Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Resolució per la qual s’encarrega a Forestal Catalana, SA la planificació,
manteniment i millora de les instal·lacions, infraestructures i entorn dels espais
naturals protegits per a l’any 2022.
Antecedents
1.- Els objectius generals de protecció dels espais naturals de protecció especial són
definits per la Llei 12/85, de 13 de juny, d’espais naturals. Un dels principis bàsics
establerts en aquesta Llei és la protecció dels recursos naturals, és a dir, assegurar la
conservació dels ecosistemes i garantir el manteniment de la diversitat biològica del país.
És en aquest sentit que una part de les actuacions realitzades per la Direcció General de
Polítiques Ambientals i Medi natural i, concretament, el Servei d’Espais Naturals Protegits
i en les tasques de gestió dels espais naturals i de vetlla de la salvaguarda d’espècies
que formen part del patrimoni natural històric de Catalunya, s’encaminen a la planificació,
conservació, neteja i manteniment dels espais naturals de protecció especial catalans
(d’ara endavant ENPEs), tant pel que fa al patrimoni natural i cultural d’aquest com a les
infraestructures que el conformen.
Amb aquest encàrrec es pretén definir i quantificar les tasques de seguiment, planificació,
conservació i millora del patrimoni natural i cultural i el manteniment de les instal·lacions
i infraestructures dels ENPE que gestiona el Servei d’Espais Naturals Protegits i el Servei
de Planificació de l’Entorn Natural de la Sub-direcció General de la Biodiversitat i Medi
Natural per l’any 2022.
Les unitats de la subdirecció general de Biodiversitat i Medi Natural als quals és
d’aplicació són:
















Servei d’Espais Naturals Protegits
Parc Nacional Aigüestortes i estany de Sant Maurici
Parc Natural del l’Alt Pirineu
Parc Natural del Montsant
Parc Natural del Delta de l’Ebre
Parc Natural del Cadí-Moixeró i PNIN Massís del Pedraforca
Paratge Natural d’interès nacional de Poblet
Parc Natural dels Ports
Secans de la Plana de Lleida
Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Paratge Natural d’Interès Nacional del Massís del l’Albera
Parc Natural de Cap de Creus
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
Parc Natural del Montgrí – Illes Medes – Baix Ter.

2.- Que tant per raons d’eficàcia com per la manca dels mitjans tècnics i materials, el
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural considera convenient
encarregar a Forestal Catalana SA. l’execució de les actuacions previstes en l’annex 2
d’aquesta resolució, d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
La realització d’aquestes actuacions comporta disposar d’un equip humà suficientment
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qualificat i dimensionat que permeti efectuar-les en la seva totalitat i de forma ràpida i
correcta i Forestal Catalana, SA disposa d’equips humans amb coneixements en
aquestes matèries i perfectament formats i preparats.
Forestal Catalana, que d’acord amb la normativa anterior té la condició de mitjà propi
personificat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i les activitats
vinculades que tinguin la condició de poders adjudicadors als efectes del que preveu la
normativa de contractes del sector públic.
El règim jurídic de Forestal Catalana SA. està regulat pel Text refós de la Llei de l’estatut
de l’empresa pública catalana aprovat per Decret legislatiu 2/2002 de 24 de desembre i
per la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Fonaments de dret









Article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Article 12.j) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i
règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Acord de Govern de 10 de desembre de 2013, pel quals s‘aproven les tarifes
d’encàrrecs que realitzi el Departament a Forestal Catalana, SA.
Article 1 dels estatuts de l’empresa Forestal Catalana, SA, modificats per Acord
de Govern 185/2008, d’11 de novembre.
Acord GOV/76/2019, de 28 de maig, pel qual s’aprova la modificació dels Estatus
de l’empresa Forestal Catalana, SA i el seu text refós (DOGC 7886, DE 30.5.2019)
Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit
de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya;
Decret 253/2021, de de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Ateses les consideracions exposades i a proposta de la persona titular de la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Resolc
Primer.- Encarregar a Forestal Catalana, SA els treballs previstos d’acord amb l’annex
2 i d’acord amb les condicions i execucions que s’incorporen com a annex 1 per un import
de 5.118.647,07 euros (no subjecte a IVA) amb càrrec a la partida pressupostària AG11
D/210000100/5510.
Segon.- Notificar aquesta Resolució a l’empresa Forestal Catalana, SA.
Barcelona,
Secretari general del
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
P.D. Resolució ACC/469/2022, de 24 de febrer (DOGC núm. 8616, de 01.03.2022).
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Annex 1. CONDICIONS D’EXECUCIÓ I LIQUIDACIÓ.
Objecte.Forestal Catalana, SA portarà a terme els treballs que es relacionen en l’annex 2, a
l’empara del que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del Sector Públic
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de, atès la seva condició
de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Finançament.El pressupost per a l’execució d’aquests treballs és de 5.118.647,07 Euros (no subjecte
a IVA).
El pressupost és fixat d’acord amb les tarifes aprovades per Acord del Govern de 10 de
desembre de 2013 pel qual s'aproven les tarifes màximes aplicables a la retribució dels
encàrrecs de gestió que s’efectuïn a Forestal Catalana, SA pels poders adjudicadors. El
pagament s’efectuarà prèvia certificació de la Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural. El resum del pressupost és:
Personal
Manteniment parcs
Tècnics parcs
Arbres monumentals
TOTAL

Despeses
personal

Serveis aliens

8% Despeses Seguretat i
Generals
salut

TOTAL

3.217.042,93 €

1.520,00 €

1.215.162,35 €

354.698,02 €

80.426,07 €

4.868.849,38 €

125.366,10 €

190,00 €

0,00 €

10.044,49 €

3.134,15 €

138.734,74 €

55.032,70 €

0,00 €

46.529,46 €

8.124,97 €

1.375,82 €

111.062,95 €

3.397.441,73 €

1.710,00 €

1.261.691,81 €

372.867,48 €

84.936,04 €

5.118.647,07 €

Vigència.El termini per a l’execució d’aquests treballs finalitzarà el 31 de desembre de 2022
Mitjans d’execució.Forestal Catalana, SA haurà de portar a terme l’execució d’aquests treballs directament
i únicament, quan així sigui necessari, podrà formalitzar contractes amb empresaris
particulars en els termes previstos a la Llei de Contractes del Sector Públic, sempre que
sigui legalment admissible i sempre complint amb el que disposa en aquesta matèria la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Així mateix, l’empresa FORESTAL CATALANA, S.A. es compromet a vigilar el
compliment de la normativa sobre Seguretat i Salut que preveu la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de Riscos Laborals, així com la Llei 54/2003, de 12 de
novembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals a través del
vigent Servei de Prevenció de la seva empresa.
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Execució dels treballs.Els treballs s’hauran d’executar d’acord amb les condicions tècniques que es detallen en
l’annex 2.
Qualsevol modificació o incidència que pugui alterar les condicions d’aquest encàrrec o
la normal execució dels treballs requerirà autorització expressa de la Secretaria General
del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Pagament.Forestal Catalana, SA, presentarà a la Generalitat de Catalunya factures amb periodicitat
mensual per un import equivalent a una dotzena part de l’anualitat prevista, i
addicionalment els mesos de abril, juliol, octubre i durant els primers 10 dies de gener de
l’any següent, s’ha de presentar la factura de liquidació definitiva de les tasques realment
executades el trimestre anterior i, si escau, la regularització de saldos pagats. En les
partides de la factura hi figuraran les tarifes desglossades per preu unitari i per les unitats
i les quantitats que corresponguin en aquest període.
Les tarifes corresponents a les de Forestal Catalana S.A., aprovades per Acord de
Govern de 10 de desembre de 2013. Aquestes tarifes són vigents per a aquest any 2022.
En el cas de les partides alçades que es preveuen en el punt 5 de l’Acord de Govern de 10
de desembre de 2013, i que corresponen a les actuacions previstes en l’apartat Serveis
aliens, punts 1.c i 3.c, del pressupost, no es justifiquen ni per preu unitari, ni la quantitat
amb el detall de les seves línies. Les partides alçades figuraran al pressupost com a preu
fix.
El tipus de partida alçada, d’acord amb les tarifes, és la “Partida alçada a justificar”,
corresponent a la PA002. Es pressuposta d’aquesta manera perquè en el moment de la
confecció del pressupost no se sap com s’executaran. Es fa servir per definir parts
complexes, treballs no definibles segons amidaments per les seves característiques i en
cas de serveis per a pressupostar compres, lloguer i mitjans aliens necessaris estimats
per al funcionament d’un centre o brigada, o actuacions en els EIN.
Per justificar les partides alçades esmentades caldrà aportar juntament amb la factura,
un certificat del director o directora Econòmic Financer de Forestal Catalana, SA, on es
detalli la relació de factures pagades i comptabilitzades per l’entitat i que justifiquen el
cost de la partida alçada. L’import facturat de les partides alçades no pot superar el previst
en el pressupost de l’encàrrec.
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Annex 2. TASQUES O TREBALLS A DESENVOLUPAR
Els treballs que són objecte d’aquest encàrrec de gestió i que es duen a terme en els espais indicats
anteriorment són els següents:
1. OBJECTE DEL PLEC
L’objectiu d’aquest plec és establir les condicions tècniques que han de regir l’encàrrec de gestió a
Forestal Catalana S.A, pel manteniment i millora de les infraestructures, i gestió d’arbres
monumentals dins el marc previst en l’Acord de Govern de 10 de desembre de 2013 que preveu les
tarifes màximes aplicables per l’encàrrec a Forestal Catalana.SA com a mitjà propi instrumental i de
servei tècnic de la Generalitat de Catalunya.
2. LOCALITZACIÓ
Les feines relacionades amb aquesta encomana es realitzaran en els diferents espais naturals
protegits i Xarxa Natura 2000 de Catalunya que depenen de la Subdirecció General de la
Biodiversitat i Medi Natural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3. CARACTERÍSTIQUES DE L’ENCÀRREC
A continuació es detallen totes les tasques objecte d’aquest encàrrec de gestió:
3.1. Manteniment del Servei d’Espais Naturals Protegits:
3.1.1. Parc nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici
3.1.1.a.

Manteniment d’àrees recreatives i aparcaments

Es netejaran les àrees i es retiraran les escombraries, deixalles i restes i es mantindrà els elements
estructurals presents com taules i bancs de fusta, papereres. No es preveu la substitució d’aquests
elements.
Es farà una esbrossada de matolls que envaeixin les àrees. Aquest treball es farà amb motodesbrossadora per tal d’evitar que els matolls facin inutilitzables aquestes àrees.
La periodicitat d’aquest treball serà de 6 vegades per àrea pel que fa a neteja i retirada
d’escombraries i d’1 vegada a l’any pel que fa a la desbrossada.
Es farà el manteniment de les àrees recreatives, àrees d’aparcament i miradors següents:









Àrea recreativa de la Farga
Aparcament de la Molina
Aparcaments de Cavallers
Aparcament Aigüestortes
Aparcament Prat de Pierró
Aparcament St. Maurici
Aparcament Gerber
Aparcament Gerdar
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3.1.1.b.

Aparcament Pla de la Font
Aparcament Mainera
Mirador St. Esperit
Casa del Parc d’Espot
Garatge d’Espot
Centre complementaris de Llessuí i Estany Gento
Casetes d’informació
WC sec Sant Maurici
Aigües residuals
Senyalització
Comptadors de persones

Manteniment de xarxa d’itineraris i pistes

Amb una moto-desbrossadora s’eliminarà el matoll que envaeixi l’itinerari. Les restes s’allunyaran
i es retiraran dels senders o recorreguts.
Els camins on s’actuarà seran els de 1ª, 2ª i 3ª. categoria, que suposen 165,3 km. de longitud.



Carreteres i pistes: Sant Maurici, Son, Bosc de Jou, Serra del rei, etc.
Ponts i passeres corresponents als diferents itineraris del parc (ruta de l’isard,
Monestero, Coma Aiguavella, etc.

S’actuarà en 45 km en els següents camins:












Ruta de la Llúdriga (codi 802)
Camí d’Aigüestortes a Dellui (codi 809)
Camí de Culieto (Codi 826)
Camí de Cavallers al Refugi de Ventosa i Calvell (codi 825)
Camí del Port de Caldes
Ruta de l’Isard
Camí de l’Estany Negre
Camí del Gerber
Camí de Cabanes
Camí de Fogueruix
Camí de la Mainera

Treballs de suport en els trams de Camins Vius:









3.1.1.c.

Port de la Bonaigua – Refugi Gerdar.
Refugi Gerdar- Son.
Son- Jou – Estaís.
Estaís – Espot.
Son- Coll de Fogueruix – Camí de Sua.
Espot- Creu de l’Eixol – Caregue – Central Escàs.
Llessui - Coll del Triador.
Capdella- Triador.
Capdella- Port de Rus.

Manteniment d’instal·lacions
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Aquest treball consistirà en el manteniment i neteja dels exteriors de les infraestructures i centres
d’interès del Parc (cases del Parc, centres complementaris d’informació, punts d’informació,
refugis, CIA TOIRIGO, cabanes de pastor, etc.) i també treballs de manteniment dels jardins
annexos a aquests centres.
La periodicitat d’aquest treball seria pràcticament setmanal pel que fa a oficines i centres oberts tot
l’any i mensual per aquells centres oberts segons temporada.
Concretament s’actuarà en les següents infraestructures: Casa forestal d’Erill, Casa forestal de Boí,
garatge i magatzem d’Erill, garatge d’Espot, taller d’Erill.
 Tasques a realitzar: Manteniment de llosats de pissarra. Manteniment de les
finestres i portes de fusta, neteja de xemeneies, pintura de paraments
interiors. Organització de magatzems, tallers i garatges, manteniment
dels jardins. El material necessari serà subministrat pel Parc Nacional.
 S’actuarà en el Centre d’Interpretació ambiental “Toirigo” i en el campament de
joventut de “Sardiello”.
 Tasques a realitzar: Manteniment de totes les instal·lacions de fusta,
manteniment de l’enjardinat, cloració i supervisió de l’aigua, desaiguat
de les canonades d’aigua i dels aparells. Muntatge i desmuntatge de
lliteres, tendes, manteniment de la fossa sèptica.
 S’actuarà en la Casa del Parc de Boí “Casa Simamet”, casa del Parc d’Espot, i
Centre d’Estany Gento.
 Els treballs a realitzar seran la reparació de goteres, manteniment dels jardins,
repassos de pintura interiors i exteriors.
 S’actuarà en els punts d’informació de la Molina, Aigüestortes, Toirigo, Prat de
Pierró, Sant Maurici i Pont de Pallers, Llessuí, València i Estany Gento i
caseta de Sant Esperit.
 Tasques a realitzar Manteniment de llosats de pissarra. Manteniment de les
finestres i portes de fusta, neteja de xemeneies, pintura de paraments
interiors. Manteniment de l’enllumenat amb plaques solars,
subministrament de llenya per la calefacció. El material necessari serà
subministrat pel Parc Nacional.
 S’actuarà en els refugis propietat del Parc del Llong, Centraleta i Pla de la Font, i
les cabanes de pastors de Muntanyeta, Llubriqueto, Prat de Pierró i
Portarró.
 Tasques a realitzar Manteniment de llosats de pissarra. Manteniment de les
finestres i portes de fusta, neteja de xemeneies, pintura de paraments
interiors. Manteniment de l’enllumenat amb plaques solars,
subministrament de llenya per la calefacció. El material necessari serà
subministrat pel Parc Nacional.
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 Manteniment infraestructures ramaderes, passos canadencs i abeuradors.
3.1.1.d.

Repintat d’infraestructures i elements de fusta

Aquest treball de repintat dels elements de fusta anirà adreçat a tots aquelles estructures
principalment situades a exteriors, com poden ser passarel·les de fusta, ponts, baranes, tanques,
aparcaments, elements de senyalització, etc.
Es farà servir pintura a l’aigua per fusta d’exteriors. La periodicitat d’aquest treball és d’un cop l’any.
Es repintaran els elements següents:
 Miradors
 Passarel.la del Prat de Pierró, Sant Maurici i Planell d’Aigüestortes
 Ponts
 Baranes
3.1.1.e.

Manteniment de fonts i abeuradors

Es mantindran els accessos i zones confrontants mitjançant l’eliminació de matoll amb motodesbrossadora manual i es farà una neteja de deixalles o restes que puguin haver-hi. També es
garantirà la seva estanqueïtat mitjançant l’arrebossat amb pedra i formigó. La periodicitat d’aquests
treballs serà d’un cop l’any per cada font o abeurador.
Manteniment dels següents fonts (moltes són cóms per abeurar el bestiar):










3.1.1.f.

Cóms de Quatre Pins
Font del Planell Gran
Font de St. Esperit
Font dels Valencians
Font de l’ermita
Font de St. Maurici
Font del Pujador d’Amitges
Font de les Feixetes
Font de Monestero
Font de la Pega

Manteniment d’ecosistemes
 Neteja de totes les àrees i infraestructures del Parc nacional i la zona
perifèrica de protecció.
La freqüència de la neteja serà en funció de la càrrega de visitants que
suporta l’indret i del període de l’any:




Recollida anual de deixalles, en terrenys d'ús públic intens i accés
fàcil. 15 vegades l'any.
Recollida anual de deixalles en terrenys d'ús públic mitjà i accés
difícil, 4 vegades/any.
Recollida anual de deixalles en terrenys d'ús públic mitjà i accés fàcil,
4 vegades/any.
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3.1.1.g.

Ha. de recollida anual de deixalles en terrenys d'ús públic baix i accés
difícil. 1 vegada/any.

Eliminació de falsos senders, dreceres, etc.
Eliminació d’infraestructures obsoletes
Restauració d’àrees amb erosió, compactació, etc.
Obtenció de material vegetal autòcton per restauracions

Seguiments ambientals:



Trampeig d’ips i processionària
Censos faunístics: isard, daina i gall fer

3.1.2. Parc natural de l’Alt Pirineu
3.1.2.a.

Manteniment d’àrees recreatives

Es netejaran les àrees i es retiraran les escombraries, deixalles i restes i es mantindrà els elements
estructurals presents com taules i bancs de fusta, papereres. No es preveu la substitució d’aquests
elements.
Es farà una esbrossada de matolls que envaeixin les àrees. Aquest treball es farà amb motodesbrossadora per tal d’evitar que els matolls facin inutilitzables aquestes àrees.
La periodicitat d’aquest treball serà d’una a tres vegades per àrea pel que fa a neteja i retirada
d’escombraries i d’1 vegada a l’any pel que fa a l’esbrossada.
Es farà el manteniment de les àrees recreatives, àrees d’aparcament i miradors següents:























Bordes de Virós (Alins)
Borda Felip (Alins)
St. Quir (Alins)
Pla de la Selva (Alins)
Pla de Boet (Alins)
Casos (Alins)
Refugi Gall Fer (Alins)
Aparcament d’Àreu (Alins)
Pla de la Farga (Alins)
Refugi del Fornit (Alt Àneu)
Cap de la Roca (Esterri de Cardós)
Fontfreda (Esterri de Cardós)
Fonteana (Esterri de Cardós)
Cassibrós (Vall de Cardós)
Lladrós (Vall de Cardós)
La Mola (Tírvia)
Sta. Magdalena (Farrera)
La Verneda (Guingueta d'Àneu)
La Torrassa (Guingueta d’Àneu)
St. Joan de l'Erm (Montferrer i Castellbó)
Casa forestal de Pallerols (Montferrer i Castellbó)
Pont de la Bolle (Lladorre)
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3.1.2.b.

Refugi de la Pega Bosc (Llavorsí)
Mare de Déu de Biuse (Llavorsí)
St. Jaume (Llavorsí)
Pla d'Artigues (Llavorsí)
Rasos de Baiasca (Llavorsí)
La Canerilla (Rialp)
Santa Creu de Llagunes (Soriguera)
Jardí de Roques a Rubió (Soriguera)
Saverneda (Soriguera)
Nou fonts (Sort)
Mare de Déu del Solé (Sort)
La Matraca (Sort)
Ras de Conques (Valls del Valira)
Bordes de Conflent (Valls de Valira)

Manteniment de xarxa d’itineraris

Amb una moto-desbrossadora s’eliminarà el matoll que envaeixi l’itinerari. Les restes s’allunyaran i es
retiraran dels senders o recorreguts.
La periodicitat d’aquest treball serà d’una vegada a l’any.
Es mantindran els itineraris previstos en la primera fase d’implantació del Pla de Senderisme del Parc
Natural:


























GR-11 (tram Guingueta d’Àneu –frontera Andorra)
Alta Ruta Pirinenca (tram Port de la Bon aigua – Port de l’Artiga
Sender transfronterer (Guingueta d’Àneu – Vall de Mont garrí)
Sender transfronterer (Fornit – Port de Salau)
Sender transfronterer (Perosa – Port d’Aulà)
Sender transfronterer (Perosa – Port de Clavera)
Sender transfronterer (Tavascan – Port de Tavascan)
Sender transfronterer (Tavascan – Port de Colatx)
Sender transfronterer (Boet – Port de Sollo)
Sender transfronterer (Boet – Port de Boet)
Ruta de Tor
Itineraris del Bosc de Virós
Camí Ral de la Vall ferrera
Itinerari d’Unarre a Cerbi
Itinerari de Sorpe a Isavarre i Borén
Ruta de la Vall d’Estaon
Itinerari de Miravall
Ruta dels ponts medievals
Itinerari de Fonteana
Itinerari de Manyanera
Itinerari de Noarre
Itinerari de Graus
Itinerari de Boet
Itinerari de la Rebuira
Itinerari de Buiro
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3.1.2.c.

Ruta del Bosc de Virós
Camí de la Coma
Itinerari de Conflent
Itinerari de Biuse
Itinerari d’Arnui
Itinerari d’Auressi
Itinerari de St. Bartomeu
Ruta de St. Joan de l’Erm
Ruta de la Forestal
Camí vell de Freixa
Ruta dels Santuaris
Ruta d’Arcalís
Camí de Castellbó a St. Joan de l’Erm
Camí de la Canerilla
Camí de Surp i Sant Romà de Tavèrnoles
Camí de Tírvia-Glorieta-Alendo-Farrera

Manteniment d’ecosistemes

Aquest treball es realitzarà segons les diferents situacions que es puguin produir a cada Espai protegit.
Així els treballs poden anar adreçats a l’eliminació de plantes invasores, la recuperació de zones
humides, la retirada de deixalles, la realització d’estassades selectives.
La periodicitat d’aquest treball serà d’una vegada l’any en cada zona.
En aquest Parc es realitzaran els treballs concrets següents:
Ecosistemes dels boscos públics de pi roig, pi negre i avetoses del parc Natural:


Recollida selectiva de deixalles i material no biodegradable llençat pels
excursionistes, i sobretot pels boletaires, en aquests ecosistemes.

Manteniment dels ecosistemes dels bosc de ribera (vernedes, salzedes, telledes, tremolades..) i
aiguamolls (la Torrassa) i lleres de riu públiques del parc:



3.1.2.d.

Arrencar d’arrel per medis manuals o mecànics l’arbust al·lòcton
subespontani Buddleja davidii, en les zones de major expansió al costat de
rius i rierols.
Extracció de Seneci del cap de les zones detectades.
Recollida selectiva de deixalles de la riba i la llera dels rius.

Manteniment de fonts i abeuradors

Es mantindran els accessos i zones confrontants mitjançant l’eliminació de matoll amb motodesbrossadora manual i es farà una neteja de deixalles o restes que puguin haver-hi.
També es garantirà la seva estanqueïtat mitjançant l’arrebossat amb pedra i formigó.
La periodicitat d’aquests treballs serà d’un cop l’any per cada font o abeurador.
Manteniment dels següents fonts (moltes són cóms per abeurar el bestiar):
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Cóms de Calliu Obaga - Alins
Font de Ma Morta Obaga - Alins
Font del Coix Obaga - Alins
Font de Costuix Obaga i Solana - Àreu Alins
Font de Virós Virós - Araós Alins
Font del Capellà Virós - Araós Alins
Font del refugi Gall Fer Virós - Araós Alins
Font de St.Quirc Obaga - Alins Alins
Font de Buiro Virós – Ainet de Besan Alins
Font de la Canaleta Virós – Ainet de Besan Alins
Com del Fener del Ribal Sarredo Manyanero – Esterri de Cardós Esterri de
Cardós
Font de l’ Abeurador Sarredo Manyanero – Esterri de Cardós Esterri de
Cardós
Com del Corbo Sarredo Manyanero – Esterri de Cardós Esterri de Cardós
Font de Fontifreda Sarredo Manyanero – Esterri de Cardós Esterri de
Cardós
Font de Fonteana Sarredo Manyanero – Esterri de Cardós Esterri de Cardós
Com del Pla de l’Orri Vell Ribalera – Farrera, Burg i Tírvia Farrera
Com de Serret Ribalera – Farrera, Burg i Tírvia Farrera
Com de la Font dels Gitanos Ribalera – Farrera, Burg i Tírvia Farrera
Com Forestal I Bosc Pallerols Montferrer i Castellbó
Com Forestal II Bosc Pallerols Montferrer i Castellbó
Font dels Cóms Poleda - Baiasca Llavorsí
Font de Baiasca Baiasca Llavorsí
Font del Refugi dels Rasos Poleda - Baiasca Llavorsí
Font de St.Jaume Esteregalls - Arestui Llavorsí
Font de Pla d’Artigues Montmiger – Baiasca i Arestui Llavorsí
Font de la Canerilla Bosc Real - Rialp Rialp
Font del Vidre Comes de Rubió - Rubió Soriguera
Font de Noufonts Bosc de Puiforniu Soriguera
Com dels Canyemassos Llagunes Soriguera
Font de la Tosca Llagunes Soriguera
Lo Regueral Costa Oliva - Tornafort Soriguera
Font dels Carboners Costa Negra - Sort Sort
Font de Perafita Obaga de Peracalç - Estaon Vall Cardós
Font del Cuco Surri Vall Cardós
Font del Gargall Villafiria - Asnurri Valls de Valira
Font del Cony Villafiria - Asnurri Valls de Valira
Font de Villuga Ras de Conques - Ars Valls de Valira
Font del Forn Ras de Conques - Ars Valls de Valira
Font de l’Orri Ras de Conques - Ars Valls de Valira
Font del Gincama Ras de Conques - Ars Valls de Valira
Font del Cap del Bosc de la Devesa Ras de Conques - Ars Valls de Valira
Font de Sta. Magdalena Les Clotes - Ars Valls de Valira
Font de Poellà La Molina - Civis Valls de Valira
Cóms de Montcau La Molina - Civis Valls de Valira
Font de l’Artic La Molina - Civis Valls de Valira
Font de les Teixonelles La Molina - Civis Valls de Valira
Font de la Costa del Coll d’Ares Coll d’Ares - Civis Valls de Valira
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Font de les Tobes La Molina - Civis Valls de Valira
Font Freda La Molina - Civis Valls de Valira
Com de Cervellà Gavarret - Os de Civís Valls de Valira
Com de Conflent Conflent – Os de Civís Valls de Valira
Font dels Feners Gavarret - Os de Civís Valls de Valira

3.1.3. Parc natural del Montsant
3.1.3.a.

Manteniment d’àrees recreatives

Es netejaran les àrees i es retiraran les escombraries, deixalles i restes i es mantindran els elements
estructurals presents com taules i bancs de fusta, papereres. No es preveu la substitució d’aquests
elements.
Es farà una esbrossada de matolls que envaeixin les àrees. Aquest treball es farà amb motodesbrossadora per tal d’evitar que els matolls facin inutilitzables aquestes àrees.
La periodicitat d’aquest treball serà d’unes 3-5 vegades per àrea pel que fa a neteja i retirada
d’escombraries i d’1 vegada a l’any pel que fa a l’esbrossada. Es farà el manteniment de les àrees
recreatives següents:












3.1.3.b.

Sant Joan del Codolar
La Morera (El mirador i la font)
La Foia
Sant Roc
L’Aubereda
Sant Pau
Santa Llúcia
Sant Salvador
Sant Bartomeu
Santa Magdalena
Sant Antoni
Mirador Serra de la Llena

Manteniment d’itineraris

Amb una moto-desbrossadora s’eliminarà el matoll que envaeixi l’itinerari. Les restes s’allunyaran i es
retiraran dels senders o recorreguts.
La periodicitat d’aquest treball serà d’una vegada a l’any.
Es farà el manteniment dels itineraris següents:


Itineraris de cada poble del Parc publicats:







La Morera de Montsant
Ulldemolins
Margalef
Cabacés
Cornudella
La Vilella Alta
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Itineraris de flora:









Vessant NO d’Albarca
Cartoixa d’Scala-Dei a la Pietat
Els Rogerets a La Vilella Baixa
Fontalba a Ulldemolins.
La Morera-Sant Blai
Cabacés

Graus:













3.1.3.c.

La Vilella Baixa
La Bisbal de Falset
La Figuera
Scala-Dei
Albarca
Camí dels Cartoixans

de la Vilella Alta-Ardevol
peu de roca a la Vilella Baixa
de l’Enderrocada
de l’Escletxa
de la Grallera
de l’Espinós
de l’Agnet
de Barrots
del Carrasclet
del Carabassal.
Grau del Llop
Grau de la Mare de Déu

Manteniment d’instal·lacions

Aquest treball consistirà en la neteja dels exteriors del les infraestructures i centres d’interès del Parc
(oficines, centres d’informació, ecomuseus) i també treballs de manteniment dels jardins annexos a
aquests centres.
La periodicitat d’aquest treball seria pràcticament setmanal pel que fa a oficines i centres oberts tot l’anyi
mensual per aquells centres oberts segons temporada.
Es farà el manteniment de les instal·lacions dels següents espais:






3.1.3.d.

Via Ferrada
Senyalització del parc
Seu del PNM
Mas Roger
Mas de l’estrem
Els Montalts

Manteniment de fonts i abeuradors
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Es mantindran els accessos i zones confrontants mitjançant l’eliminació de matoll amb motodesbrossadora manual i es farà una neteja de deixalles o restes que puguin haver-hi.
També es garantirà la seva estanqueïtat mitjançant l’arrebossat amb pedra i formigó.
La periodicitat d’aquests treballs serà d’un cop l’any per cada font o abeurador.
Es farà el manteniment de les fonts següents:





Font Pregona
Font del Mañano
Font d’Albarca
Font de la Foia

3.1.4. Parc natural del Delta de l’Ebre
3.1.4.a.

Manteniment d’àrees recreatives

Amb una moto-desbrossadora s’eliminarà el matoll que envaeixi l’àrea recreativa. Les restes es
retiraran i es netejaran i es realitzarà el manteniment dels elements de l’àrea.
Es mantindran les àrees recreatives següents:







3.1.4.b.

A. R. Del centre de recepció de Deltebre
A.R. de la Casa de Fusta
A.R. del Carreté
A.R. de l’Encanyissada
A.R. del Través
A.R. de les Olles (2 ut)
A.R. dels Ullals

Manteniment d’itineraris

Amb una moto-desbrossadora s’eliminarà el matoll que envaeixi l’itinerari. Les restes s’allunyaran i es
retiraran dels senders o recorreguts.
La periodicitat d’aquest treball serà d’una vegada a l’any.
Es mantindran els itineraris següents:



3.1.4.c.

Carril bici de l'Encanyissada
Carril bici de la Tancada
Itinerari del Garxal.

Manteniment d’instal·lacions

Aquest treball consistirà en la neteja dels exteriors del les infraestructures i centres d’interès del Parc
(oficines, centres d’informació, ecomuseus i miradors) i també treballs de manteniment dels jardins
annexos a aquests centres.
La periodicitat d’aquest treball seria pràcticament setmanal pel que fa a oficines i centres oberts tot l’anyi
mensual per aquells centres oberts segons temporada.
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Es mantindran les instal·lacions següents:



















3.1.4.d.

Casa de Fusta
Barraca
Ecomuseu
Masia de l'Ecomuseu
Aquari-terrari
Centre piscícola
Estació biològica del Canal Vell
Oficines tècnic-administratives
Magatzem
Bombes Encanyissada
Bombes Tancada
Xarxa hidrològica de l'illa de Buda
Mas del Sifó i altres edificis de l'illa de Buda
Embarcador de l'Encanyissada
Xarxa hidrològica de l'Encanyissada
Xarxa hidrològica de la Tancada
Bombes de l'illa de Buda
Xarxa viària de l'illa de Buda
Edificacions disperses de l'Encanyissada i la Tancada.

Repintat d’infraestructures i elements de fusta

Aquest treball de repintat dels elements de fusta anirà adreçat a tots aquelles estructures principalment
situades a exteriors, com poden ser finestres de Centres d’informació i ecomuseus, tanques d’àrees
recreatives i miradors, elements de senyalització…etc.
Es farà servir pintura plàstica d’exteriors.
La periodicitat d’aquest treball és d’un cop l’any.
Es repintaran els elements següents:
 Miradors
 Edifici de l'Estació Biològica
 Casetes de camp diverses.

3.1.4.e.
Manteniment d’ecosistemes
Aquest treball es realitzarà segons les diferents situacions que es puguin produir a cada Espai protegit.
Així els treballs poden anar adreçats a l’eliminació de plantes invasores, la recuperació de zones
humides, la retirada de deixalles, la realització d’estassades selectives
La periodicitat d’aquest treball serà d’una vegada l’any en cada zona.


Eliminació de plantes invasores: lliri d'aigua (Eichhornia crassipes) i
curatalls (Carpobrotus edulis)

3.1.5. Parc natural del Cadí Moixeró i Paratge Natural d’Interès Nacional del Massís del

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
Pedraforca
3.1.5.a.

Manteniment d’àrees recreatives

Es netejaran les àrees i es retiraran les escombraries, deixalles i restes i es mantindrà els elements
estructurals presents com taules i bancs de fusta, papereres. No es preveu la substitució d’aquests
elements.
Es farà una esbrossada de matolls que envaeixin les àrees. Aquest treball es farà amb motodesbrossadora per tal d’evitar que els matolls facin inutilitzables aquestes àrees.
La periodicitat d’aquest treball serà d’unes 3-5 vegades per àrea pel que fa a neteja i retirada
d’escombriaires i d’1 vegada a l’any pel que fa a l’esbrossada.
Es mantindran les àrees següents:











3.1.5.b.

Àrea de l’Ingla
Àrea de l’Agre
Àrea del Pradell de Pi
Àrea de Bastanist
Àrea de Coll de Pallers
Àrea de Font Major
Àrea del Torrent de Cerc
Àrea de Coll de Josa
Àrea dels Planells de Sastró
Àrea de la Serra
Àrea de Gresolet

Manteniment d'itineraris:

Amb una moto-desbrossadora s’eliminarà el matoll que envaeixi l’itinerari. Les restes s’allunyaran i es
retiraran dels senders o recorreguts.
La periodicitat d’aquest treball serà d’una vegada a l’any.
Es mantindran els itineraris següents:




3.1.5.c.

GR-107 (Camí dels Bons Homes)
GR-150 (que dóna la volta al parc)
BTT al parc
PR's i senders locals d’interès.

Manteniment d'instal·lacions

Aquest treball consistirà en la neteja dels exteriors del les infraestructures i centres d’interès del Parc
(oficines, centres d’informació, ecomuseus) i també treballs de manteniment dels jardins annexos a
aquests centres.
La periodicitat d’aquest treball seria pràcticament setmanal pel que fa a oficines i centres oberts tot l’anyi
mensual per aquells centres oberts segons temporada.
Es mantindran les instal·lacions següents:
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3.1.5.d.

Casa en Coll
Casa del Riu
Fruiterars de salvaguarda de St. Joan de l’Avellanet i de Tuixent

Repintat d'infraestructures i elements de fusta

Aquest treball de repintat dels elements de fusta anirà adreçat a tots aquelles estructures principalment
situades a exteriors, com poden ser finestres de Centres d’informació i ecomuseus, tanques d’àrees
recreatives i miradors, elements de senyalització…etc.
Es farà servir pintura plàstica d’exteriors.
La periodicitat d’aquest treball és d’un cop l’any .
Es repintaran els elements de fusta de les infraestructures següents:







3.1.5.e.

Àrea de l’Agre
Àrea de Bastanist
Àrea de Coll de Pallers
Àrea de Font Major
Àrea del Torrent de Cerc
Mirador dels Orris
Àrea de la Serra

Manteniment de fonts i abeuradors

Es mantindran els accessos i zones confrontants mitjançant l’eliminació de matoll amb motodesbrossadora manual i es farà una neteja de deixalles o restes que puguin haver-hi.
També es garantirà la seva estanqueïtat mitjançant l’arrebossat amb pedra i formigó.
La periodicitat d’aquests treballs serà d’un cop l’any per cada font o abeurador.
Es mantindran les fonts següents:
 Font del Puet
 La Font Major
 La Font Freda
 Font del Sofre
3.1.6. Font de la SerraParatge natural d’interès nacional de Poblet.
3.1.6.a.

Manteniment d’àrees recreatives

Es netejaran les àrees i es retiraran les escombraries, deixalles i restes i es mantindran els elements
estructurals presents com taules i bancs de fusta, papereres. No es preveu la substitució d’aquests
elements.
Es farà una esbrossada de matolls i poda dels arbres per prevenció d’incendis.
La periodicitat d’aquest treball serà d’unes 3-5 vegades al mes per àrea i segons freqüentació, pel que
fa a neteja i retirada d’escombraries, i d’1 vegada a l’any pel que fa a l’esbrossada i poda.
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Es mantindran les àrees següents:










3.1.6.b.

Àrea de lleure Roca de l’Abella
Àrea de lleure Castellfollit
Àrea de lleure Santíssima Trinitat
Àrea de lleure Font de la Teula
Mirador de la Pena
Zona recreativa La Parra
Zona recreativa Plaça de la Llibertat
Zona recreativa Font del Deport
Zona recreativa Font dels Boixets
Zona recreativa Tossal de la Baltassana

Manteniment d’itineraris

Amb una moto-desbrossadora s’eliminarà el matoll que envaeixi l’itinerari. Les restes s’allunyaran i es
retiraran dels senders o recorreguts.
La periodicitat d’aquest treball serà d’una vegada a l’any.
Es mantindran els itineraris següents:









Itinerari pedestre núm. 1: Itinerari de natura per l’alzinar de la Pena
Itinerari pedestre núm. 3: Itinerari per la teixeda i la roureda de roure
reboll.
Itinerari pedestre núm. 4: Itinerari micològic.
Itinerari pedestre núm. 5: Itinerari geològic.
Itinerari pedestre núm. 6: Itinerari del Tossal de la Creu.
Itinerari pedestre núm. 7: Itinerari del camí ramader.
Itinerari pedestre núm. 8: Itinerari de les Cent Fonts.
Itinerari pedestre núm. 9: Itinerari forestal terapèutic.

3.1.6.c.
Manteniment d’instal·lacions
Aquest treball consistirà en la neteja dels exteriors del les infraestructures i centres d’interès del Parc
(oficines, cases forestals, centre d’interpretació i punts d’informació) i també treballs de manteniment
de l’entorn d’aquests centres.
La periodicitat d’aquest treball seria pràcticament setmanal pel que fa a oficines i centres oberts tot l’anyi
mensual per aquells centres oberts segons temporada.
Es mantindran les instal·lacions següents:






Casa Forestal de la Pena
Casa Forestal de Castellfollit
Casa Forestal del Titllar
Refugis: Comellàs, Argentada, Castellfollit, Nogués, Tillar
Punt d’informació de la Magnèsia
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3.1.6.d.

Centre de Gestió i Informació del PNIN de Poblet
Punt d’informació àrea de lleure Roca de l’Abella
Centre d’interpretació del bosc de Poblet

Repintat d’infraestructures i elements de fusta i ferro

Aquest treball de repintat dels elements de fusta i ferro anirà adreçat a totes aquelles estructures
principalment situades a exteriors, com poden ser finestres de Centres d’informació , tanques d’àrees
recreatives i miradors, elements de senyalització…etc.
Es farà servir pintura plàstica d’exteriors.
La periodicitat d’aquest treball és d’un cop l’any .
Es mantindran les instal·lacions següents:
Manteniment de la senyalització perimetral, d’accessos al paratge i d’altres senyalitzacions específiques
de fusta i ferro. Manteniment de mobiliari rural instal·lat en tot l’espai protegit (tancaments,passarel·les,
escales, bancs, etc.) i altres elements de fusta i ferro.
3.1.6.e.

Manteniment de fonts i abeuradors

Es mantindran els accessos i zones confrontants mitjançant l’eliminació de matoll amb motodesbrossadora manual i es farà una neteja de deixalles o restes que puguin haver-hi.
També es garantirà la seva estanqueïtat mitjançant l’arrebossat amb pedra i formigó.
La periodicitat d’aquests treballs serà d’un cop l’any per cada font o abeurador.
Es mantindran les fonts següents:














3.1.6.f.

Font dels Boixets
Font del Deport
Font de la Teula
Font Negra
Font del Gat
Les Cent Fonts
La Parra
La Cascada
Font de l’Obis
Font de Mas d’en Pagès
Font de les Tres Virtuts
Font de l’Àngel
Font de la CF del Tillar
Punts d’aigua: Teula, Pena (2), Castellfollit, Coll del Bosc, Roques
Roges i Trinitat.

Manteniment d’ecosistemes

Aquest treball es realitzarà segons les diferents situacions que es puguin produir a cada espai protegit.
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Així els treballs poden anar adreçats a l’eliminació de plantes invasores, la recuperació de zones
humides, la retirada de deixalles, la realització d’estassades selectives.
La periodicitat d’aquest treball serà d’una vegada l’any en cada zona.
Els mantindran els ecosistemes següents:







Roureda de roure reboll
Teixeda
Alzinar
Verneda
Planter forestal (Casa Forestal La Pena)
Tallafocs i altres infraestructures lineals de protecció contra els incendis,
franges de baixa densitat perimetrals i a les vores de les principals
comunicacions i vies d’accés).

3.1.7. Parc natural dels Ports
3.1.7.a.

Manteniment d’àrees recreatives

Es netejaran les àrees i es retiraran les escombraries, deixalles, restes i es mantindran els elements
estructurals presents com taules i bancs de fusta. No es preveu la substitució d’aquests elements.
Es farà una esbrossada de matolls que envaeixin les àrees. Aquest treball es farà amb motodesbrossadora per tal d’evitar que els matolls facin inutilitzables aquestes àrees.
La periodicitat d’aquest treball serà d’unes 3-5 vegades per àrea pel que fa a neteja i retirada
d’escombraries i d’una vegada a l’any pel que fa a l’esbrossada.
Es farà el manteniment de les àrees següents:





















Àrea de lleure de la Fou
Àrea de lleure de la Vall
Àrea recreativa de Sant Julià
Àrea recreativa de Sant Roc
Àrea recreativa del Molí
Àrea de lleure de Cova Avellanes
Àrea de lleure de la Franqueta
Àrea de lleure del Toscar
Àrea recreativa de Santa Madrona
Àrea interpretativa de la vall de la Jepa
Àrea interpretativa del mas de Quiquet
Àrea interpretativa de la Marbrera
Mirador Salt de Ferrassó
Mirador de Caro
Mirador del Portell
Àrea de lleure de la Font Nova
Aparcament de L’Esquirol
Aparcament del Lliberós
Aparcament del pla de les Llebres
Aparcament del coll d’Herbassana
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3.1.7.b.

Aparcament de Montsagres

Manteniment d’itineraris

Amb una moto-desbrossadora s’eliminarà el matoll que envaeixi l’itinerari. Les restes es trinxaran i
s’escamparan a banda i banda dels senders.
La periodicitat d’aquest treball serà d’una vegada a l’any.
Es farà el manteniment dels itineraris següents:
Paratge
Itinerari
1
La Fou
Camí dels Hortets
2
La Fou
Cova Roja
3
La Fou
Racó del Tabac
4
La Vall
Racó de la cova d'en Marc
5
La Vall
Castell de l’Airosa
6
La Vall
Mas de Barró
7
Toscar
Cova dels Adells
8
Toscar
Les ermites/pedra i aigua
9
Toscar
Cova Pintada
10 Toscar
Els rossecs
11 Sant Roc
Font del Teix
12 Sant Roc
Plà de l’Hedra-cova del Llop
13 Sant Roc
Font del Teix - Font dels
Ullals
14 La Franqueta
Mas de Corretja
15 La Franqueta
Cova de Picasso
16 La Franqueta
Roca Llisa
17 La Franqueta
Els Estrets
18 La Font Nova
Plans de Rambla - Vall de
l'infern
19 La Font Nova
Pujada a la Moleta
20 La Font Nova
Les Fonts
21 Caro
La Barcina
22 Caro
Els bassis de Caro

Municipi
La Sénia
La Sénia
La Sénia
Mas de Barberans
Mas de Barberans i Roquetes
Roquetes
Alfara de Carles
Alfara de Carles
Alfara de Carles
Alfara de Carles
Paüls
Paüls
Horta de Sant Joan, Paüls
Horta de Sant Joan
Horta de Sant Joan
Horta de Sant Joan
Arnes i Horta de Sant Joan
Alfara i Paüls
Alfara
Alfara, Xerta
Roquetes
Roquetes
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23
24
25
26
27

Cova avellanes
Cova avellanes
El Molí
El Molí
El Molí

Pla d'Avaria
El Marturi
La Moleta
Refoia Tossal-Teix
Fonts de Montsagres

28
29
30
31
32

Caro
Paüls
Paüls
Paüls
Mas de
Barberans
Mas de Burot

Cim de Caro
Coves Roges
Punta de l'aigua
Els Montsagres
Pintures rupestres

33

3.1.7.c.

Itinerari experiencial Mas de
Burot

Roquetes
Roquetes
Prat de Comte
Prat de Comte, Paüls
Prat de Comte, Paüls, Horta de
Sant Joan
Roquetes
Paüls
Paüls
Paüls, Horta de Sant Joan
Mas de Barberans
Horta de Sant Joan

Manteniment d’instal·lacions

Aquest treball consistirà en la neteja dels exteriors del les infraestructures i centres d’interès del Parc
(cases forestals, oficines, centres d’informació) i també treballs de manteniment dels jardins annexos a
aquests centres.
La periodicitat d’aquest treball seria pràcticament setmanal pel que fa a oficines i centres oberts tot l’anyi
mensual per aquells centres oberts segons temporada.
Es mantindran les instal·lacions següents:










3.1.7.d.

Centre de visitants del Parc natural dels Ports al Baix Ebre. Roquetes
Centre de visitants del Parc natural dels Ports a la Terra Alta. Prat de
comte
Centre de visitants del Parc natural dels Ports al Montsià. La Sénia
Seu administrativa . Roquetes
Alberg i Centre d’Educació Ambiental del Parc Natural a Alfara de
Carles
Magatzem del Baix Ebre. Roquetes
Magatzem de la Terra Alta. Prat de comte
Casa de Ganduls. Roquetes
Centre de Natura de Cova Avellanes
Mas de l’Amat

Repintat d’infraestructures i elements de fusta

Aquest treball de repintat dels elements de fusta anirà adreçat bàsicament tancaments de cases
forestals i tanques d’àrees recreatives i miradors, elements de senyalització…etc.
Es farà servir pintura per exteriors. La periodicitat d’aquest treball és d’un cop l’any.
Es repintaran, després de la reparació de petits desperfectes, els elements de fusta de:



Àrea de lleure de la Fou
Àrea de lleure de la Vall
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3.1.7.e.

Àrea recreativa de Sant Julià
Àrea recreativa de Sant Roc
Àrea recreativa del Molí
Àrea de lleure de Cova Avellanes
Àrea de lleure de la Franqueta
Àrea de lleure del Toscar
Àrea recreativa de Santa Madrona
Àrea interpretativa de la vall de la Jepa
Àrea interpretativa del mas de Quiquet
Àrea interpretativa de la Marbrera
Mirador Salt de Ferrassó
Mirador de Caro
Mirador del Portell
Àrea de lleure de la Font Nova
Aparcament de L’Esquirol
Aparcament del Lliberós
Aparcament del pla de les Llebres
Aparcament del coll d’Herbassana
Aparcament de Montsagres
Tractament de barres de pi per a proteccions i esglaons, com a
elements auxiliars, en feines de suport a la conservació d’itineraris i
àrees de lleure.

Manteniment de fonts i abeuradors

Es mantindran els accessos i zones confrontants mitjançant l’eliminació de matoll amb motodesbrossadora i es farà una neteja de deixalles o restes que puguin haver-hi.
També es garantirà la seva estanqueïtat mitjançant l’arrebossat amb pedra i morter.
La periodicitat dels treballs de neteja serà anual. Els punts d’aigua que estiguin més embrollats o que
estiguin més malmesos seran objecte d’uns treballs de recuperació prèvia amb els criteris propis de
restauració de fonts.
Es preveu el manteniment i/o recuperació dels següents punts d’aigua :
FONT
FONTS DEL TOSCAR O DELS XORROS
FONT VELLA
FONT NOVA
FONT DEL BOSC NEGRE
FONT DE DOMINGO
POU SEC
FONT DEL ROURET
FONT DE PERERA
FONT DEL FERRO
FONT DEL CABRIT
FONT DE NADAL
FONT DELS BASSIETS

TERME
ALFARA
ALFARA
ALFARA
ALFARA
ALFARA
ALFARA
ALFARA
ALFARA
ALFARA
ALFARA
ALFARA
ALFARA
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FONT D'EN SOLÀ
FONT DEL CIGRÓ
FONT DE DINS
FONT DEL PEDREGAL
FONT DEL GREVOLAR
FONT DE BUC
FONT DELS BASSIS DE MINGUET
BASSIS DE LA MUNTANYOLA
POVET DEL COLL DE BOTANA
FONT DE LA PINEDA
FONT DE LA BARRINADA
FONT DE FRANXO
FONT DE JOSEPÓ
BASSIS DE LA VALL D'UIXÓ
FONT DEL SALERO
FONT DE LA PAUSENCA
FONT DELS ATEUS
FONT DE LA MALLA
FONT DEL MAS DE CORRETJA
FONT DE CASES
FONT DE LA CANALETA
FONT DEL GIRONET
FONT DE LA CARRASCA
FONT DE LA SOLCIDA
FONT BLANCA
FONT DELS HORTETS DE BORRELL
FONT DE LES BARANES
FONT DEL MONTSAGRE D'HORTA

ALFARA
ARNES
ARNES
ARNES
ARNES
ARNES
ARNES
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN

Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural
FONT DELS HORTETS DE CURASSANA
FONT DE LA COVA DEL FRARE
POUET DEL RECOLL
FONT DEL SAÜQUER
FONT DE LA FRANQUETA
POUET DE LA RASA
POUET DEL PUJOL
FONT DEL TEIX (LA FOU)
FONT DEL RETAULE
FONT DEL MAS DE L'AMAT
FONT DEL MAS DE PATAQUES O DE
GARRIDO
FONT DEL CIRER
FONT DE L'ONSO
FONT DE LA COVA DELS ÀNGELS (2 punts)
POVET DE LA MASSANERA
FONT DE LA COVA DELS BOUS
FONT DE LA MASSANERA
FONT DELS HORTETS
FONT DE COVA ROJA
FONT DEL RIVET
FONT DEL REGATXOL
FONT DE LA LLUÏSA
COCÓ DEL RACÓ COVA D'EN MARC
FONT DE L'ARAGALL
FONT DE VALL D'INFERN
FONT DELS ULLALS
FONT DEL TEIX
FONT DE LA COVA DEL LLOP
FONT DE LA CREUETA
LA FONTETA
FONT DE L'AGUSTÍ
FONTS AMARGUES
FONT DE LA LLAGOSTA
FONT DEL PARADÍS
FONT DEL CÀNEM
FONT DE LA COSTA DELS DOLORS

HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
HORTA DE ST
JOAN
LA SÉNIA
LA SÉNIA
LA SÉNIA
LA SÉNIA

LA SÉNIA
LA SÉNIA
LA SÉNIA
LA SÉNIA

LA SÉNIA
MAS DE
BARBERANS
MAS DE
BARBERANS
MAS DE
BARBERANS
MAS DE
BARBERANS
PAÜLS
PAÜLS
PAÜLS
PAÜLS
PAÜLS
PAÜLS
PAÜLS
ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
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FONT DE COVA PINTADA
FONT DE COVA AVELLANES
FONT DE COVA EBRE
FONT DEL MARTURI
SÉNIA DE PARAIGÜES
FONT DEL RACÓ DEL MORO
FONT DE LA VIMETERA
FONT DEL RIVET
FONT DELS FORESTALS
FONT DEL BASSIS DE CARO
FONT DELS CINC SENTITS
FONT DE LA MATA
FONT DE CAMPASSOS
FONT DE MASO
FONT DEL BOSC
FONT DEL CINGLE
FONT TORTOSA O FONT MALA
FONT DEL CARAGOL
FONT DE BUNYOLS
POUET DE BORRÀS
FONT DELS BASSIETS
FONT D'ORDINA
FONT DEL SOCOSTAR DE FARRÚBIO
FONT DELS BASSIS (EL CARAGOL)
FONT DE SANT ANTONI
FONT DEL ROJAL
POUET D'ENGRILLÓ
FONT DE PASSAMONTE
3.1.7.f.

ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
ROQUETES
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
TORTOSA
PRAT DE COMTE
PRAT DE COMTE

Manteniment d’ecosistemes

Els treballs aniran adreçats a l’eliminació de plantes invasores, la recuperació de zones humides,
manteniment de basses, la realització d’estassades selectives, tancats d’exclusió de pastures. La
periodicitat d’aquest treball serà d’una vegada l’any en cada zona.
3.1.8. Secans de la Plana de Lleida
3.1.8.a.

Vigilància

Recorreguts diaris de vigilància i control de les actuacions que puguin ser contràries als objectius de
conservació de l’espai (agricultura, ramaderia i caça). En especial a les finques públiques que es troben
adscrites al DTES i, especialment, a la finca Mas de Melons Matxerri, Timoneda d’Alfés i Erms de
Carrassumada.
3.1.8.b.

Conservació d’ecosistemes
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Control de les àrees definides com a guarets per la conservació de la ganga i altres espècies d’interès.
Aportació d’aigua per al manteniment dels abeuradors i basses per a la fauna salvatge durant els
períodes de cria i de més sequera.
Presa de mostres de sòls en els conreus per a posteriors analítiques.
Actuacions de gestió d’espècies depredadores.
Actuacions de gestió de vegetació especialment en guarets tals com tallada de ginestes o espècies
arbustives lignificades, control d’espècies de flora exòtica i/o invasores.
3.1.8.c.

Manteniment d’itineraris

Amb una moto-desbrossadora s’eliminarà el matoll que envaeixi l’itinerari. Les restes s’allunyaran i es
retiraran dels senders o recorreguts.
La periodicitat d’aquest treball serà de dues vegades l’any de tots els senders.
3.1.8.d.

Manteniment d'instal·lacions

Aquest treball consistirà en la neteja i manteniment de la casa de Mas de Melons i d’altres instal·lacions
existents a les finques públiques com cabanes, pletes pel bestiar oví, abeuradors, hides, senyalització,
etc.
3.1.8.e.

Atenció a visitants

Aquest treball consistirà en donar servei de visites guiades per la Reserva Natural Parcial de Mas de
Melons per a grups i el servei d’acompanyament a llocs autoritzats per a la pràctica de fotografia de
fauna.
S’habilita a FC a cobrar els preus públics establerts a l’ordre de preus públics dels Espais Naturals
Protegits per donar servei de visites guiades que es facin als Secans de la Plana de Lleida mentre
l’espai no disposi d’un règim d’autonomia econòmica.
D’altra banda, per a la realització d’acompanyament a llocs autoritzats per a la pràctica de fotografia de
fauna Forestal Catalana cobrarà els preus d’acord la taula següent:
Els períodes de visita seran publicats al web de Forestal Catalana i al web de Mas de Melons i Secans
de la Plana de Lleida.
Les liquidacions dels conceptes ingressats es destinaran a actuacions de gestió, manteniment i/o
millores a la Reserva Natural de Mas de Melons.
3.1.8.f.

Treballs de seguiment i maneig d’espècies

Aquest treball inclou diferents seguiments que es fan de forma anual:



Transsectes i recollida de dades en el marc del CBMS (seguiment de
papallones diürnes).
Estacions de seguiment de rapinyaires diürns.
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Transsectes de seguiment de mesomamífers.
Transsectes per a detecció de nius d’espècies clau de la XN2000.
Seguiment de la parelles nidificants i productivitat de xoriguer petit i gaig
blau.
Anellament de polls espècies d’interès a l’espai.
Alimentació de polls de hacking quan sigui necessari.

3.1.9. Parc Natural Capçaleres Ter-Freser
3.1.9.a.

Manteniment d’àrees recreatives i miradors

Es netejaran les àrees i es retiraran les escombraries, deixalles i restes i es mantindrà els elements
estructurals presents com taules i bancs de fusta, papereres. No es preveu la substitució d’aquests
elements.
Es farà una esbrossada de matolls que envaeixin les àrees. Aquest treball es farà amb motodesbrossadora per tal d’evitar que els matolls facin inutilitzables aquestes àrees.
La periodicitat d’aquest treball serà d’unes 3-5 vegades per àrea pel que fa a neteja i retirada
d’escombriaires i d’1 vegada a l’any pel que fa a l’esbrossada.
Es mantindran les àrees següents:





3.1.9.b.

Àrea de Corral Blanc
Àrea de Coll del Bac
Mirador de Xoriguera
Mirador del Forat de l’Olla
Mirador de Coll de Maçanell

Manteniment d'itineraris:

Amb una moto-desbrossadora s’eliminarà el matoll que envaeixi l’itinerari. Les restes s’allunyaran i es
retiraran dels senders o recorreguts.
La periodicitat d’aquest treball serà d’una vegada a l’any.
Es mantindran els itineraris següents:













Pedrisses
Forat de l’Embut
Camí vell de Núria
Estret del Forn
Pla de la Vaquerissa
Veïnat de Planoles
Pla de l’Erola
Fortins de Ribes
Salt del Grill Pont-de la Riba
Camí de Fontalba
Camí de a Molsa
Estany d’en Roca
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3.1.9.c.

Coll Meianell-Puig Cerverís
Carboners la Creueta
Refugi vell d’Ulldeter-Circ Ulldeter
Coll pregon-Fabert
Collada Fonda-Costabona
Santa Magdalena
Collet de la Gralla-Tres Pics

Manteniment aparcaments

Neteja setmanal i manteniment de la senyalització i baranes inherent a cadascun.
La periodicitat d’aquest treball seria setmanal a partir de la primavera, tardor i estiu i mensual a l’hivern.
Es mantindran les instal·lacions següents:






3.1.9.d.

Daió
Fontalba
Collet de les Barraques
Pla de Santa Anna
Pla de la Molina
Coll de Meianell

Manteniment de fonts i abeuradors

Es mantindran els accessos i zones confrontants mitjançant l’eliminació de matoll amb motodesbrossadora manual i es farà una neteja de deixalles o restes que puguin haver-hi.
També es garantirà la seva estanqueïtat mitjançant l’arrebossat amb pedra i formigó.
La periodicitat d’aquests treballs serà d’un cop l’any per cada font o abeurador.
Es mantindran les fonts següents:






Font Freda
Font del Coronel
Font del Pastor
Fontlletera
Font de la Perdiu

3.1.10. Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
3.1.10.a. Manteniment d’àrees recreatives i miradors
Es netejaran les àrees i es retiraran les escombraries, deixalles i restes i es mantindrà els elements
estructurals presents com taules i bancs de fusta, papereres. No es preveu la substitució d’aquests
elements.
Es farà una esbrossada de matolls que envaeixin les àrees. Aquest treball es farà amb motodesbrossadora per tal d’evitar que els matolls facin inutilitzables aquestes àrees.
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La periodicitat d’aquest treball serà d’unes 3-5 vegades per àrea pel que fa a neteja i retirada
d’escombriaires i d’1 vegada a l’any pel que fa a l’esbrossada.
Es mantindran les àrees següents:




Àrea de Can Serra
Àrea i accessos al Volcà de Santa Margarida i Croscat
Mirador de Xenacs

3.1.10.b. Manteniment d'itineraris:
Amb una moto-desbrossadora s’eliminarà el matoll que envaeixi l’itinerari. Les restes s’allunyaran i es
retiraran dels senders o recorreguts.
La periodicitat d’aquest treball serà d’una vegada a l’any.
Es mantindran els itineraris següents:














Fageda d’en Jordà-Sta Margarida Croscat
Joan Maragall-Fageda
Olot-Fageda-Can Xel
Cingleres de Castellfollit de la Roca
Grederes del Croscat
Ruta de les Tres Colades-Sant Joan les Fonts
Volcà Montsacopa
Valls de Sant Iscle i del Vallac
Volcans de Sant Marc i Puig Roig
Sant Feliu de Pallerols, fonts, pou de glaç i Santa Cecília
Sant Feliu de Pallerols, la Torra, Castell d’Hostoles
Sant Feliu de Pallerols, Sant Pere Sacosta, el Far
Bicicarril de Can Serra a Santa Margarida

3.1.10.c. Manteniment aparcaments
Neteja setmanal i manteniment de la senyalització i baranes inherent a cadascun.
La periodicitat d’aquest treball seria setmanal a partir de la primavera, tardor i estiu i mensual a l’hivern.
Es mantindran les instal·lacions següents:




Can Serra
Santa Margarida
Croscat

3.1.10.d. Manteniment de fonts i abeuradors
Es mantindran els accessos i zones confrontants mitjançant l’eliminació de matoll amb motodesbrossadora manual i es farà una neteja de deixalles o restes que puguin haver-hi.
També es garantirà la seva estanqueïtat mitjançant l’arrebossat amb pedra i formigó.
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La periodicitat d’aquests treballs serà d’un cop l’any per cada font o abeurador.
Es mantindran les fonts següents:


Font Moixina

3.1.10.e. Manteniment tancats afloraments geològics i parcel·les assaig
Les tasques consisteixen en mantenir els tancats i la senyalització que delimiten els afloraments
geològics i les parcel·les d’assaig en farratges i fruiters. La periodicitat dels treballs serà mensual en el
primer cas i setmanal durant l’època vegetativa en el el segon cas.
Afloraments a conservar:



Font Tosca
Bassalt a Castellfollit de la Roca

3.1.10.f. Suport en el manteniment de pedra seca
Restauració dels murs de pedra seca existents al parc, repartits per tot el territori, especialment a la Vall
d’en Bas. Treballs de recuperar i tornar a col·locar les pedres seguint els criteris de construcció depedra
seca de la vall.
Periodicitat dels treballs: setmanal amb revisió general de tota la infraestructura de pedra seca existent.
3.1.10.g. Eradicació espècies de flora invasora
Les espècies a eliminar són:
 Buddleja Davidii
 Ailanthus altissima
El procediment d’eliminació serà seguint el protocol elaborat per Diputació de Girona i l’Obra Social la
Caixa, que defineix les periodicitats de control
3.1.11. Paratge Natural d’Interès Nacional del Massís de l’Albera
3.1.11.a. Manteniment d’àrees recreatives i instal·lacions
Es netejaran les àrees i es retiraran les escombraries, deixalles i restes i es mantindrà els elements
estructurals presents com taules i bancs de fusta, papereres. No es preveu la substitució d’aquests
elements.
Es farà una esbrossada de matolls que envaeixin les àrees. Aquest treball es farà amb motodesbrossadora per tal d’evitar que els matolls facin inutilitzables aquestes àrees.
La periodicitat d’aquest treball serà d’unes 3-5 vegades per àrea pel que fa a neteja i retirada
d’escombriaires i d’1 vegada a l’any pel que fa a l’esbrossada.
Es mantindran les àrees següents:



Àrea de Font del Conill
Neteja perimetral i accés monuments megalítics (18)
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3.1.11.b. Manteniment d'itineraris i murs de pedra seca:
Amb una moto-desbrossadora s’eliminarà el matoll que envaeixi l’itinerari. Les restes s’allunyaran i es
retiraran dels senders o recorreguts.
La periodicitat d’aquest treball serà d’una vegada a l’any.
Es mantindran els itineraris següents:




Itinerari botànic Font del Conill
Itinerari de Sant Genís
Castell de Requesens: itinerari i murets de pedra seca

3.1.11.c. Manteniment aparcaments
Neteja setmanal i manteniment de la senyalització i baranes inherent a cadascun.
La periodicitat d’aquest treball seria setmanal a partir de la primavera, tardor i estiu i mensual a l’hivern.
Es mantindran les instal·lacions següents:
 Sant Genís
3.1.11.d. Manteniment de fonts i abeuradors
Es mantindran els accessos i zones confrontants mitjançant l’eliminació de matoll amb motodesbrossadora manual i es farà una neteja de deixalles o restes que puguin haver-hi.
També es garantirà la seva estanqueïtat mitjançant l’arrebossat amb pedra i formigó.
La periodicitat d’aquests treballs serà d’un cop l’any per cada font o abeurador.
Es mantindran les fonts següents:







Font Jordana
Mulladiu Tanyareda
Font de Cadecàs
Font Rovellada
Font Nova
Font de Roc Colom

3.1.11.e. Eradicació espècies de flora invasora
Les espècies a eliminar són:



Buddleja Davidii
Ailanthus altissima

El procediment d’eliminació serà seguint el protocol elaborat per Diputació de Girona i l’Obra Social la
Caixa, que defineix les periodicitats de control.
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3.1.12. Parc Natural del Cap de Creus
3.1.12.a. Manteniment d’àrees recreatives i miradors
Es netejaran les àrees i es retiraran les escombraries, deixalles i restes i es mantindrà els elements
estructurals presents com taules i bancs de fusta, papereres. No es preveu la substitució d’aquests
elements.
Es farà una esbrossada de matolls que envaeixin les àrees. Aquest treball es farà amb motodesbrossadora per tal d’evitar que els matolls facin inutilitzables aquestes àrees.
La periodicitat d’aquest treball serà d’unes 3-5 vegades per àrea pel que fa a neteja i retirada
d’escombriaires i d’1 vegada a l’any pel que fa a l’esbrossada.
Es mantindran les àrees següents:


Àrea de Mas Ventós

3.1.12.b. Manteniment d'itineraris:
Amb una moto-desbrossadora s’eliminarà el matoll que envaeixi l’itinerari. Les restes s’allunyaran i es
retiraran dels senders o recorreguts.
La periodicitat d’aquest treball serà d’una vegada a l’any.
Es mantindran els itineraris següents:









Itineraris Punta Cap de Creus: itineraris 15 i 17
Roses: itineraris 3 i 16
Vilajuïga: itinerari 4
Port de la Selva: itineraris 6 i 10
Selva de Mar: itinerari 7
Palau-saverdera: itinerari 8
Pau: itinerari 9
Llançà: itinerari 11

3.1.12.c. Manteniment aparcaments i instal·lacions:
Neteja setmanal i manteniment de la senyalització i baranes inherent a cadascun.
La periodicitat d’aquest treball seria setmanal a partir de la primavera, tardor i estiu i mensual a l’hivern.
Es mantindran les instal·lacions següents:







Àrea esbarjo Mas Ventós
Paratge de Tudela
Barraca pescadors Cala Taballera
Mas Caials
Parets de pedra seca
Tanques i senyals de regulació de la circulació motoritzada
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3.1.12.d. Manteniment de fonts i abeuradors
Es mantindran els accessos i zones confrontants mitjançant l’eliminació de matoll amb motodesbrossadora manual i es farà una neteja de deixalles o restes que puguin haver-hi.
També es garantirà la seva estanqueïtat mitjançant l’arrebossat amb pedra i formigó.
La periodicitat d’aquests treballs serà d’un cop l’any per cada font o abeurador.
Es mantindran les fonts següents:



Font de Mas Ventós
Instal·lacions per a amfibis

3.1.12.e. Eliminació espècies invasores:
Les espècies a eliminar, entre altres, són:







Carpobrotus sp
Gazania rigens
Opuntia sp
Cortaderia selloana
Ailanthus altissima
Kalanchoe houghtonii

El procediment d’eliminació serà seguint el protocol elaborat per Diputació de Girona i l’Obra Social la
Caixa, que defineix les periodicitats de control.
3.1.12.f. Serveis de control, instal·lació i manteniment de les boies del parc:
El Parc Natural de Cap de Creus va ser el primer parc marítimo-terrestre declarat a Catalunya. Per tal
de poder realitzar les actuacions de gestió a l’espai marí protegit, així com informar als usuaris,
col·laborar en projectes científics, recollir dades d’afluència de persones... es disposa d’una embarcació
que necessita del personal per a poder-la portar.
Per altra banda, també cal donar suport a les tasques d’instal·lació i manteniment de les boies de l’espai
protegit.





37 boies destinades a centres d’immersió.
4 boies destinades a creuers.
16 boies per evitar la dispersió de l’alga invasora Caulerpa cylindracea (Cala Nans i
Gallardera), com a mínim.
35 boies per a evitar l’entrada d’embarcacions a platges. Boies de Gentils-Culip (platja del Pla
de Tudela).
3.1.13. Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
3.1.13.a. Manteniment d’àrees recreatives i miradors
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Es netejaran les àrees i es retiraran les escombraries, deixalles i restes i es mantindrà els elements
estructurals presents com taules i bancs de fusta, papereres. No es preveu la substitució d’aquests
elements.
Es farà una esbrossada de matolls que envaeixin les àrees. Aquest treball es farà amb motodesbrossadora per tal d’evitar que els matolls facin inutilitzables aquestes àrees.
La periodicitat d’aquest treball serà d’unes 3-5 vegades per àrea pel que fa a neteja i retirada
d’escombriaires i d’1 vegada a l’any pel que fa a l’esbrossada.
Es mantindran les àrees següents:











Àrea del Cortalet
Les Daines
Cassot de la Bomba
Closa del Puig
La Rogera
La Massona
Bruel
Gall marí
Matà
Rescletons

3.1.13.b. Manteniment d'itineraris:
Amb una moto-desbrossadora s’eliminarà el matoll que envaeixi l’itinerari. Les restes s’allunyaran i es
retiraran dels senders o recorreguts.
La periodicitat d’aquest treball serà d’una vegada a l’any.
Es mantindran els itineraris següents:








Cortalet-Matar
Matar-Les Llaunes
Volta reserva les Llaunes
Cortalet-Estanys Europa
Camí del Mig-Sant Pere Pescador
Ruta en bicicleta dels Estanys
Itinerari Mª Àngels Anglada

3.1.13.c. Manteniment aparcaments
Neteja setmanal i manteniment de la senyalització i baranes inherent a cadascun.
La periodicitat d’aquest treball seria setmanal a partir de la primavera, tardor i estiu i mensual a l’hivern.
Es mantindrà la instal·lació següent:


Cortalet
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3.1.14. Parc Natural del Montgrí-Medes Baix Ter
3.1.14.a. Manteniment d’àrees recreatives i miradors
Es netejaran les àrees i es retiraran les escombraries, deixalles i restes i es mantindrà els elements
estructurals presents com taules i bancs de fusta, papereres. No es preveu la substitució d’aquests
elements.
Es farà una esbrossada de matolls que envaeixin les àrees. Aquest treball es farà amb motodesbrossadora per tal d’evitar que els matolls facin inutilitzables aquestes àrees.
La periodicitat d’aquest treball serà d’unes 3-5 vegades per àrea pel que fa a neteja i retirada
d’escombriaires i d’1 vegada a l’any pel que fa a l’esbrossada.
Es mantindran les àrees següents:





Àrea de Santa Caterina
Filats ramaders a la zona de Montgrí
Equipaments a la Reserva Natural Parcial del Ter Vell i de la Pletera
Roca Maura

3.1.14.b. Manteniment d'itineraris:
Amb una moto-desbrossadora s’eliminarà el matoll que envaeixi l’itinerari. Les restes s’allunyaran i es
retiraran dels senders o recorreguts.
La periodicitat d’aquest treball serà d’una vegada a l’any.
Es mantindran els itineraris següents:















Quermany Petit
Masos de Pals
Platja de Pals, gola del Ter i arrossars
Les Sorres
Vall de Santa Caterina i el Montplà
Ruta de Vent
Ullà i la Montanya Gran
Castell de Montgrí
La Mota i platja de Fonollera
Les Maures
Ruta Cala Ferriol
Ruta Cala Pedrosa
Ruta Cala Calella
Ruta Cala Montgó

3.1.14.c. Manteniment aparcaments
Neteja setmanal i manteniment de la senyalització i baranes inherent a cadascun.
La periodicitat d’aquest treball seria setmanal a partir de la primavera, tardor i estiu i mensual a l’hivern.
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Es mantindran les instal·lacions següents:




Sant Caterina
La Platera
Castell de Montgrí

3.1.14.d. Eliminació espècies invasores:
Les espècies a eliminar són:








Carpobrotus
Gazania
Opuntia
Ailanthus
Agabe
Gomphocarpus
Robinia

El procediment d’eliminació serà seguint el protocol elaborat per Diputació de Girona i l’Obra Social la
Caixa, que defineix les periodicitats de control, i l’inclòs en el Pla de Control e la Flora Invasora del Parc.
3.1.14.e. Serveis de control, instal·lació i manteniment de les boies del parc:
Donar suport a les tasques d’instal·lació i manteniment de les boies de l’espai protegit.

1. Reserva Natural Parcial Marina de les Illes Medes








13 boies permanents de delimitació de l’espai registrades a l’aplicació Puertos del Estado i que
disposen de llum sincronitzada amb gps, reflector de radar i surten a les cartes nàstiques.
90 boies per l’amarrament d’embarcacions d’esbarjo
6 boies per activitats marines que no requereixen mitjans artificials
33 boies per immersions
3 boies per delimitació de zones de bany
16 boies de senyalització de posidònia
35 boies per activitats guiades (creuers, immersió, snorqueling)

2. Àmbit Marí (costa del Montgrí)
Existeix un contracte per a la instal·lació i revisió de les boies que ja preveu que en aquestes tasquesi
participarà sempre un patró/cabussador del Parc, però a més del previst els patrons fan treballs de
manteniment que no requereixen anar a profunditats majors de 30 metres i no requereixen de l’ús
de maquinària, principalment la instal·lació (no dels ancoratges) les 120 boies per a embarcacions
d’esbarjo, les 3 de bany, la boia de suport a caiacs, la oceanogràfica i les 16 de posidònia però
també reparacions senzilles en la resta de boies.
Altres tasques que requereixen immersió, son de revisió de les boies no instal·lades pel Parc
Natural.
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3.2. Serveis suport coordinació
Treballs de suport en la coordinació administrativa en el Parc Natural del Montsant (personal de suport).
Veterinari de suport al Canal Vell del Parc Natural del Delta de l’Ebre (personal de suport)
Tècnic del life ricoti a l’espai de Secans-Plana de Lleida.
3.3. Gestió dels arbres monumentals
La declaració, protecció i gestió dels arbres i arbredes monumentals i l’elaboració d’un inventari dels
arbres locals o comarcals corresponent al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
La declaració i protecció d’un arbre com a monumental passa prèviament per realitzar un estudi de
l’exemplar en quant a mides, estat fitosanitari, propietat de l’arbre etc.
Les peticions per declarar un arbre com a monumental poden venir de diverses fonts; propietat,
ajuntament, veïns etc. i per diferents vies: trucada telefònica, carta, bústia d’atenció del Departament
etc. cada una d’aquestes peticions cal atendre-la i en el cas que sí sigui una petició o informació
susceptible de ser declarat com a monumental cal fer una visita in-situ per veure la situació de l’exemplar
de l’arbre o arbreda i iniciar la recopilació d’informació per dur a terme els tràmits per a la seva
declaració.
La gestió dels arbres o arbredes declarats monumentals consisteix en la conservació i millora d’aquests.
Les peticions d’actuacions sobre alguns dels arbres monumentals solen venir generalment per part de
la propietat o Ajuntament però també en alguns casos a proposta de l’administració.
Cal atendre, doncs, també totes les peticions que arriben sobre reparació de danys o restauració de
l’entorn de l’arbre etc.
A més a més cada any cal anar revisant les cartelleres d’alguns arbres ja que aquestes es deterioren
amb el pas dels anys.
Per altra banda, cal atendre també les peticions que arriben sobre com declarar un arbre d’interès local
o comarcal i alhora mantenir actualitzada la base de dades d’arbres locals i comarcals registrant les
notificacions d’altes i baixes.
Tots aquests serveis acabats de descriure es tradueixen en les següents tasques:
3.3.1. Atenció de les consultes sobre la declaració d’un arbre o arbreda com a

monumental, comarcal o local
Atenció per via telefònica, correu electrònic o postal de les consultes que arriben referent a com declarar
un arbre d’interès monumental, comarcal o local.
En el cas que la petició sigui per ser declarat monumental es mantén un vincle amb la persona que ho
sol·licita perquè aporti informació (espècie, mides i documentació gràfica) sobre l’exemplar.
3.3.2. Gestió de les peticions de declaració d’arbre monumental

Estudi de la informació demanada al sol·licitant i en els casos que es vegi que l’exemplar pot complir
amb les característiques per ser declarat com a monumental; cal fer la visita a camp. Un tècnic es
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desplaçarà fins el lloc on es troba l’exemplar per prendre les mides i fotografies i tornar a contrastar
aquestes amb altres exemplars de la mateixa espècie.
Si amb la informació obtinguda pel tècnic, l’exemplar fos candidat a ser declarat com a monumental, es
procedirà a contactar amb el propietari en el cas que el sol·licitant no hagi sigut el propietari per demanar
autorització i amb aquesta prepararà l’expedient perquè en la pròxima declaració d’arbres monumentals
aquest sigui declarat.
3.3.3. Gestió de les peticions d’actuacions en arbres monumentals

Atenció per via telefònica, correu electrònic o postal de les informacions i peticions que arriben sobre
danys o estats no òptims en arbres monumentals. Es demanen fotografies a les persones que notifiquen
aquesta informació si les tenen i en tot cas es fa una visita tècnica a l’arbre per estudiar les possibles
actuacions i mirar si s’executa amb personal propi o cal contractar-ho a una empresa especialitzada.
En el cas que les actuacions es puguin dur a terme amb personal propi, es procedeix a dur a terme
l’actuació. En cas que es requereixi la contractació d’una empresa especialitzada (grues, podes en
alçada, tractaments concrets de millora estructural, etc.) es farà amb la partida corresponent de serveis
aliens inclosa en el pressupost.
3.3.4. Gestió d’actuacions en arbres monumentals per voluntat pròpia de l’administració

Més enllà de les peticions que arriben externament, es fa també una gestió activa en quant a renovació
de cartells en mal estat i altres elements de protecció externs.
3.3.5. Gestió i actualització de la base de dades per registrar peticions i actuacions

Les peticions i actuacions originades a petició d’un tercer o bé per acció pròpia del Departament es
registraran detalladament en una base de dades que ja està creada per aquesta fi. Per tant, caldrà
actualitzar-la i s’hi anotaran tots els treballs realitzats.
4. SUPERVISIÓ
Les actuacions especificades en aquest Plec estaran supeditades a les normes legals vigents i a la Subdirecció General de la Biodiversitat i Medi Natural. Els treballs seran dirigits i supervisats, per partde
l’administració, per la Sub-directora general de la Biodiversitat i Medi Natural o persona en qui delegui.
En tot moment, la persona responsable de la Sub-direcció podrà consultar les tasques en curs,fer les
seves observacions i proposar les modificacions que estimi adients per tal de millorar-ne els resultats.

