pastures mitjançant trituració d’espècies
invasores de baix o nul interès pastoral.

Actuació

Amidament Preu unitari

Treballs de manteniment de prats naturals 7,0443 ha
mitjançant desbroçament mecànic de
falguera i espècies arbustives invasores.

262,00 €/ha

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL

Cost total/any
1.845,60 €

1.845,60 €

Tot i que no es valori econòmicament, s’exigirà també que el/la Titular de la llicència,
realitzi el manteniment i millores ordinàries de les infraestructures ramaderes, que
assegurin el seu correcte desenvolupament durant la vigència de la llicència.

3.Balanç econòmic i proposta de millores
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels
terrenys que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades
que cal realitzar, donen com a resultat zero euros (0€).
Partint d’aquí, els criteris d’adjudicació que serviran de base per a l’atorgament de la
llicència seran (puntuació màxima fins a 100 punts):


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 d’aquest lot, 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” d'aquest lot).
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.
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LOT núm. 3

APROFITAMENT PASTURES A LES FINQUES DE CAN GRAU I
L’ESQUERRÀ

PARC DEL GARRAF
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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I. DADES DEL LOT
1. Objecte
L’objecte del present lot és determinar els treballs d’aprofitament i millores de les
pastures de les finques de Can Grau i l’Esquerrà propietat de la Diputació de Barcelona
situades, dins el Parc del Garraf, als termes municipals d’Olivella i Olesa de Bonesvalls.
Aquestes finques estan contemplades com a zona d’interès natural i agrícola dins
l’àmbit del Pla Especial del Garraf essent la pràctica ramadera un dels usos que admet
aquesta zona, sempre i quan no sigui causa de deteriorament, empobriment dels sòls
forestals o d’erosió, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
2. Antecedents i justificació
La manca d’ocupació i ús dels terrenys forestals de les finques de Can Grau i l’Esquerrà
fa que actualment s’hagin de fer tasques de manteniment de gestió forestal consistents
en aclarides sobre l’arbrat i estassades sotabosc, amb finançament que, de vegades
sobrepassa el pressupost ordinari del Parc. A banda, dins dels objectius del parc, també
hi ha el foment d’activitats econòmiques compatibles amb els objectius del Pla especial.
Per aquest motiu, es planteja l’alternativa de promoure l’aprofitament de pastures per
ramat d’ovelles o cabres.
La zona potencial de pastura extensiva representaria una superfície total de 274,97 ha,
d'acord amb els límits assenyalats en el plànol del lot número 3 establert en l’apartat VIII
del plec de prescripcions tècniques particulars, i distribuïdes de la següent manera:

Finca
Can Grau
Esquerrà
Total

Superfície finca (ha)
163,18
105,69
268,87

En tot cas, hi ha un especial interès en localitzar el pasturatge en diferents franges de
baixa combustibilitat existents i aclarides de plançoneda realitzades per tal de controlar
el combustible i afavorir la lluita contra incendis forestals. Per tant, la superfície a
pasturar prioritària seria de l’ordre de 200 ha, aproximadament.
D’altra banda, a fi i efecte de recuperar i valoritzar diferents espais agrícoles es
proposa realitzar treballs d’implantació i millora de pastures com són: aportar fems,
llaurar, fresar i/o subsolar, sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments
fitosanitaris.
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3. Terrenys i bens objecte de llicència.- Fitxa resum.
Espai Natural:

PARC DEL GARRAF

Finca:

Can Grau, i l’Esquerrà

Municipi:

Olivella i Olesa de Bonesvalls

Superfície total:

268,87 ha

Tipus d’aprofitament:

PASTURES

Espècie ramadera:

Ovella i cabra

Càrrega ramadera màxima: 200 caps
Durada de la llicència:

4 anys

Treballs màxims
d’implantació i millora de
les pastures:

Aportació de fems, llaurar, subsolar i/o fresar, sembrar
(blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris, si
s’escau, en un màxim de 3,57 ha.

Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del Garraf
Crta. de RatPenat a Plana Novella, km 3,5
-08870 Sitges- Tel: 935 971 819
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II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES
1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures
1.1.

Àmbit

Els treballs d’aprofitament de pastures s’efectuaran íntegrament dins dels terrenys
propietat de la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de les finques de Can Grau i
l’Esquerrà, d’acord el que estableixen aquestes prescripcions tècniques.
1.2.

Calendari

La vigència de l’aprofitament serà de quatre (4) anys a comptar des de l’inici de
l’aprofitament, no prorrogable, d’acord amb la clàusula 4 del plec de clàusules
administratives particulars.
El ramat podrà romandre durant tot l’any o estacionalment per tal d’aprofitar el període
productiu de l’herba.
La planificació de la temporalitat de l’aprofitament haurà estat prèviament comunicat i
acordat amb el/la tècnica/a de l’aprofitament
1.3.

Tipus de ramat

Els terrenys que aquí s’adjudiquen per a pasturar estan destinats exclusivament a
ramats d’ovelles o cabres.
1.4.

Carrega màxima

D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques i a les condicions
limitants del Garraf, per tal de garantir el caràcter extensiu de l'activitat i evitar
impactes negatius sobre el medi, no es podrà superar una càrrega ramadera
equivalent a 0,1 unitats ramaderes per hectàrea forestal (0,1 UR/ha). Tenint en compte
que 1 ovella= 1 cabra= 0,1-0,15 UR/ha, això equival a que la càrrega ramadera
màxima haurà de ser de 1 cabra/ovella per cada ha. Per tant, s’estima un nombre total
de caps del ramat de 200 ovelles o cabres, d’acord amb la superfície prioritària
pasturable.
1.5.

Maneig

El ramat anirà guiat per un pastor, ajudat per gossos, amb la finalitat de realitzar la
pastura uniforme i evitar l'erosió i compactació del sòl, per l'excessiu trepig del bestiar.
El desplaçament del ramat es farà per camins i corriols preparats per a aquest ús i
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s'evitarà en la mesura del possible que el ramat salti sistemàticament per marges on
es puguin iniciar processos erosius.

1.6.

Tancament i seguretat

És imprescindible la col·locació de pastor elèctric en les àrees d’estada del ramat; que
haurà d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements naturals per la seva
fixació. Al mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament;
d’acord amb el que determini el/la tècnic/a responsable de l’aprofitament.
Quan la tanca s’instal·li en un lloc arbrat, caldrà garantir la pervivència dels arbres
mitjançant estades curtes, la utilització de repel·lents o la protecció física dels tanys o
plançons, per tal que els animals no causin d’anys.
Acabada la jornada de pastura, el ramat podrà quedar cercat mitjançant una tanca
ramadera o vailet elèctric mòbil a qualsevol indret de les àrees de bosc indicades com
a aptes per la pastura. Tanmateix, i per tal d’evitar un excés de matèria orgànica, evitar
problemes erosius, de compactació i permetre la supervivència de l’herbassar,
aquestes tanques s’aniran canviant de lloc.
1.7.

Desparasitació del ramat

Donat els efectes negatius produïts pels productes utilitzats per desparasititzar el
ramat, com és el cas de la ivermectina, sobre les poblacions d’insectes copròfags,
posats de manifest en diferents estudis duts a terme per l’Organisme Autònom de
Parcs Nacionals del Govern d’Espanya, es prohibeix el seu ús preventiu en el ramat
que pasturi dins d’aquesta propietat de la Diputació de Barcelona. La desparasitació
del ramat solament es realitzarà en els casos diagnosticats i sempre dins del corral,
mantenint un període de quarantena que asseguri la eliminació dels residus tòxics
abans que aquest torni a sortir del corral.
2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora
Els treballs de millora proposats en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest lot,
s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques aplicables
als aprofitaments de pastures.
A banda, també es seguirà el que estableix el Pla Especial del Garraf.
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3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels béns públics: terrenys,
infraestructures i edificacions
L’adjudicació d’aquest aprofitament contempla l’ocupació temporal de l’espai de
terreny necessari per l’aprofitament de pastures, segons a l’apartat II del Plec de
prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar
l’activitat ramadera, pels camins de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a
als diferents emplaçaments i infraestructura de repòs.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al/la Titular de la llicència les claus dels
cadenats dels tancaments de camins imprescindibles per accedir a aquests indrets.
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III. VALORACIÓ ECONÒMICA
1. Benefici de l’aprofitament
En principi, el/la titular de la llicència hauria d’obtenir un benefici equivalent al cost
d’alimentar anyalment el ramat, doncs precisament és a les zones pasturables de les
finques on trobaria aquest aliment. El càlcul d’aquest cost alimentari anual, s’obté de la
següent manera:


El consum diari mig d’una cabra/ovella és de 0,39 UF (unitat farratgera). Aquest
valor equival a 1 kg d’ordi. Per tant, el consum anual mig seria de 143,4 UF.



El preu estimat de la UF actual és de 0,21 €, el que representa un cost anual
per cabra/ovella de 30,11 €. Si aquest valor el multipliquem pels 200 caps de
ramat, aleshores s’obté un benefici de 6.022,80 €/any.

El benefici calculat, de 6.022,80 €/any, correspondria a l’aprofitament de les zones
pasturables de les finques sense cap restricció. Però en el cas d’aquesta llicència, les
zones de pastures s’haurien de restringir, al menys durant certes èpoques de l’any, a
les franges de baixa combustibilitat i plançonedes de pi blanc aclarides dins les
finques. Aquest fet, significa que el ramat no disposaria de totes les unitats farratgeres
calculades anteriorment per dos motius; d’una banda per l’augment de la càrrega
ramadera en restringir les superfícies de pastura, i d’altra banda, per la reduïda
disponibilitat nutricional, que conduiria al ramat a d’alimentar-se d’espècies arbustives
menys nutritives (coscoll, argelaga, esbarzer, etc.). Es per aquest motiu que caldria
aportar un complement alimentari per un valor de 1.839,60 €/any (0,12 kg d’ordi/dia
per ovella/cabra a 0,21 €/kg).
Per tant, el benefici net que obtindria el/la titular de la llicència seria de 4.183,20 €/any.
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies
La motivació de condicionar las zones de pastura a les franges de baixa combustibilitat i
a les plançonedes aclarides dins les finques és, precisament, per a garantir una baixa
combustibilitat, en el primer cas, i per reduir la competència de l’estrat arbustiu sobre
els plançons, en el segon cas. En definitiva, el fet de realitzar aquest aprofitament de
pastures condicionat, suposa deixar de fer l’estassada mecanitzada equivalent, i per
tant, un estalvi econòmic per a la Diputació. En tot cas, la seva efectivitat fa que calgui
realitzar, per part de el/la titular de la llicència, les següents actuacions:
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1. Estassada selectiva del sotabosc mitjançant el ramat; incidint especialment
sobre aquelles espècies, que encara que tinguin un baix valor nutritiu, siguin
les més combustibles i/o representin una competència per la plançoneda
aclarida.
2. Instal·lació de tancat per repòs nocturn in situ. Per aquest concepte, es
considera un cost mig de 522,9 €/any; que inclou el pastor elèctric, cable
conductor i postes, muntar i desmuntar i reposar desperfectes anualment.
3. Ubicació d’abeurador de 600 l., garantint el subministra constant d’aigua amb
tractor i cisterna. S’estima un cost de 318,60 €/any d’abeurador+ manteniment+
transport i un cost anual de subministra de 3.341,70 € (37,13 € * 90 dies/any).
La suma d’aquestes costos que hauria d’assumir el/la titular de la llicència, de 4.183,20
€/any, seria equivalent al benefici net calculat en el punt 1 d’aquest apartat.
3. Balanç econòmic i proposta de millores
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels
terrenys que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades
que cal realitzar, donen un resultat de 0 euros.
Partint d’aquí, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la llicència serà:


Una 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

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 núm. 4

APROFITAMENT PASTURES A LES FINQUES DE CAN VENDRELL, JAFRE
I VALLGRASSA

PARC DEL GARRAF
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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I. DADES DEL LOT
1. Objecte
L’objecte del present lot és la realització dels treballs d’aprofitament i millores de les
pastures de les finques de Can Vendrell, Jafre i Vallgrassa, propietat de la Diputació de
Barcelona situades, dins el Parc del Garraf, als termes municipals d’Olivella i Begues
Aquestes finques estan contemplades com a zona d’interès natural i agrícola dins
l’àmbit del Pla Especial del Garraf essent la pràctica ramadera un dels usos que admet
aquesta zona, sempre i quan no sigui causa de deteriorament, empobriment dels sòls
forestals o d’erosió, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
2. Antecedents i justificació
La manca d’ocupació i ús dels terrenys forestals de les finques de Can Vendrell, Jafre i
Vallgrassa fa que actualment s’hagin de fer tasques de manteniment de gestió forestal
consistents en aclarides sobre l’arbrat i estassades sotabosc, amb finançament que, de
vegades sobrepassa el pressupost ordinari del Parc. A banda, dins dels objectius del
parc, també hi ha el foment d’activitats econòmiques compatibles amb els objectius del
Pla especial. Per aquest motiu, es planteja l’alternativa de promoure l’aprofitament de
pastures per ramat de ovelles o cabres.
La zona potencial de pastura extensiva representaria una superfície total de 376,40 ha,
d'acord amb els límits assenyalats en el plànol del lot número 4 establert en l’apartat VIII
del plec de prescripcions tècniques particulars, i distribuïdes de la següent manera:
Finca
Can Vendrell
Jafre
Vallgrassa
Total

Superfície finca (ha)
49,40
163,50
163,50
376,40

En tot cas, hi ha un especial interès en localitzar el pasturatge en diferents franges de
baixa combustibilitat existents i aclarides de plançoneda realitzades per tal de controlar
el combustible i afavorir la lluita contra incendis forestals. Per tant, la superfície a
pasturar prioritària seria de l’ordre de 200 ha, aproximadament.
D’altra banda, a fi i efecte de recuperar i valoritzar diferents espais agrícoles es
proposa realitzar treballs d’implantació i millora de pastures com són: aportar fems,
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llaurar, fresar i/o subsolar, sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments
fitosanitaris.
3. Terrenys i bens objecte de llicència.- Fitxa resum.
Espai Natural:

PARC DEL GARRAF

Finca:

Can Vendrell, Jafre i Vallgrassa

Municipi:

Olivella i Begues

Superfície total:

376,40 ha

Tipus d’aprofitament:

PASTURES

Espècie ramadera:

Ovella i cabra

Càrrega ramadera màxima: 200 caps
Durada de la llicència:

4 anys

Treballs màxims
d’implantació i millora de
les pastures:

Aportació de fems, llaurar, subsolar i/o fresar, sembrar
(blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris, si
s’escau, en un màxim de 5,76 ha.

Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del Garraf
Crta. de RatPenat a Plana Novella, km 3,5
-08870 Sitges- Tel: 935 971 819
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II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES
1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures
1.1.

Àmbit

Els treballs d’aprofitament i pastura s’efectuaran íntegrament dins dels terrenys
propietat de la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de les finques de Can Vendrell,
Jafre i Vallgrassa, d’acord el que estableixen aquestes prescripcions tècniques.
1.2.

Calendari

La vigència de l’aprofitament serà de quatre (4) anys a comptar des de l’inici de
l’aprofitament, no prorrogable, d’acord amb la clàusula 4 del plec de clàusules
administratives particulars.
El ramat podrà romandre durant tot l’any o estacionalment.
La planificació de la temporalitat de l’aprofitament haurà estat prèviament comunicat i
acordat amb el/la tècnica/a de l’aprofitament
1.3.

Tipus de ramat

Els terrenys que aquí s’adjudiquen per a pasturar estan destinats exclusivament a
ramats d’ovelles o cabres.
El ramat podrà romandre durant tot l’any o estacionalment per tal d’aprofitar el període
productiu de l’herba.
La planificació de la temporalitat de l’aprofitament haurà estat prèviament comunicat i
acordat amb el/la tècnica/a de l’aprofitament
1.4.

Carrega màxima

D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques i a les condicions
limitants del Garraf, per tal de garantir el caràcter extensiu de l'activitat i evitar
impactes negatius sobre el medi, no es podrà superar una càrrega ramadera
equivalent a 0,1 unitats ramaderes per hectàrea forestal (0,1 UR/ha). Tenint en compte
que 1 ovella= 1 cabra= 0,1-0,15 UR/ha, això equival a que la càrrega ramadera
màxima haurà de ser de 1 cabra/ovella per cada ha. Per tant, s’estima un nombre total
de caps del ramat de 200 ovelles o cabres, d ’acord amb la superfície prioritària
pasturable.
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1.5.

Maneig

El ramat anirà guiat per un pastor, ajudat per gossos, amb la finalitat de realitzar la
pastura uniforme i evitar l'erosió i compactació del sòl, per l'excessiu trepig del bestiar.
El desplaçament del ramat es farà per camins i corriols preparats per a aquest ús i
s'evitarà en la mesura del possible que el ramat salti sistemàticament per marges on
es puguin iniciar processos erosius.
1.6.

Tancament i seguretat

És imprescindible la col·locació de pastor elèctric en les àrees d’estada del ramat; que
haurà d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements naturals per la seva
fixació. Al mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament;
d’acord amb el que determini el/la tècnic responsable de l’aprofitament.
Quan la tanca s’instal·li en un lloc arbrat, caldrà garantir la pervivència dels arbres
mitjançant estades curtes, la utilització de repel·lents o la protecció física dels tanys o
plançons, per tal que els animals no causin d’anys.
Acabada la jornada de pastura, el ramat podrà quedar cercat mitjançant una tanca
ramadera o vailet elèctric mòbil a qualsevol indret de les àrees de bosc indicades com
a aptes per la pastura. Tanmateix, i per tal d’evitar un excés de matèria orgànica, evitar
problemes erosius, de compactació i permetre la supervivència de l’herbassar,
aquestes tanques s’aniran canviant de lloc.
1.7.

Desparasitació del ramat

Donat els efectes negatius produïts pels productes utilitzats per desparasititzar el
ramat, com és el cas de la ivermectina, sobre les poblacions d’insectes copròfags,
posats de manifest en diferents estudis duts a terme per l’Organisme Autònom de
Parcs Nacionals del Govern d’Espanya, es prohibeix el seu ús preventiu en el ramat
que pasturi dins d’aquesta propietat de la Diputació de Barcelona. La desparasitació
del ramat solament es realitzarà en els casos diagnosticats i sempre dins del corral,
mantenint un període de quarantena que asseguri la eliminació dels residus tòxics
abans que aquest torni a sortir del corral.
2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora
Els treballs de millora proposats en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest lot,
s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques aplicables
als aprofitaments de pastures.
A banda, també es seguirà el que estableix el Pla Especial del Garraf.
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3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels béns públics: terrenys,
infraestructures i edificacions
L’adjudicació d’aquest aprofitament contempla l’ocupació temporal de l’espai de
terreny necessari per l’aprofitament de pastures, segons a l’apartat II del Plec de
prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar
l’activitat ramadera, pels camins de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a
als diferents emplaçaments i infraestructura de repòs.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la llicència les claus dels cadenats
dels tancaments de camins imprescindibles per accedir a aquests indrets.
Es preveu la utilització Corral de Can Vendrell, que seguirà les recomanacions
definides en el Plec de prescripcions tècniques.
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III. VALORACIÓ ECONÒMICA
1. Benefici de l’aprofitament
En principi, el/la titular de la llicència hauria d’obtenir un benefici equivalent al cost
d’alimentar anyalment el ramat, doncs precisament és a les zones pasturables de les
finques on trobaria aquest aliment. El càlcul d’aquest cost alimentari anual, s’obté de la
següent manera:


El consum diari mig d’una cabra/ovella és de 0,39 UF (unitat farratgera). Aquest
valor equival a 1 kg d’ordi. Per tant, el consum anual mig seria de 143,4 UF.



El preu estimat de la UF actual és de 0,21 €, el que representa un cost anual
per cabra/ovella de 30,11 €. Si aquest valor el multipliquem pels 200 caps de
ramat, aleshores s’obté un benefici de 6.022,80 €/any;

El benefici calculat, de 6.022,80 €/any, correspondria a l’aprofitament de les zones
pasturables de les finques sense cap restricció. Però en el cas d’aquesta llicència, les
zones de pastures s’haurien de restringir, al menys durant certes èpoques de l’any, a
les franges de baixa combustibilitat i plançonedes de pi blanc aclarides dins les
finques. Aquest fet, significa que el ramat no disposaria de totes les unitats farratgeres
calculades anteriorment per dos motius; d’una banda per l’augment de la càrrega
ramadera en restringir les superfícies de pastura, i d’altra banda, per la reduïda
disponibilitat nutricional, que conduiria al ramat a d’alimentar-se d’espècies arbustives
menys nutritives (coscoll, argelaga, esbarzer, etc.). Es per aquest motiu que caldria
aportar un complement alimentari per un valor de 1.839,60 €/any (0,12 kg d’ordi/dia
per ovella/cabra a 0,21 €/kg).
Per tant, el benefici net que obtindria el/la titular de la llicència seria de 4.183,20 €/any.
2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies
La motivació de condicionar las zones de pastura a les franges de baixa combustibilitat i
a les plançonedes aclarides dins les finques és, precisament, per a garantir una baixa
combustibilitat, en el primer cas, i per reduir la competència de l’estrat arbustiu sobre
els plançons, en el segon cas. En definitiva, el fet de realitzar aquest aprofitament de
pastures condicionat, suposa deixar de fer l’estassada mecanitzada equivalent, i per
tant, un estalvi econòmic per a la Diputació. En tot cas, la seva efectivitat fa que calgui
realitzar, per part, de el/la titular de la llicència, les següents actuacions:
1. Estassada selectiva del sotabosc mitjançant el ramat; incidint especialment
sobre aquelles espècies, que encara que tinguin un baix valor nutritiu, siguin
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les més combustibles i/o representin una competència per la plançoneda
aclarida.
2. Instal·lació de tancat per repòs nocturn in situ. Per aquest concepte, es
considera un cost mig de 522,9 €/any; que inclou el pastor elèctric, cable
conductor i postes, muntar i desmuntar i reposar desperfectes anualment.
3. Ubicació d’abeurador de 600 l., garantint el subministra constant d’aigua amb
tractor
i
cisterna.
S’estima
un
cost
de
318,60
€/any
d’abeurador+manteniment+transport i un cost anual de subministra de 3.341,70
€ (37,13 € * 90 dies/any).
La suma d’aquestes costos que hauria d’assumir el/la titular de la llicència, de 4.183,20
€/any, seria equivalent al benefici net calculat en el punt 1 d’aquest apartat.
3. Balanç econòmic i proposta de millores
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels
terrenys que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades
que cal realitzar, donen un resultat de 0 euros.
Partint d’aquí, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la llicència serà:


Una 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

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.
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LOT núm. 5

APROFITAMENT PASTURES A LES FINQUES DE CAN GRAU, MESQUITA I
MAS VENDRELL

PARC DEL GARRAF
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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I. DADES DEL LOT
1. Objecte
L’objecte del present lot és la realització dels treballs d’aprofitament i millores de les
pastures de les finques de Can Grau, Mesquita i Mas Vendrell propietat de la Diputació
de Barcelona situades, dins el Parc del Garraf, als termes municipals d’Olivella i
Avinyonet del Penedès.
Aquestes finques estan contemplades com a zona d’interès natural i agrícola dins
l’àmbit del Pla Especial del Garraf essent la pràctica ramadera un dels usos que admet
aquesta zona, sempre i quan no sigui causa de deteriorament, empobriment dels sòls
forestals o d’erosió, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
2. Antecedents i justificació
La manca d’ocupació i ús dels terrenys forestals de les finques de Can Grau, Mesquita i
Mas Vendrell fa que actualment s’hagin de fer tasques de manteniment de gestió forestal
consistents en aclarides sobre l’arbrat i estassades sotabosc, amb finançament que, de
vegades sobre passa el pressupost ordinari del Parc. A banda, dins dels objectius del
parc, també hi ha el foment d’activitats econòmiques compatibles amb els objectius del
Pla especial. A més la vegetació d’aquesta finca inclou una gran proporció de càrritx
(Ampelodesmos mauritanica), una gramínia de fulles dures, que augmenta el risc
d’incendi i és poc palatables per a bestiar petit. Per aquest motiu, es planteja l’alternativa
de promoure l’aprofitament de pastures per ramat oví, caprí o equí.
La zona potencial de pastura extensiva representaria una superfície total de 323,81 ha,
d'acord amb els límits assenyalats en el plànol del lot número 5 establert en l’apartat VIII
del plec de prescripcions tècniques particulars, i distribuïdes de la següent manera:
Finca
Can Grau
La Mesquita
Mas Vendrell
Total

Superfície finca (ha)
117,85
36,34
169,62
323,81

En tot cas, hi ha un especial interès en localitzar el pasturatge en diferents franges de
baixa combustibilitat existents i aclarides de plançoneda realitzades per tal de controlar
el combustible i afavorir la lluita contra incendis forestals. Per tant, la superfície a
pasturar prioritària seria de l’ordre de 200 ha, aproximadament.
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D’altra banda, a fi i efecte de recuperar i valoritzar diferents espais agrícoles es
proposa realitzar treballs d’implantació i millora de pastures però en els camps de
conreu de la finca de Mas Vendrell han estat localitzades zones de reproducció de
tortuga mediterrània (Testudo hermanni) que fan que els treballs de manteniment
d’aquests camps no puguin ser duts a terme de manera mecanitzada i s’hi hagi de
tancar l’accés part de l’any per evitar el trepig del bestiar que podria malmetre les
postes. És per això que els treballs de recuperació de pastures hauran de ser l’aport
de fems dels propis animals de pastura, el llaurat superficial amb mitjans manuals i la
sembra superficial d’espècies farratgeres plurianuals. Només en el cas que ho
determini el/la tècnic/a responsable de l’aprofitament es duran a terme treballs amb
maquinària en aquests camps a càrrec del/la titular de la llicència.
3. Terrenys i bens objecte de llicència.- Fitxa resum.
Espai Natural:

PARC DEL GARRAF

Finca:

Can Grau, la Mesquita i Mas Vendrell

Municipi:

Olivella i Avinyonet del Penedès.

Superfície total:

323,81 ha

Tipus d’aprofitament:

PASTURES

Espècie ramadera:

Ovella, cabra o cavall i ruc
200 caps d’ovelles i cabres o 20 èquids menats per
Càrrega ramadera màxima: pastor o 323 caps d’ovelles i cabres o 32 èquids en
cas de maneig sense pastor
Durada de la llicència:
4 anys

Treballs màxims
d’implantació i millora de
les pastures:

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, en un màxim de 2,7 ha.

Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del Garraf
Crta. de RatPenat a Plana Novella, km 3,5
-08870 Sitges- Tel: 935 971 819
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II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES
1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures
1.1.

Àmbit

Els treballs d’aprofitament i pastura s’efectuaran íntegrament dins dels terrenys
propietat de la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de les finques de Can Grau,
Mesquita i Mas Vendrell, d’acord el que estableixen aquestes prescripcions tècniques.
1.2.

Calendari

La vigència de l’aprofitament serà de quatre (4) anys a comptar des de l’inici de
l’aprofitament, no prorrogable, d’acord amb la clàusula 4 del plec de clàusules
administratives particulars.
El ramat podrà romandre durant tot l’any o estacionalment.
La planificació de la temporalitat de l’aprofitament haurà estat prèviament comunicat i
acordat amb el/la tècnica/a de l’aprofitament
1.3.

Tipus de ramat

Els terrenys que aquí s’adjudiquen per a pasturar poden ser pasturats per ramats
d’oví, cabrum i equí per l’alta presencia de càrritx en la composició de la vegetació
herbàcia.
1.4.

Carrega màxima

D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques i a les condicions
limitants del Garraf, per tal de garantir el caràcter extensiu de l'activitat i evitar
impactes negatius sobre el medi, no es podrà superar una càrrega ramadera
equivalent a 0,1 unitats ramaderes per hectàrea forestal (0,1 UR/ha). Tenint en compte
que 1 ovella= 1 cabra= 0,1-0,15 UR/ha i que 1 cavall=1ruc=1UR, això equival a que la
càrrega ramadera màxima haurà de ser de 1 cabra/ovella o 0,1 cavalls o rucs per
cada ha. Per tant, s’estima un nombre total de caps del ramat de 200 ovelles o cabres
o 20 cavalls o rucs, d ’acord amb la superfície prioritària pasturable. En el cas del
maneig sense pastor (punt 1.5) es compta que la superfície pasturable és la totalitat de
la finca, per tant la càrrega ramadera pot arribar a 323 ovelles i cabres o a 32 cavalls i
rucs.
1.5.

Maneig
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En aquesta finca, per les seves condicions, es proposa un maneig poc intensiu del
ramat, amb o sense pastor. El ramat podrà anar guiat per un pastor, ajudat per gossos,
amb la finalitat de realitzar la pastura uniforme i evitar l'erosió i compactació del sòl,
per l'excessiu trepig del bestiar, o es podrà deixar el ramat lliure, sense presencia de
pastor ni gossos) efectuant un tancament perimetral de la zona o de la finca. En cas de
ramat menat per pastor/a el desplaçament del ramat es farà per camins i corriols
preparats per a aquest ús i s'evitarà en la mesura del possible que el ramat salti
sistemàticament per marges on es puguin iniciar processos erosius.
En el cas que s’opti per una gestió sense pastor presencial, caldrà que el ramat estigui
sota la tutela setmanal del/la titular de la llicència per tal de tenir la seguretat que es
garanteix el funcionament de fonts i abeuradors, l’aport dels complements necessaris,
la seva salut i el seu benestar.
1.6.

Tancament i seguretat

És imprescindible la col·locació de pastor elèctric en les àrees d’estada del ramat; que
haurà d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements naturals per la seva
fixació. Al mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament;
d’acord amb el que determini el/la tècnic responsable de l’aprofitament.
Quan la tanca s’instal·li en un lloc arbrat, caldrà garantir la pervivència dels arbres
mitjançant estades curtes, la utilització de repel·lents o la protecció física dels tanys o
plançons, per tal que els animals no causin d’anys.
En el cas de ramat menat per pastor/a, acabada la jornada de pastura, el ramat podrà
quedar cercat mitjançant una tanca ramadera o vailet elèctric mòbil a qualsevol indret
de les àrees de bosc indicades com a aptes per la pastura. Tanmateix, i per tal d’evitar
un excés de matèria orgànica, evitar problemes erosius, de compactació i permetre la
supervivència de l’herbassar, aquestes tanques s’aniran canviant de lloc.
1.7.

Desparasitació del ramat

Donat els efectes negatius produïts pels productes utilitzats per desparasititzar el
ramat, com és el cas de la ivermectina, sobre les poblacions d’insectes copròfags,
posats de manifest en diferents estudis duts a terme per l’Organisme Autònom de
Parcs Nacionals del Govern d’Espanya, es prohibeix el seu ús preventiu en el ramat
que pasturi dins d’aquesta propietat de la Diputació de Barcelona. La desparasitació
del ramat solament es realitzarà en els casos diagnosticats i sempre dins del corral,
mantenint un període de quarantena que asseguri la eliminació dels residus tòxics
abans que aquest torni a sortir del corral.
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2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora
Els treballs d’implantació i millora proposats en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest
lot, s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques
aplicables als aprofitaments de pastures.
A banda, també es seguirà el que estableix el Pla Especial del Garraf.
3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels béns públics: terrenys,
infraestructures i edificacions
L’adjudicació d’aquest aprofitament contempla l’ocupació temporal de l’espai de
terreny necessari per l’aprofitament de pastures, segons a l’apartat II del Plec de
prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar
l’activitat ramadera, pels camins de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a
als diferents emplaçaments i infraestructura de repòs.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al/la Titular de la llicència les claus dels
cadenats dels tancaments de camins imprescindibles per accedir a aquests indrets.
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III. VALORACIÓ ECONÒMICA
1. Benefici de l’aprofitament
En principi, el/la titular de la llicència hauria d’obtenir un benefici equivalent al cost
d’alimentar anyalment el ramat, doncs precisament és a les zones pasturables de les
finques on trobaria aquest aliment. El càlcul d’aquest cost alimentari anual, s’obté de la
següent manera:


El consum diari mig d’una cabra/ovella és de 0,39 UF (unitat farratgera). Aquest
valor equival a 1 kg d’ordi. Per tant, el consum anual mig seria de 143,4 UF. En
el cas que el ramat sigui de cavalls/rucs, s’estima que les UF consumides
seran 4 al dia i per tant el consum anual mig serà de 1460UF/any



El preu estimat de la UF actual és de 0,21 €, el que representa un cost anual
per cabra/ovella de 30,11 € i de 306,60 € per cavall i any. Si aquest valor el
multipliquem pels 200 caps de d’oví/cabrum, aleshores s’obté un benefici de
6.022,80 €/any, en el cas dels 20 cavalls/rucs és de 6.132€/any;

El benefici calculat, de 6.022,80 €/any o 6.123 €/any, correspondria a l’aprofitament de
les zones pasturables de les finques sense cap restricció. Però en el cas d’aquesta
llicència, les zones de pastures s’haurien de restringir, al menys durant certes èpoques
de l’any, a les franges de baixa combustibilitat i plançonedes de pi blanc aclarides dins
les finques. Aquest fet, significa que el ramat no disposaria de totes les unitats
farratgeres calculades anteriorment per dos motius; d’una banda per l’augment de la
càrrega ramadera en restringir les superfícies de pastura, i d’altra banda, per la
reduïda disponibilitat nutricional, que conduiria al ramat a d’alimentar-se d’espècies
arbustives menys nutritives (coscoll, argelaga, esbarzer, etc.). Es per aquest motiu que
caldria aportar un complement alimentari per un valor de 1.839,60 €/any en cas
d’ovelles i cabres (0,12 kg d’ordi/dia per ovella/cabra a 0,21 €/kg) i de 1.886,76 €/any
en el cas de cavalls o rucs (1,23 kg d’ordi/dia per animal a 0.21€/kg).
Per tant, el benefici net que obtindria el/la titular de la llicència seria de 4.183,20 €/any
en oví/cabrum o 4.236,24 €/any en equí.

2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies
La motivació de condicionar las zones de pastura a les franges de baixa combustibilitat i
a les plançonedes aclarides dins les finques és, precisament, per a garantir una baixa
combustibilitat, en el primer cas, i per reduir la competència de l’estrat arbustiu sobre
els plançons, en el segon cas. En definitiva, el fet de realitzar aquest aprofitament de
pastures condicionat, suposa deixar de fer l’estassada mecanitzada equivalent, i per
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tant, un estalvi econòmic per a la Diputació. En tot cas, la seva efectivitat fa que calgui
realitzar, per part, del titular de la llicència, les següents actuacions:
1. Estassada selectiva del sotabosc mitjançant el ramat; incidint especialment
sobre aquelles espècies, que encara que tinguin un baix valor nutritiu, siguin
les més combustibles i/o representin una competència per la plançoneda
aclarida.
2. Instal·lació de tancat per repòs nocturn in situ. Per aquest concepte, es
considera un cost mig de 515,99 €/any; que inclou el pastor elèctric, cable
conductor i postes, muntar i desmuntar i reposar desperfectes anualment.
3. En el cas de ramat oví/cabrum: ubicació d’abeurador de 600 l., garantint el
subministra constant d’aigua amb tractor i cisterna. S’estima un cost de
318,60€/any d’abeurador+manteniment+transport i un cost anual de
subministra de 3.341,70 € (37,13€ * 90 dies/any).
En el cas de ramat equí: ubicació d’abeurador de 800 l., garantint el subministra
constant d’aigua amb tractor i cisterna. S’estima un cost de 371,64 €/any
d’abeurador + manteniment + transport i un cost anual de subministra de
3.341,70 € (37,13€ * 90 dies/any).
La suma d’aquestes costos que hauria d’assumir el/la titular de la llicència, de 4.176,29
€/any en el cas del ramat oví/cabrum, i de 4.236,24 €/any en el cas del ramat equí,
seria equivalent al benefici net calculat en el punt 1 d’aquest apartat.

3. Balanç econòmic i proposta de millores
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels
terrenys que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades
que cal realitzar, donen un resultat de 0 euros.
Partint d’aquí, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la llicència serà:


Una 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

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 29e082824e04f957d6b2 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 65

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres

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
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LOT núm. 6

APROFITAMENT PASTURES A LES FINQUES DE LES
PLANESES I LA SOLANA

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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I. DADES DEL LOT

1. Objecte
L’objecte del present lot és determinar els treballs d’aprofitament i millores de les pastures
de les Planeses i La Solana, propietat de la Diputació de Barcelona situades, dins el Parc
del Castell de Montesquiu, al terme municipal de Montesquiu.

2. Antecedents i justificació
El Pla especial del parc contempla zones potencialment pasturables sobre les quals és
viable el seu aprofitament. Arrel del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (aprovat l’any
2001, i revisat l’any 2013), es planteja la necessitat de planificar l’activitat de les
explotacions ramaderes existents a les finques i estudiar la possibilitat de gestionar
aquestes zones de manera compatible amb la conservació de la seva biodiversitat. Per a
tal finalitat, es va redactar un document base, “Pla d’ordenació i gestió de l’aprofitament
silvopastoral del Parc del Castell de Montesquiu”, per tal de definir el potencial
d’aprofitament ramader de la superfície forestal i establir les directrius de gestió per
portar-ho a terme.
D’acord amb aquesta planificació la zona potencial de pastura extensiva a les finques
esmentades representaria una superfície total de 63,43 ha, d'acord amb els límits
assenyalats en el plànol del lot número 5 establert en l’apartat VIII del plec de
prescripcions tècniques particulars, i distribuïdes de la següent manera:
Finques
Total
Les Planeses i La
Solana

63,43

Zona
pastures
20,42

Superfícies (ha)
Zona sotabosc
pasturable
33,81

Zones de pastura
condicionada
9,20
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3. Terrenys i bens objecte de llicència.- Fitxa resum.
Espai Natural:

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU

Finca:

Les Planeses i La Solana

Municipi:

Montesquiu

Superfície total:

63,43 ha

Tipus d’aprofitament:

PASTURES

Espècie ramadera:
Càrrega ramadera global
màxima anual:
Durada de la llicència:

Boví de carn
40 caps
4 anys

Treballs màxims
d’implantació i millora de
les pastures:

Conversió a prats de dall, en un màxim de 4,08 ha
anuals.

Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del Castell de Montesquiu
Masoveria del Castell de Montesquiu,
08585 Montesquiu.
Telf. 93 472.76.00
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II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES

1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures
1.1. Àmbit
Els treballs d’aprofitament i pastura s’efectuaran íntegrament dins dels terrenys
propietat de la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de les finques de les Planeses i La
Solana, d’acord el que estableixen aquestes prescripcions tècniques.
Queden exclosos d’aquest aprofitament les zones d’ocupació dels equipaments del
Parc del Castell de Montesquiu (equipament més l’entorn immediat als equipaments)
del Castell de Montesquiu, Masoveria i Cabanya, La Solana, Planeses.
En tot cas, s’haurà de donar compliment al Pla Especial del Parc del Castell de
Montesquiu, aprovat al 23 de maig de 1997.
1.2. Calendari
La vigència de l’aprofitament serà de quatre (4) anys a comptar des de l’inici de
l’aprofitament, no prorrogable, d’acord amb la clàusula 4 del plec de clàusules
administratives particulars.
El ramat podrà romandre durant tot l’any o estacionalment per tal d’aprofitar el període
productiu de l’herba, evitant els mesos d’hivern on hi ha aturada de creixement
vegetatiu.
La planificació de la temporalitat de l’aprofitament haurà estat prèviament comunicat i
acordat amb el/la tècnica/a de l’aprofitament.
1.3. Tipus de ramat
Els terrenys que aquí s’autoritzen per a pasturar estan destinats a ramats de bestiar boví.
Les Planeses és la finca més gran del parc on es proposa la realització de pastura
extensiva. Els terrenys forestals són de poca pendent i la composició paisatgística és
bona per a una pastura mixta de bosc i prat. L’oferta farratgera és mitjana i pot millorar
substancialment amb la gestió silvícola i pastoral.
A la finca de la Solana, les unitats de pastures presenten un bon estat de conservació.
Hi ha zones de feixes més o menys emmatades que s’haurien de gestionar com a prats
d’herba natural. La proximitat a la riera de la Solana permet treure punt d’abeurada per
una gran part de l’any. Caldrà limitar l’accés dels animals a la riera. Les característiques
de la unitat aconsellen una baixa càrrega ramadera.
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1.4. Carrega ramadera global màxima anual
D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques, per tal de garantir el
caràcter extensiu de l'activitat i evitar impactes negatius sobre l’estat de conservació
de les pastures, no es podrà superar una càrrega ramadera global màxima anual
equivalent a 0,64 unitats ramaderes majors (URM) per hectàrea anual (1 URM per ha
en pastures, 0,5 URM en zona de pastura condicionada i de 0,4 URM per hectàrea
forestal). Per tant, s’estima un nombre total de 40 caps del ramat boví de carn, d’acord
amb la superfície realment pasturable.
Aquesta càrrega ramadera global màxima, així com les càrregues instantànies, podran
veure’s reduïdes si aquestes superen la càrrega admissible (màxima càrrega que pot
suportar una pastura sense que es degradi i mantingui el seu estat de conservació). A
tal efecte el/la tècnic/a responsable haurà de disposar de dades obtingudes a partir del
seguiment de l’estat de conservació que s’efectuarà periòdicament de l’àmbit pasturat.
1.5. Maneig
Les pastures objecte d’aprofitament es gestionaran mitjançant un pastoreig racional o
rotacional. Aquest maneig implica la divisió de l’àmbit aprofitat en parcel·les les quals
s’aniran pasturant en funció de la seva productivitat i oferta farratgera, mai superant les
càrregues ramaderes màximes anuals per hectàrea establertes per a les diferents zones
(pastures, sotabosc pasturable i pastura condicionada).
Les càrregues instantànies, els temps d’ocupació i de repòs de les diferents parcel·les
seran fixades per el/la tècnic/a responsable amb la finalitat d’evitar una degradació en
l’estat de conversació de l’àmbit pasturat.
El desplaçament del ramat entre parcel·les es farà per camins i corriols preparats per a
aquest ús i s'evitarà en la mesura del possible que el ramat salti sistemàticament per
marges on es puguin iniciar processos erosius.
S’impedirà que el ramat entri en els rodals on hi ha aprofitament de tòfones.
Pel que fa a les fertilitzacions de les pastures, aquestes quedaran restringides a aquelles
que siguin autoritzades per el/la tècnic/a responsable, en base a dades concretes
aportades per anàlisis de sòls o pel que es pugui establir en propers plans de
fertilització d’aquest àmbit concret.

1.6. Tancament i seguretat
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Per poder fer un maneig adequat del ramat, caldrà dividir l’àmbit pasturat en parcel·les,
d’acord amb els principis del pastoreig rotacional o racional. Serà imprescindible, per tant,
la col·locació de pastor elèctric al voltant de les parcel·les d’estada del ramat; que haurà
d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements naturals per la seva
fixació. Al mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament;
d’acord amb el que determini el/la tècnic/a responsable de l’aprofitament.
1.7. Desparasitació del ramat
Donat els efectes negatius produïts pels productes utilitzats per desparasititzar el
ramat, com és el cas de la ivermectina, sobre les poblacions d’insectes copròfags,
posats de manifest en diferents estudis duts a terme per l’Organisme Autònom de
Parcs Nacionals del Govern d’Espanya, es prohibeix el seu ús preventiu en el ramat
que pasturi dins d’aquesta propietat de la Diputació de Barcelona. La desparasitació
del ramat solament es realitzarà en els casos diagnosticats i sempre dins del corral,
mantenint un període de quarantena que asseguri la eliminació dels residus tòxics
abans que aquest torni a sortir del corral.

2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora
Els treballs d’implantació i millora proposats en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest
lot, s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques
aplicables als aprofitaments de pastures.
A banda, també es seguiran les regulacions que en matèria de tractaments forestals
estableix el Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge del Parc de
Montesquiu.

3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels béns públics:
terrenys, infraestructures i edificacions
L’adjudicació d’aquest aprofitament contempla l’ocupació temporal de l’espai de
terreny necessari per l’aprofitament de pastures, segons a l’apartat II del Plec de
prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar
l’activitat ramadera, pels camins de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a
als diferents emplaçaments i infraestructura de repòs.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al Titular de la llicència les claus dels cadenats
dels tancaments de camins imprescindibles per accedir a aquests indrets.
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III. VALORACIÓ ECONÒMICA

1. Benefici de l’aprofitament
Es computa com a superfície de pastura, a partir de les dades de la taula del punt 2 de
l’apartat I (Dades del lot), les 20,42 ha de pastura pròpiament dita més el 30% de la
superfície de sotabosc pasturable:
29,42 + 33,81 x 30/100 = 39,56 ha
Les necessitats nutritives diàries d’una vaca de carn s’estimen en 6,36 UFL (Unitats
Farratgeres Llet, calculades com a resultat de sumar a les de la mare en període
reproductiu a les de reposició i mascles pel seu percentatge de presència en el ramat)
4,96 + 0,15 x 4,40 + 0,15 x 3,52 + 0,03 x 7,04 = 6,36 UFL/vaca i dia
Per a calcular el valor de la pastura es parteix del valor de l’aliment consumit pel ramat.
El valor de la UFL correspon al preu mitjà del kg de l’ordi a la llotja de Barcelona. Es pren
com a valor de referència el de 0,20 €/kg (€/UFL)
6,36 UFL/vaca i dia x 0,20 €/UFL = 1,272 €/ vaca i dia
1,586 €/ vaca i dia x 365 dies/any = 464,28 €/ vaca i any
Estimant el costos de pasturatge en un 68,05%:
464,28 x 68,05/100 = 315,94 €/ vaca i any
El valor net de la pastura queda en:
464,28 €/ vaca i any - 315,94 €/ vaca i any = 148,34 €/ vaca i any
El valor de la pastura requerida pel ramat, a partir de la consideració de la càrrega de 40
vaques per total l’explotació:
148,34 €/ vaca i any x 40 vaques = 5.933,60 €/any
Considerant la superfície de pastura de 39,56 ha:
5.933,60 €/any / 39,56 ha = 149,99 €/ha i any, que s’arrodoneix a 150 €/ha i any
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2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies
Per tal de contrarestar el benefici d’aquest aprofitament, segons els rendiments obtinguts
de la utilització de zones agrícoles i de pastures, i segons preus mitjos de la zona, es
proposen les següents actuacions:
1. La instal·lació pastor elèctric en la zona de pastura directa combinada amb la
zona forestal. Per aquest concepte, es pot considerar un cost de 0,50 €/m.l per
2.000 m.l. a tancar (d’acord amb un valor promig anual durant la vigència del
contracte), el que equival a 1.000 €/any.
2. L’estassada mecanitzada amb tractor agrícola de marges de camins i agrícoles
per enriquir l’aportació nutricional (eliminant les espècies amb més baixa
aportació nutricional) que haurà de compensar el dèficit en les zones forestals. A
banda, també s’haurà de fer una estassada en zones forestals concretes,
actualment “impenetrables”, per tal de permetre l’entrada del ramat. L’estassada
localitzada del sotabosc es faria de manera manual amb desbrossadora. El cost
total mig seria de 2.000 €/any.

3. Donar suport i col·laboració amb els diferents assajos i estudis de millora de
pastures que es promoguin des de el parc, directament o en contracte o conveni
amb altres empreses o entitats. El cost total mig seria de 1.933,60 €/any
La suma d’aquestes costos que hauria d’assumir l’adjudicatari, de 5.933,60 €/any,
seria equivalent al benefici net que obtindria l’adjudicatari calculat en el punt 1 d’aquest
apartat.

3. Balanç econòmic i proposta de millores
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels
terrenys que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades
que cal realitzar, donen un resultat de 0 euros.
Partint d’aquí, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la llicència serà:


Una 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 ramat (arços, bardisses, falgueres i altres), no consumides pel bestiar
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i
que,
si
no
s’eliminen,
van
adquirint
dominància......................................................................................... fins a 100
punts
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.
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LOT núm. 7

APROFITAMENT PASTURES A LA FINCA
LES CODINES

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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I. DADES DEL LOT

1. Objecte
L’objecte del present lot és determinar els treballs d’aprofitament i millores de les pastures
de la finca Les Codines, propietat de la Diputació de Barcelona situades, dins el Parc del
Castell de Montesquiu, als termes municipals de Montesquiu i Sora

2. Antecedents i justificació
El Pla especial del parc contempla zones potencialment pasturables sobre les quals és
viable el seu aprofitament. Arrel del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (aprovat l’any
2001, i revisat l’any 2013), es planteja la necessitat de planificar l’activitat de les
explotacions ramaderes existents a les finques i estudiar la possibilitat de gestionar
aquestes zones de manera compatible amb la conservació de la seva biodiversitat. Per a
tal finalitat, es va redactar un document base, “Pla d’ordenació i gestió de l’aprofitament
silvopastoral del Parc del Castell de Montesquiu”, per tal de definir el potencial
d’aprofitament ramader de la superfície forestal i establir les directrius de gestió per
portar-ho a terme.
D’acord amb aquesta planificació la zona potencial de pastura extensiva a la finca
esmentada representaria una superfície total de 41,04 ha, d'acord amb els límits
assenyalats en el plànol del lot número 7 establert en l’apartat VIII del plec de
prescripcions tècniques particulars, i distribuïdes de la següent manera:
Finca

Superfícies (ha)
Zona
sotabosc

Les Codines
Solell de les Codines
TOTAL

9,91
9,03
18,94

Zona pasturable

Zona
pasturable
condicionada

9,51
1,12
10,63

Zona
agrícola

2,48
8,99
8,99

2,48
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3. Terrenys i bens objecte de llicència.- Fitxa resum.
Espai Natural:

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU

Finca:

Les Codines

Municipi:

Montesquiu i Sora

Superfície total:

41,04 ha

Tipus d’aprofitament:

PASTURES

Espècie ramadera:
Càrrega ramadera global
màxima anual:
Durada de la llicència:

Equí
22 caps
4 anys

Treballs màxims
d’implantació i millora de
les pastures:

Conversió a prats de dall, en un màxim de 2,62 ha
anuals.

Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del Castell de Montesquiu
Masoveria del Castell de Montesquiu,
08585 Montesquiu.
Telf. 93 472.76.00
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II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES

1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures
1.1. Àmbit
Els treballs d’aprofitament i pastura s’efectuaran íntegrament dins dels terrenys
propietat de la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de la finca de les Codines, d’acord el
que estableixen aquestes prescripcions tècniques.
Queden exclosos d’aquest aprofitament les zones d’ocupació dels equipaments del
Parc del Castell de Montesquiu (equipament més l’entorn immediat als equipaments)
de l’Escola de Natura de les Codines i l’Àrea d’Acampada de la Devesa de les
Codines.
En tot cas, s’haurà de donar compliment al Pla Especial del Parc del Castell de
Montesquiu, aprovat el 23 de maig de 1997.
1.2. Calendari
La vigència de l’aprofitament serà de quatre (4) anys a comptar des de l’inici de
l’aprofitament, no prorrogable, d’acord amb la clàusula 4 del plec de clàusules
administratives particulars.
El ramat podrà romandre durant tot l’any o estacionalment per tal d’aprofitar el període
productiu de l’herba, evitant els mesos d’hivern on hi ha aturada de creixement
vegetatiu.
La planificació de la temporalitat de l’aprofitament haurà estat prèviament comunicat i
acordat amb el/la tècnica/a de l’aprofitament.
1.3. Tipus de ramat
Els terrenys que aquí s’adjudiquen per a pasturar estan destinats exclusivament a ramats
d’equí.
La zona de les Codines presenta una bona oferta de camps de farratge. No obstant, el
bosc és, en general, de baixa oferta farratgera; tret de les zones estassades on aquesta
oferta millora. Tot i així, cal tenir present que hi manca d’algun punt d’aigua pel bestiar.
La zona del solell de les Codines, presenta una oferta farratgera del bosc de mitja a alta
aptitud. A la zona de la Casanova del Castell hi ha camps de farratge que actualment es
pasturen a la primavera i tardor amb bestiar boví.
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1.4. Carrega ramadera global màxima
D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques, per tal de garantir el
caràcter extensiu de l'activitat i evitar impactes negatius sobre l’estat de conservació
de les pastures, no es podrà superar una càrrega ramadera global màxima anual
equivalent a 0,58 unitats ramaderes majors (URM) per hectàrea anual (1 URM per ha
en pastures, 0,5 URM en zona de pastura condicionada i de 0,4 URM per hectàrea
forestal). Per tant, s’estima un nombre total de 22 caps del ramat equí de carn, d’acord
amb la superfície realment pasturable.
Aquesta càrrega ramadera global màxima, així com les càrregues instantànies, podran
veure’s reduïdes si aquestes superen la càrrega admissible (màxima càrrega que pot
suportar una pastura sense que es degradi i mantingui el seu estat de conservació). A
tal efecte el/la tècnic responsable haurà de disposar de dades obtingudes a partir del
seguiment de l’estat de conservació que s’efectuarà periòdicament de l’àmbit pasturat.
1.5. Maneig
Les pastures objecte d’aprofitament es gestionaran mitjançant una pastoreig racional o
rotacional. Aquest maneig implica la divisió de l’àmbit aprofitat en parcel·les les quals
s’aniran pasturant en funció de la seva productivitat i oferta farratgera, mai superant les
càrregues ramaderes màximes anuals per hectàrea establertes per a les diferents
zones (pastures, sotabosc pasturable i pastura condicionada).
Les càrregues instantànies, els temps d’ocupació i de repòs de les diferents parcel·les
seran fixades per el/la tècnic/a responsable amb la finalitat d’evitar una degradació en
l’estat de conversació de l’àmbit pasturat.
El desplaçament del ramat entre parcel·les es farà per camins i corriols preparats per a
aquest ús i s'evitarà en la mesura del possible que el ramat salti sistemàticament per
marges on es puguin iniciar processos erosius.
S’impedirà que el ramat entri en els rodals on hi ha aprofitament de tòfones.
Pel que fa a les fertilitzacions de les pastures, aquestes quedaran restringides a
aquelles que siguin autoritzades per el/la tècnic responsable, en base a dades
concretes aportades per anàlisis de sòls o pel que es pugui establir en propers plans
de fertilització d’aquest àmbit concret.
1.6. Tancament i seguretat
Per poder fer un maneig adequat del ramat, caldrà dividir l’àmbit pasturat en parcel·les,
d’acord amb els principis del pastoreig rotacional o racional. Serà imprescindible, per tant,
la col·locació de pastor elèctric al voltant de les parcel·les d’estada del ramat; que haurà
d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements naturals per la seva
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fixació. Al mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament;
d’acord amb el que determini el/la tècnic responsable de l’aprofitament.
Es col·locarà pastor elèctric degut a la proximitat d’alguns d’aquests camps a l’àrea
d’acampada del Solell de les Codines, a la carretera de Sora BV-4655 i a la carretera C17.
1.7. Desparasitació del ramat
Donat els efectes negatius produïts pels productes utilitzats per desparasititzar el
ramat, com és el cas de la ivermectina, sobre les poblacions d’insectes copròfags,
posats de manifest en diferents estudis duts a terme per l’Organisme Autònom de
Parcs Nacionals del Govern d’Espanya, es prohibeix el seu ús preventiu en el ramat
que pasturi dins d’aquesta propietat de la Diputació de Barcelona. La desparasitació
del ramat solament es realitzarà en els casos diagnosticats i sempre dins del corral,
mantenint un període de quarantena que asseguri la eliminació dels residus tòxics
abans que aquest torni a sortir del corral.

2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora
Els treballs de millora proposats en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest lot,
s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques aplicables
als aprofitaments de pastures.
A banda, també es seguiran les regulacions que en matèria de tractaments forestals
estableix el Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge del Parc de
Montesquiu.

3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels béns públics:
terrenys, infraestructures i edificacions
L’adjudicació d’aquest aprofitament contempla l’ocupació temporal de l’espai de
terreny necessari per l’aprofitament de pastures, segons a l’apartat II del Plec de
prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar
l’activitat ramadera, pels camins de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a
als diferents emplaçaments i infraestructura de repòs.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al/la Titular de la llicència les claus dels
cadenats dels tancaments de camins imprescindibles per accedir a aquests indrets.
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III. VALORACIÓ ECONÒMICA

1. Benefici de l’aprofitament
Es computa com a superfície de pastura, a partir de les dades de la taula del punt 2 de
l’apartat I (Dades del lot) d’aquest lot, les 19,62 ha de pastura pròpiament dita més el
30% de la superfície de sotabosc pasturable:
19,62 + 18,44 x 30/100 = 25,15 ha
Les necessitats nutritives diàries d’un cavall de carn s’estimen en 6,36 UFL (Unitats
Farratgeres Llet, calculades com a resultat de sumar a les de la mare en període
reproductiu a les de reposició i mascles pel seu percentatge de presència en el ramat)
4,96 + 0,15 x 4,40 + 0,15 x 3,52 + 0,03 x 7,04 = 6,36 UFL/cavall i dia
Per a calcular el valor de la pastura es parteix del valor de l’aliment consumit pel ramat.
El valor de la UFL correspon al preu mitjà del kg de l’ordi a la llotja de Barcelona. Es pren
com a valor de referència el de 0,20 €/kg (€/UFL)
6,36 UFL/cavall i dia x 0,20 €/UFL = 1,272 €/ cavall i dia
1,586 €/ cavall i dia x 365 dies/any = 464,28 €/ cavall i any
Estimant el costos de pasturatge en un 68,05%:
464,28 x 68,05/100 = 315,94 €/ cavall i any
El valor net de la pastura queda en:
464,28 €/ cavall i any - 315,94 €/ cavall i any = 148,34 €/ cavall i any
El valor de la pastura requerida pel ramat, a partir de la consideració de la càrrega de 22
cavalls per total l’explotació:
148,34 €/ cavall i any x 22 cavalls = 3.263,48 €/any
Considerant la superfície de pastura de 39,56 ha:
3.263,48 €/any / 25,15 ha = 129,76 €/ha i any, que s’arrodoneix a 130 €/ha i any
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2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies
Per tal de contrarestar el benefici d’aquest aprofitament, segons els rendiments obtinguts
de la utilització de zones agrícoles i de pastures, i segons preus mitjos de la zona, es
proposen les següents actuacions:
1. Manteniment d’abeuradors i del sistema de subministrament d’aigua. El cost total
mig seria de 572 €/any.
2. Instal·lació pastor elèctric en la zona de pastura directa: Per aquest concepte, es
pot considerar un cost de 0,50 €/m.l per 1100 m.l. a tancar (d’acord amb un valor
promig anual durant la vigència del contracte), el que equival a 550 €/any.
3. Manteniment mecanitzat de l’àrea de baixa combustibilitat, ubicada a la unitat
d’actuació VIb del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, i dels marges de camins
i de zones agrícoles. El cost total mig seria de 1.500 €/any.
4. Donar suport i col·laboració amb els diferents assajos i estudis de millora de
pastures que es promoguin des de el parc, directament o en contracte o conveni
amb altres empreses o entitats. El cost total mig seria de 641,48 €/any.
La suma d’aquestes costos que hauria d’assumir l’adjudicatari, de 3.263,48 €/any, seria
equivalent al benefici net que obtindria l’adjudicatari calculat en el punt 1 d’aquest
apartat III.

3. Balanç econòmic i proposta de millores
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels
terrenys que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades
que cal realitzar, donen un resultat de 0 euros.
Partint d’aquí, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la llicència serà:


Una 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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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.
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LOT núm. 8

APROFITAMENT PASTURES A LES FINQUES DE
CASA NOVA DEL CASTELL I SANT MOI

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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I. DADES DEL LOT

1. Objecte
L’objecte del present lot és determinar els treballs d’aprofitament i millores de les pastures
de la Casa Nova del Castell (també anomenats Quintans del Castell) i de Sant Moí,
propietat de la Diputació de Barcelona situades, dins el Parc del Castell de Montesquiu,
als termes municipals de Montesquiu i Santa Maria de Besora respectivament.

2. Antecedents i justificació
El Pla especial del parc contempla zones potencialment pasturables sobre les quals és
viable el seu aprofitament. Arrel del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (aprovat l’any
2001, i revisat l’any 2013), es planteja la necessitat de planificar l’activitat de les
explotacions ramaderes existents a les finques i estudiar la possibilitat de gestionar
aquestes zones de manera compatible amb la conservació de la seva biodiversitat. Per a
tal finalitat, es va redactar un document base, “Pla d’ordenació i gestió de l’aprofitament
silvopastoral del Parc del Castell de Montesquiu”, per tal de definir el potencial
d’aprofitament ramader de la superfície forestal i establir les directrius de gestió per
portar-ho a terme.
D’acord amb aquesta planificació la zona potencial de pastura extensiva a la finca
esmentada representaria una superfície total de 27,62 ha, d'acord amb els límits
assenyalats en el plànol del lot número 8 establert en l’apartat VIII del plec de
prescripcions tècniques particulars, i distribuïdes de la següent manera:

Finca
Total
Casa Nova
Sant Moí
TOTAL

15,90
11,72
27,62

Zona
pastures
9,40
3,56
12,96

Superfícies (ha)
Zona sotabosc
pasturable
6,5
6,99
13,49

Zones de pastura
condicionada
1,17
1,17
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3. Terrenys i bens objecte de llicència.- Fitxa resum.
Espai Natural:

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU

Finques:

Casa Nova del Castell i Sant Moí

Municipi:

Montesquiu i Santa Maria de Besora

Superfície total:

27,62 ha

Tipus d’aprofitament:

PASTURES

Espècie ramadera:
Càrrega ramadera global
màxima anual:
Durada de la llicència:

Equí
19 caps
4 anys

Treballs màxims
d’implantació i millora de
les pastures:

Conversió a prats de dall, en un màxim de 2,59 ha
anuals.

Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del Castell de Montesquiu
Masoveria del Castell de Montesquiu,
08585 Montesquiu.
Telf. 93 472.76.00
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II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES

1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures
1.1.

Àmbit

Els treballs d’aprofitament i pastura d’aquest lot s’efectuaran íntegrament dins dels
terrenys propietat de la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de la finca de Sant Moí,
d’acord el que estableixen aquestes prescripcions tècniques.
Queden exclosos d’aquest aprofitament les zones d’ocupació dels equipaments del Parc
del Castell de Montesquiu (equipament més l’entorn immediat als equipaments) de la
Casa Nova del Castell i del la Masia i Ermita de Sant Moí.
En tot cas, s’haurà de donar compliment al Pla Especial del Parc del Castell de
Montesquiu, aprovat al 23 de maig de 1997.
1.2.

Calendari

La vigència de l’aprofitament serà de quatre (4) anys a comptar des de l’inici de
l’aprofitament, no prorrogable, d’acord amb la clàusula 4 del plec de clàusules
administratives particulars.
El ramat podrà romandre durant tot l’any o estacionalment per tal d’aprofitar el període
productiu de l’herba, evitant els mesos d’hivern on hi ha aturada de creixement
vegetatiu.
La planificació de la temporalitat de l’aprofitament haurà estat prèviament comunicat i
acordat amb el/la tècnica/a de l’aprofitament.
1.3.

Tipus de ramat

Els terrenys que aquí s’adjudiquen per a pasturar estan destinats exclusivament a
ramats d’equí.
La zona de la Casa Nova del Castell presenta una bona oferta de camps de farratge. No
obstant, les parcel·les ubicades al bosc són, en general, de baixa oferta farratgera; tret
de les zones estassades on aquesta oferta millora.
Sant Moí i Pla del Vedellar disposa de poca superfícies de camps. No hi ha cap zona de
bosc que presenti una bona aptitud pel pasturatge, tot i que en algun rodal pot millorar
força la seva qualitat. L’aptitud de la unitat aconsella l’aprofitament per un ramat petit de
cavalls que es mogués per totes les zones marcades.
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1.4.

Carrega màxima

D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques, per tal de garantir el
caràcter extensiu de l'activitat i evitar impactes negatius sobre l’estat de conservació
de les pastures, no es podrà superar una càrrega ramadera global màxima anual
equivalent a 0,58 unitats ramaderes majors (URM) per hectàrea anual (1 URM per ha
en pastures, 0,5 URM en zona de pastura condicionada i de 0,4 URM per hectàrea
forestal). Per tant, s’estima un nombre total de 19 caps del ramat equí de carn, d’acord
amb la superfície realment pasturable.
Aquesta càrrega ramadera global màxima, així com les càrregues instantànies, podran
veure’s reduïdes si aquestes superen la càrrega admissible (màxima càrrega que pot
suportar una pastura sense que es degradi i mantingui el seu estat de conservació). A
tal efecte el/la tècnic/a responsable haurà de disposar de dades obtingudes a partir del
seguiment de l’estat de conservació que s’efectuarà periòdicament de l’àmbit pasturat.
1.5.

Maneig

Les pastures objecte d’aprofitament es gestionaran mitjançant una pastoreig racional o
rotacional. Aquest maneig implica la divisió de l’àmbit aprofitat en parcel·les les quals
s’aniran pasturant en funció de la seva productivitat i oferta farratgera, mai superant les
càrregues ramaderes màximes anuals per hectàrea establertes per a les diferents
zones (pastures, sotabosc pasturable i pastura condicionada).
Les càrregues instantànies, els temps d’ocupació i de repòs de les diferents parcel·les
seran fixades per el/la tècnic/a responsable amb la finalitat d’evitar una degradació en
l’estat de conversació de l’àmbit pasturat.
El desplaçament del ramat entre parcel·les es farà per camins i corriols preparats per a
aquest ús i s'evitarà en la mesura del possible que el ramat salti sistemàticament per
marges on es puguin iniciar processos erosius.
S’impedirà que el ramat entri en els rodals on hi ha aprofitament de tòfones.
Pel que fa a les fertilitzacions de les pastures, aquestes quedaran restringides a
aquelles que siguin autoritzades per el/la tècnic/a responsable, en base a dades
concretes aportades per anàlisis de sòls o pel que es pugui establir en propers plans
de fertilització d’aquest àmbit concret.
En les zones que formen part d’aquest àmbit territorial on s’havia desenvolupat un
treball acadèmic entorn la gestió de pastures fruit d’un conveni amb la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), superfície plasmada en el plànol del lot número 8
establert en l’apartat VIII del plec de prescripcions tècniques particulars, només es
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podrà pasturar sota les condicions específiques del resultat del treball esmentat, a
determinar pel tècnic/a responsable de l’aprofitament.
1.6.

Tancament i seguretat

És imprescindible la col·locació de pastor elèctric en les àrees d’estada del ramat; que
haurà d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements naturals per la seva
fixació. Al mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament;
d’acord amb el que determini el/la tècnic responsable de l’aprofitament.
Es col·locarà pastor elèctric degut a la proximitat d’alguns d’aquests camps als camins de
la xarxa bàsica del parc (accés al castell i a la Casanova del Castell), i si s’ha de limitar
l’accés a la riera.
Així mateix, es col·locarà pastor elèctric degut a la proximitat d’alguns d’aquests camps a
la via del Tren i al riu Ter. Cal limitar l’accés a la riera de Vallfogona.
1.7.

Desparasitació del ramat

Donat els efectes negatius produïts pels productes utilitzats per desparasititzar el
ramat, com és el cas de la ivermectina, sobre les poblacions d’insectes copròfags,
posats de manifest en diferents estudis duts a terme per l’Organisme Autònom de
Parcs Nacionals del Govern d’Espanya, es prohibeix el seu ús preventiu en el ramat
que pasturi dins d’aquesta propietat de la Diputació de Barcelona. La desparasitació
del ramat solament es realitzarà en els casos diagnosticats i sempre dins del corral,
mantenint un període de quarantena que asseguri la eliminació dels residus tòxics
abans que aquest torni a sortir del corral.

2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora
Els treballs de millora proposats en els punts 2 i 3 de l’apartat III d’aquest lot,
s’executaran seguint el que s’estableix en el plec de prescripcions tècniques aplicables
als aprofitaments de pastures.
A banda, també se seguiran les regulacions que en matèria de tractaments forestals
estableix el Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge del Parc de
Montesquiu.
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3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels béns públics:
terrenys, infraestructures i edificacions
La llicència d’aquest aprofitament contempla l’ocupació temporal de l’espai de terreny
necessari per l’aprofitament de pastures, segons a l’apartat II del Plec de prescripcions
tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar l’activitat
ramadera, pels camins de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a als
diferents emplaçaments i infraestructura de repòs.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al/la titular de la llicència les claus dels cadenats
dels tancaments de camins imprescindibles per accedir a aquests indrets.
III. VALORACIÓ ECONÒMICA

1. Benefici de l’aprofitament
Es computa com a superfície de pastura, a partir de les dades de la taula del punt 2 de
l’apartat I (Dades del lot) d’aquest lot, les 14,13 ha de pastura pròpiament dita més el
30% de la superfície de sotabosc pasturable:
14,13 + 13,49 x 30/100 = 18,18 ha
Les necessitats nutritives diàries d’un cavall de carn s’estimen en 6,36 UFL (Unitats
Farratgeres Llet, calculades com a resultat de sumar a les de la mare en període
reproductiu a les de reposició i mascles pel seu percentatge de presència en el ramat)
4,96 + 0,15 x 4,40 + 0,15 x 3,52 + 0,03 x 7,04 = 6,36 UFL/cavall i dia
Per a calcular el valor de la pastura es parteix del valor de l’aliment consumit pel ramat.
El valor de la UFL correspon al preu mitjà del kg de l’ordi a la llotja de Barcelona. Es pren
com a valor de referència el de 0,20 €/kg (€/UFL)
6,36 UFL/cavall i dia x 0,20 €/UFL = 1,272 €/ cavall i dia
1,586 €/ cavall i dia x 365 dies/any = 464,28 €/ cavall i any
Estimant el costos de pasturatge en un 68,05%:
464,28 x 68,05/100 = 315,94 €/ cavall i any

El valor net de la pastura queda en:
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464,28 €/ cavall i any - 315,94 €/ cavall i any = 148,34 €/ cavall i any
El valor de la pastura requerida pel ramat, a partir de la consideració de la càrrega de 19
cavalls per total l’explotació:
148,34 €/ cavall i any x 19 cavalls = 2.818,46 €/any
Considerant la superfície de pastura de 18,18 ha:
2.818,46 €/any / 18,18 ha = 155,03 €/ha i any, que s’arrodoneix a 150 €/ha i any

2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies
Per tal de contrarestar el benefici d’aquest aprofitament, segons els rendiments obtinguts
de la utilització de zones agrícoles i de pastures, i segons preus mitjos de la zona, es
proposen dues actuacions:

1. La instal·lació pastor elèctric en la zona de pastura directa combinada amb la
zona forestal. Per aquest concepte, es pot considerar un cost de 0,50 €/m.l per
2.000 m.l. a tancar (d’acord amb un valor promig anual durant la vigència del
contracte), el que equival a 1.000 €/any.
2. L’estassada mecanitzada amb tractor agrícola de marges de camins i agrícoles
per enriquir l’aportació nutricional (eliminant les espècies amb més baixa
aportació nutricional) que haurà de compensar el dèficit en les zones forestals. A
banda, també s’haurà de fer una estassada en zones forestals concretes,
actualment “impenetrables”, per tal de permetre l’entrada del ramat. L’estassada
localitzada del sotabosc es faria de manera manual amb desbrossadora. El cost
total mig seria de 944 €/any.

3. Donar suport i col·laboració amb els diferents assajos i estudis de millora de
pastures que es promoguin des de el parc, directament o en contracte o conveni
amb altres empreses o entitats. El cost total mig seria de 874,46 €/any
La suma d’aquestes costos que hauria d’assumir l’adjudicatari, de 2.818,46 €/any, seria
equivalent al benefici net que obtindria l’adjudicatari calculat en el punt 1 d’aquest
apartat.

3. Balanç econòmic i proposta de millores
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Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels
terrenys que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades
que cal realitzar, donen un resultat de 0 euros.
Partint d’aquí, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la llicència serà:


Una 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

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 núm. 9

APROFITAMENT PASTURES A LES FINQUES
CAN BOSC I CA L’ARENES

PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
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I. DADES DEL LOT

1. Objecte
L’objecte del present lot és determinar els treballs d’aprofitament i millores de les pastures
de les finques Can Bosc i Ca l’Arenes, propietat de la Diputació de Barcelona situades,
dins el Parc del Montnegre i el Corredor, al terme municipal de Dosrius

2. Antecedents i justificació
Aquestes finques estan contemplades com a zona forestal consolidada i agrícola dins
l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i del Paisatge de les Serres del
Montnegre-Corredor, aprovat definitivament el 20 de juliol de 1989 (DOGC núm. 1300,
de 01.06.90),essent la pràctica ramadera un dels usos que admet aquesta zona,
sempre i quan no sigui causa de deteriorament, empobriment dels sòls forestals o
d’erosió, d’acord amb el que estableix la legislació vigent.
Podran ser objecte de conreu per a farratge i/o pastura directa, tots els espais oberts de
les finques que actualment estan conreats o ho han estat recentment. Tanmateix,
podran ser objecte de pastura totes les zones de bosc, especialment les franges de
protecció creades per a la prevenció d’incendis forestals a les vores de la pista principal
del Corredor i de la pista de Can Miloca, així com als voltants dels equipaments del Parc
(Àrea d’Esplai i Zona d’acampada juvenil), urbanització Can Massuet - El Far, Santuari
del Corredor i la torre de guaita del Santuari.
La zona amb major vocació de pastura extensiva representaria una superfície total de
57,11 ha, tot i que la resta de la finca és susceptible d’una pastura molt lleugera,
sobretot durant el període producció de gla, d'acord amb els límits assenyalats en el
plànol d’aquest lot establert en l’apartat VIII del plec de prescripcions tècniques
particulars, i distribuïdes de la següent manera:

Zones de conreu i/o pastura
Franges de protecció pista principal i
voltant equipaments
Bosc. Zones de pastura de sotabosc i
glans
TOTAL

17,6 ha
39,5 ha
449,1 ha
506,2 ha
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3. Terrenys i bens objecte de llicència.- Fitxa resum.
Espai Natural:

PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR

Finca:

Can Bosc i Ca l’Arenes

Municipi:

Dosrius

Superfície total:

506,2 ha ( 57,11 ha plenament pasturables )

Tipus d’aprofitament:

PASTURES

Espècie ramadera:

Ovella i cabra

Càrrega ramadera màxima: 500 caps
Durada de la llicència:

4 anys

Treballs màxims
d’implantació i millora de
les pastures:

Treballs de manteniment de les franges de protecció
(fins a un màxim de 39,5 ha)

Comunicacions:

Oficina del Parc del Montnegre i el Corredor
Església, 13, 2n
08471 Vallgorguina
Telf. 934 727 670
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II. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES

1. Condicions específiques de l’aprofitament de pastures
1.1.

Àmbit

Els treballs d’aprofitament i pastura d’aquest lot s’efectuaran íntegrament dins dels
terrenys propietat de la Diputació de Barcelona i en l’àmbit de les finques de Can Bosc
i Ca l’Arenes, d’acord el que estableixen aquestes prescripcions tècniques.
Es durà a terme una pastura rotacional de tota la propietat, més intensa a les vores de
camins, zones de matollars i fondals escassament arbrats de la finca, a la primavera i
l’estiu buscant els herbassars i rebrots tendres, i durant la tardor i l’hivern, les zones
d’alzinar per tal d’aprofitar els aglans i sotabosc.
Quedaran excloses de pastura totes aquelles unitats d’actuació del PTGMF de la finca on
s’està regenerant el bosc: part de les unitats IV , VI i VIIIb i les unitats V i XIV en la seva
totalitat.
1.2.

Calendari

La vigència de l’aprofitament serà de quatre (4) anys a comptar des de l’inici de
l’aprofitament, no prorrogable, d’acord amb la clàusula 4 del plec de clàusules
administratives particulars.
El ramat podrà romandre durant tot l’any o estacionalment.
La planificació de la temporalitat de l’aprofitament haurà estat prèviament comunicat i
acordat amb el/la tècnic/a responsable de l’aprofitament.
1.3.

Tipus de ramat

Els terrenys que s’adjudiquen estan destinats exclusivament a explotacions de bestiar
oví, tot i que la composició del ramat por ser mixt oví–cabrum, sempre i quan, la
proporció de cabres no sobrepassi el 5% del total.
1.4.

Carrega màxima

D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques i a les condicions,
per tal de garantir el caràcter extensiu de l'activitat i evitar impactes negatius sobre el
medi, no es podrà superar una càrrega ramadera equivalent a 1 unitats ramaderes per
hectàrea de pastures (1 UR/ha), i de 0,3 unitats ramaderes per hectàrea forestal (0,3
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UR/ha). Per tant, s’estima un nombre total de caps del ramat de 500 ovelles o cabres,
d’acord amb la superfície realment pasturable.
1.5.

Maneig

El ramat anirà guiat per un pastor, ajudat per gossos, amb la finalitat de realitzar la
pastura uniforme i evitar l'erosió i compactació del sòl, per l'excessiu trepig del bestiar.
El desplaçament del ramat es farà per camins i corriols preparats per a aquest ús i
s'evitarà en la mesura del possible que el ramat salti sistemàticament per marges on
es puguin iniciar processos erosius.
1.6.

Tancament i seguretat

És imprescindible la col·locació de pastor elèctric en les àrees d’estada del ramat; que
haurà d’estar integrat al màxim amb l’entorn, evitant utilitzar elements naturals per la seva
fixació. Al mateix temps, caldrà col·locar una senyalització informativa de l’aprofitament;
d’acord amb el que determini el/la tècnic responsable de l’aprofitament.
Quan la tanca s’instal·li en un lloc arbrat, caldrà garantir la pervivència dels arbres
mitjançant estades curtes, la utilització de repel·lents o la protecció física dels tanys o
plançons, per tal que els animals no causin d’anys.
Acabada la jornada de pastura, el ramat podrà quedar cercat mitjançant una tanca
ramadera o vailet elèctric mòbil a qualsevol indret de les àrees de bosc indicades com
a aptes per la pastura. Tanmateix, i per tal d’evitar un excés de matèria orgànica, evitar
problemes erosius, de compactació i permetre la supervivència de l’herbassar,
aquestes tanques s’aniran canviant de lloc.
1.7.

Desparasitació del ramat

Donat els efectes negatius produïts pels productes utilitzats per desparasititzar el
ramat, com és el cas de la ivermectina, sobre les poblacions d’insectes copròfags,
posats de manifest en diferents estudis duts a terme per l’Organisme Autònom de
Parcs Nacionals del Govern d’Espanya, es prohibeix el seu ús preventiu en el ramat
que pasturi dins d’aquesta propietat de la Diputació de Barcelona. La desparasitació
del ramat solament es realitzarà en els casos diagnosticats i sempre dins del corral,
mantenint un període de quarantena que asseguri la eliminació dels residus tòxics
abans que aquest torni a sortir del corral.

2. Condicions específiques dels treballs d’implantació i millora
Els treballs d’implantació i millora tenen per objecte incrementar la quantitat i qualitat de
les pastures que actualment té la finca, per tal de mantenir un nombre màxim de bestiar
en règim extensiu sense sobrepassar la càrrega ramadera màxima recomanada.
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Aquests treballs es realitzaran d’acord amb els objectius de gestió establerts sobre el
terreny pel Director de l’aprofitament.
D’acord amb el que s’estableix al plec de prescripcions tècniques particulars aplicables
als aprofitaments de pastures i a la clàusula 20 del Plec de clàusules administratives
particulars que regula aquesta llicència els treballs d’implantació i millora seran:




establiment de prats de pastura directa
manteniment i millora de les pastures de les franges de protecció
conreu d’espais obert

Caldrà tenir en compte les especificacions concretes de l’estudi realitzat per Paisatges
vius fet l’any 2020 titulat "Avaluació dels prats seminaturals del Parc del Montnegre i el
Corredor" on es proposen unes mesures concretes per a la conservació i millora de la
composició florística dels prats de Can Bosc i Ca l’Arenes, com ara la recuperació i
enriquiment de zones de prat de dall mediterrànies a les zones més humides i/o que ja
contenen espècies d’interès, o un règim de pastura que n’afavoreixi aquestes comunitats
i que a l’hora sigui compatible per l’aprofitament ramader establert en aquest plec.
2.1. Establiment de prats de pastura directa
Els treballs d’establiment d’unes 2 hectàrees de prat polifític artificial per a l’aprofitament
directe del ramat mitjançant pasturatge, consisteixen en desbrossar les vores dels camps
envaïdes pel matollar, llaurar i adobar tot el camp i finalment, fer-ne la sembra a la tardor
o finals d’hivern.
L’adobament, tant en el moment de la implantació del prat com durant el seu
manteniment, es durà a terme seguint les normes establertes al Codi de bones
pràctiques agràries (Ordre de 22 d’octubre de 1998) així com els bons usos i costums
tradicionals de la comarca.
El programa anual d’adobat, ha d’estar aprovat prèviament pel/la tècnic/a responsable de
l’aprofitament, que supervisarà la seva execució.
La sembra també es pot realitzar amb llavors de prats d’indrets propers i que tinguin una
composició florística d’interès per a la conservació.
2.2. Manteniment i millora de les pastures de les franges de protecció
El manteniment de les franges de protecció recentment creades per a la prevenció
d’incendis forestals, pretén, entre d’altres objectius, la millora de la pastura de les
mateixes. Aquest treballs de manteniment es fonamenten en un pastoreig periòdic i
uniforme a tota la superfície, complementat amb una eliminació selectiva de les espècies
arbustives i/o invasores de baix valor pel ramat ( bruc, bruguerola, ginestell, arç,
bardisses, falgueres, …), no consumits pel bestiar i que si no s’eliminen van adquirint
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dominància. Aquests treballs de desbrossament s’han de duu a terme anualment, amb
màquines desbrossadores manuals, preferiblement durant els mesos de maig i juny.
2.3. Conreu d’espais oberts
Es mantindran amb conreu tots els espais oberts de la finca, considerant conreu tant la
sembra i producció de cereals per a grà, com la producció de farratges i la implantació de
pastures de prats plurianuals. Totes les operacions de conreu s’ajustaran a les normes
establertes al Codi de bones pràctiques agràries (Ordre de 22 d’octubre de 1998) així
com als bons usos i costums tradicionals de la comarca.
2.4. Millora de les infraestructures vinculades a l’explotació ramadera
En funció dels resultats de la campanya, es podran decidir per a propers exercicis,
millores en les infraestructures de la finca que incrementin els resultats de l’explotació
ramadera: abeuradors, tancats fixos, aixoplucs, etc

3. Condicions específiques d’ús i manteniment dels béns públics:
terrenys, infraestructures i edificacions
L’adjudicació d’aquest aprofitament contempla l’ocupació temporal de l’espai de
terreny necessari per l’aprofitament de pastures, segons a l’apartat II del Plec de
prescripcions tècniques, així com el dret de pas temporal i exclusivament per realitzar
l’activitat ramadera, pels camins de la xarxa viària bàsica del Parc que condueixen a
als diferents emplaçaments i infraestructura de repòs.
L’òrgan gestor del Parc subministrarà al/la titular de la llicència les claus dels cadenats
dels tancaments de camins imprescindibles per accedir a aquests indrets.
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III. VALORACIÓ ECONÒMICA

1. Benefici de l’aprofitament
1.1 . Superfície de conreu
a) Renda anual per hectàrea conreada:
D’acord amb la potencialitat productiva dels camps de Can Bosc i el seu
aprofitament tradicional amb pastura directa i dall pels prats i l’aprofitament del
gra i palla dels cereals d’hivern que entren en l’alternativa de conreus de la finca,
es consideren uns ingressos nets estimats de 90,00 euros/ ha /any, de mitjana.
b) Valor de capitalització: V = 90,00 €/ha any / 0,05 = 1.800,00 €/ha
c) Valor atribuïble a la superfície de conreu i pastures
Vt = 1.800,00 €/ha x 17,6 ha = 31.680,00 €
1.2 . Franges de protecció
En funció de la data de creació de les diferents franges, del seu estat de conservació i
potencialitat farratgera, s’estimen uns ingressos nets de 20,00 euros/ ha /any, de
mitjana.
b) Valor de capitalització: V = 20,00 €/ha any / 0,05 = 400,00 €/ha
c) Valor atribuïble a la superfície de franges de prevenció d’incendis
Vt = 400,00 €/ha x 39,5 ha = 15.800,00 €
1.3 . Superfície de bosc
Atenent a les característiques vegetatives del bosc, la qualitat nutritiva de la seva molt
reduïda oferta farratgera i caràcter molt puntual de la seva pastura, el valor que
s’atribueix a aquesta superfície és nul·la, donat que caldrà suplementar la dieta del
ramat a fi i efecte aquest mantingui la seva capacitat de producció.
1.4 . Arrendament anual
a)Valor total estimat
31.680,00 € + 15.800,00 € = 47.480,00 €
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b) Valor de l’arrendament anual d’aquest aprofitament estimat a partir d’aplicar el
percentatge previst al Reglament de Bens de les Corporacions Locals;
Valor total estimat = 47.480,00 € x 6% = 2.848,80 €/any.
Arrodoniment .......................................... 2.849,00 €/any

2. Contraprestació econòmica: pagament en espècies
Atès que l’objectiu del present contracte es intervenir en la gestió ramadera de la finca,
per tal de potenciar la qualitat ramadera dels seus espais oberts, l’aprofitament racional
del sotabosc i la pastura de les franges de protecció contra els incendis forestals, el
balanç econòmic del contracte serà nul.
La totalitat de la renda obtinguda, s’invertirà en treballs de millora de la finca, en
aspectes relacionats amb la producció de farratges i la prevenció d’incendis forestals.

Actuació
Amidament
Zones de conreu i/o pastura: Implantació
2 ha
prats polifítics plurianuals

Cost unitari
600,0 €/ha

Treballs de manteniment de les franges 19,75 ha
83,5 €/ha
mitjançant
desbrossament
mecànic
manual d’espècies arbustives invasores
Pressupost d’execució material

Cost total
1.200,00 €
1.649,00 €
2.849,00 €

La suma dels costos d’aquestes actuacions que hauria d’assumir el/la titular de la
llicència, de 2.849,00 €/any, serà equivalent al benefici net calculat en el punt 1
d’aquest apartat.

3. Balanç econòmic i proposta de millores
Com es pot comprovar en els punts anteriors, el valor econòmic de les rendes dels
terrenys que podran ser objecte d’aprofitament i el cost de les actuacions associades
que cal realitzar, donen un resultat de 0 euros.
Partint d’aquí, el criteri d’adjudicació que servirà de base per a l’atorgament de la
llicència serà (puntuació màxima fins a 100 punts):


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
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d’altres
espècies
amb
més
valor
pastoral................................................................................................ fins a 100
punts
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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