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Nota dels autors
Aquesta guia de bones pràctiques de gestió forestal vol ser una eina que, com el nom indica,
guiï i ajudi els gestors dels boscos de Menorca
en la presa de decisions. En cap cas vol ser una
llista d’obligacions o normes, sinó d’orientacions
sobre la base del coneixement generat durant el
projecte LIFE+BOSCOS. A més, tant les normes i
processos administratius com la realitat ambiental i socioeconòmica experimenten canvis constantment, per la qual cosa alguns dels conceptes
o coneixements que apareixen en la guia poden
quedar ràpidament desfasats.

Volem aprofitar aquestes línies per agrair la col·laboració dels companys i de tota la gent que ens ha
ajudat al llarg de la realització del projecte LIFE+BOSCOS i a tots els que han fet possible l’edició d’aquesta guia, des dels propietaris i pagesos de les finques
col·laboradores fins als empresaris i treballadors forestals, passant pels tècnics del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl del Govern de les Illes Balears,
els agents de medi ambient, els tècnics de l’IBANAT,
els paredadors, etc.
A tots: moltes gràcies i molt futur.
Agnès Canals, Miquel Truyol i Jose Domingo
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Pròleg
La guia que teniu a les mans ha estat elaborada gràcies a l’esforç realitzat per l’equip de tècnics de la
Secció de Medi Ambient adscrits al projecte LIFE+BOSCOS, cofinançat pel programa LIFE de la Unió
Europea.
Aquesta publicació s’emmarca en una de les accions de comunicació del projecte i pretén ser un vehicle
de transferència de tota la informació recollida en les experiències demostratives realitzades durant el
desenvolupament del projecte a les diferents finques agroforestals per ajudar a l’adaptació del bosc al
canvi climàtic i, a la vegada, a l’actualització i dinamització del sector forestal menorquí.
Hi trobareu el marc normatiu, els continguts que els plans de gestió forestal haurien de preveure per
aconseguir un bosc menorquí adaptat al canvi climàtic, una anàlisi de costos i, finalment, un codi de
bones pràctiques per a la sostenibilitat i la seguretat.
Desitjo que us sigui d’utilitat i que us la mireu amb el mateix entusiasme que han posat els redactors en
l’elaboració de la mateixa.

Joan Juaneda Franco
Cap de la Secció de Medi Ambient
Consell Insular de Menorca
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1
Introducció
Agnès Canals Bassedas
Directora del projecte LIFE+BOSCOS

1.1 El projecte LIFE+BOSCOS1
Els boscos a Menorca ocupen una part important
del territori i de la seva identitat paisatgística. Les
superfícies forestals ocupen, actualment, gairebé
el cinquanta per cent del territori de l’illa i de la
resta, la major part està ocupada per superfícies
agrícoles. Així, el paisatge predominant a l’illa és
el mosaic agroforestal que conformen les taques
de bosc intercalades amb terrenys de cultiu i
pastures. Aquest paisatge d’avui és una herència
del passat, quan els usos dels boscos eren més
diversos i intensos i quan la gestió de les finques
integrava forçosament gestió agrícola, ramadera
i forestal. Malgrat això, aquesta intensitat d’ús es
va aturar sobtadament fa ara uns cinquanta anys
a causa, en gran part, de l’entrada dels combustibles fòssils i de l’ús de nous materials. Per això,
ben entrats en el segle xxi ens trobem a Menorca
(i a altres regions del Mediterrani) un bosc que ha
patit un creixement sobtat dels arbres, i especial
ment del sotabosc, i on es fa un aprofitament
molt baix o puntual i, el que és més preocupant,
en la gran majoria dels casos sense una planificació de la gestió forestal.
Així, a l’hora d’engegar el projecte LIFE+BOSCOS ens trobem amb uns boscos menorquins

en expansió i sense una gestió forestal planificada, però que s’enfronten a canvis profunds tant
pel que fa al clima (augment de temperatura a
causa del canvi climàtic), com pel que fa a canvis
socioeconòmics d’escala global i local (crisi del
petroli, crisi econòmica, augment de població,
augment d’activitats de lleure, etc.). Per tant, el
projecte LIFE+BOSCOS sorgeix com una oportunitat per dissenyar, sota els principis de governança i sostenibilitat, una planificació forestal
adaptada a les particularitats socioeconòmiques i
paisatgístiques de Menorca. L’objectiu principal
del projecte ha estat contribuir a l’adaptació
dels ecosistemes forestals mediterranis als
impactes negatius del canvi climàtic a través
de la gestió forestal sostenible, entenent per
gestió forestal sostenible la que assegura, ara i
en un futur, la multifuncionalitat del bosc.
L’objectiu principal del projecte s’ha assolit mitjançant la implementació de la gestió forestal a
tres escales diferents: la planificació de la gestió
forestal a escala d’illa, la planificació de la gestió
a escala de finca i després l’execució de mesures
de gestió forestal a escala de rodal.
Durant la primera fase del projecte (20092011), es va estar recopilant i generant informació i organitzant sessions de participació per tal

1 LIFE+BOSCOS és l’acrònim del projecte Gestió forestal sostenible a Menorca en un context de canvi climàtic (codi de projecte LIFE07/ENV/E/000824)
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de redactar les directrius per a l’adaptació dels
boscos de Menorca al canvi climàtic2. Aquestes
directrius marquen uns objectius bàsics de gestió per a l’adaptació que són els que han estat
testats durant la segona fase del projecte (20112014) a les deu finques col·laboradores, les quals
van ser escollides per convocatòria oberta i amb
les quals el Consell Insular signà un conveni de
col·laboració per al desenvolupament de les proves pilot del projecte, la presa de dades i el seguiment posterior.

1.2 Els aprenentatges
Així, el projecte LIFE+BOSCOS ha posat en pràctica l’adaptació del bosc al canvi climàtic a través
de les proves pilot fetes a les finques col·laboradores. Inicialment, es va planificar la gestió forestal a llarg termini d’aquestes finques mitjançant
la redacció i aprovació dels seus plans tècnics
de gestió forestal per a l’adaptació, tots redactats sota els criteris de sostenibilitat i garantint
la multifuncionalitat del bosc, la qual inclou des
de la funció productiva de llenya fins als serveis
ambientals i paisatgístics. Posteriorment, s’han
duit a terme algunes de les actuacions planificades a cada una de les finques per tal de poder
testar-ne l’efectivitat però també l’eficiència, tant
en termes econòmics com ambientals.
El projecte LIFE+BOSCOS ha estat cofinançat
pel programa LIFE Medi Ambient i Governança de
la Comissió Europea i per aquest motiu durant tot
el projecte el “com” ha estat tant important com
el “què”. Així, el fet de testar l’adaptació del bosc
mitjançant la contractació de set empreses forestals diferents i el fet de dur-lo a terme en diversos
tipus d’explotacions en finques privades també ha
contribuït a l’aprenentatge pel que fa a la governança i, especialment, pel que fa a les relacions
propietat – gestor – empresari – administració.

De la mateixa manera, totes les actuacions
s’han duit a terme de manera acurada i sistemàtica, anotant tot tipus de dades per tal que les
experiències realitzades i els coneixements obtinguts durant el projecte LIFE+BOSCOS puguin ser
extrapolables i útils per a tot Menorca, i també
per a altres territoris del Mediterrani.

1.3 La transferència
del coneixement
Com ja s’ha comentat, l’assoliment de l’objectiu
principal del projecte no seria possible sense la
bona difusió dels resultats obtinguts, però fins i
tot podem afirmar que el projecte LIFE+BOSCOS
no tindria sentit si no preveiés la transferència dels
coneixements adquirits al sector forestal de l’illa,
entès com tota persona relacionada, més o menys
directament, amb la gestió dels nostres boscos.
És precisament per aquest motiu que els passats 24 i 25 d’abril de 2015 se celebrà as Mercadal el seminari de formació “Gestió Forestal per
a l’adaptació al canvi climàtic: reptes i oportunitats”, on van ser presentats i debatuts els principals resultats i aprenentatges del projecte pel
que fa planificació i realització de treballs forestals. El centenar d’assistents al seminari (entre els
quals hi havia propietaris, pagesos, empresaris
forestals, empresaris turístics, treballadors de
l’Administració, treballadors de l’IBANAT, etc.)
corroboren l’interès del projecte i la importància
de la transferència d’informació.
Així, la Guia de Bones Pràctiques de Gestió
Forestal (GBP) que teniu a les mans, recull per
escrit tots els resultats presentats en aquest seminari i servirà per a la transmissió del coneixement més enllà de la finalització del projecte, el
juny de 2015. Igualment, altres documents tècnics i divulgatius del projecte3, també continuaran
disponibles al seu web4.
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En els primers capítols d’aquesta guia, trobareu un compendi de la normativa actual i els
tràmits necessaris, tant per fer un aprofitament
puntual com per a l’aprovació d’un pla de gestió
forestal. No obstant això, ens trobem en un moment de canvis normatius a causa de les recents
aprovacions del Pla Forestal, la Llei agrària i la Llei
de monts5. Per aquest motiu, aquests capítols
poden quedar parcialment caducs i caldrà estar
informat a través del Servei de Gestió Forestal del
Govern de les Illes Balears6.
El quart capítol de la GBP està dedicat a exposar les motivacions i els avantatges que les
finques forestals disposin d’un instrument de
gestió forestal aprovat, el qual permeti fer un
aprofitament dels boscos de manera planificada
i sostenible i, a més, tingui en compte la multifuncionalitat i l’adaptació al canvi climàtic.
Els capítols 5 i 6 d’aquesta guia es dediquen
a explicar en detall els objectius de gestió per a
l’adaptació del bosc al canvi climàtic per a les
diferents comunitats forestals de l’illa i a exposar
els treballs de gestió forestal per a l’adaptació
que han estat testats durant l’execució del projecte LIFE+BOSCOS. A més, en el capítol 7 es fa
una anàlisi dels costos que han suposat aquest
tipus d’actuacions per tal de poder tenir unes
tarifes de referència dels treballs forestals per a
Menorca.
Finalment, els dos últims capítols de la guia es
dediquen, per una banda, a fer diverses recomanacions genèriques de seguretat i conservació
en l’execució de treballs forestals i, per l’altra, a
definir mitjançant un glossari el vocabulari i els
conceptes clau en gestió forestal.

1.4 Els reptes
i les oportunitats de futur
Així doncs, al llarg del projecte s’ha recopilat informació sobre els principals riscos i impactes
del canvi climàtic i sobre els costos i beneficis
de fer els boscos més resistents o adaptables a
aquests canvis. A més, durant tot aquest procés
s’ha comptat amb la participació de la població
de Menorca i, especialment, del sector forestal
(representat per propietaris, empresaris, pagesos, agents de medi ambient, etc.), la qual cosa
ha permès l’intercanvi d’informació i l’apropament dels diferents actors que, ara i en un futur,
han de liderar el debat sobre la gestió forestal
de l’illa.
Gràcies als estudis econòmics fets en el marc
del projecte LIFE+BOSCOS7 s’ha estimat que els
boscos de Menorca ens podrien aportar cada
any uns ingressos directes de gairebé tres milions
d’euros8, però el valor global, tenint en compte els
serveis ambientals que ens donen com ara paisatge, biodiversitat, fixació de carboni, captació
d’aigua o control de l’erosió seria molt més gran,
fins a arribar als 23,5 milions d’euros anuals.
Ara, un cop obtinguts els principals resultats
del projecte, sabem que els boscos de Menorca són un patrimoni natural i paisatgístic que cal
gestionar activament i de manera adaptativa per
assegurar-ne la conservació a mig i llarg termini.
Però cal, també, posar en marxa nous mecanismes de governança perquè aquesta gestió activa
es tradueixi en noves oportunitats per a un sector
forestal en plena renovació i que, a la vegada, englobi els valors de sostenibilitat de la Reserva de
Biosfera de Menorca, i asseguri així beneficis ambientals i socials a tots els menorquins i visitants.

5 Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests; Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes Balears; Pla Forestal de les Illes
Balears 2015-2035, aprovat pel Decret 11/2015, de 20 de març.
6 http://forestal.caib.es
2 Document tècnic del projecte disponible a través del web www.cime.es/lifeboscos
3 Per exemple, la Guia pràctica per l’elaboració d’un plan forestal adaptatiu o el llibre El bosc a Menorca: funcions d’ahir, d’avui i de
demà.
4 www.cime.es/lifeboscos

7 Estudi de viabilitat d’aprofitaments de biomassa per energia a Menorca; Estudi d’avaluació prèvia de la viabilitat econòmica de
l’ús de la pastura per a reduir la densitat de biomassa de Menorca; Evaluación económica del coste-eficiencia de las actuaciones
forestales de las fincas pilot del proyecto LIFE+BOSCOS, tots disponibles al web del projecte, www.cime.es/lifeboscos
8 Inclou: producció de llenya i biomassa, producció pastura, caça, apicultura, esclata-sangs i valor recreatiu.

2
Regulació
normativa
de la gestió
forestal
a Menorca
Miquel Truyol Olives
Tècnic en planificació
del projecte life+boscos

Tothom té dret a disposar d’un
medi ambient adequat per al
desenvolupament de la persona, i
el deure de conservar-lo. Els poders
públics vetllaran per la utilització
racional de tots els recursos
naturals, a fi de protegir i millorar
la qualitat de la vida i defensar i
restaurar el medi ambient, amb el
suport de la indispensable solidaritat
col·lectiva...
Article 45 de la Constitució espanyola
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2.1 Fonament i estructura
de la normativa
La conservació del medi ambient, inclòs el medi
forestal, és un dret i un deure constitucional que,
fonamentat per l’interès col·lectiu de qualitat de
vida i per l’interès social i de sostenibilitat econòmica, constitueix, en la pràctica, una limitació al
dret de propietat privada.
Al medi rural, els límits a la propietat privada
no s'han assumit del tot i encara són qüestionats
alguns aspectes. Al medi urbà, ningú dubta que
l’interès comú estableix unes certes limitacions
a la propietat privada (tothom assumeix que no
es pot fer un bloc de pisos que tapi una catedral), en canvi, per múltiples raons, al medi rural
el concepte de propietat privada ha evolucionat
de forma diferent i costa més assumir algunes de
les mesures reglamentàries que permetin garantir
el dret establert a la Constitució.
Durant els anys, amb el desenvolupament de
l’estat de les autonomies i el repartiment de competències, s’han anat concretant aquests límits
amb el desenvolupament de les legislacions estatal i autonòmica. Quant a competències, l’Estat
té la competència de legislació bàsica en la matèria de forests i medi ambient, el Govern de les
Illes Balears té en l’actualitat la competència de la
gestió i pot desenvolupar reglaments i legislació
específica.
La Llei orgànica 1/2007, d’1 de març, per la
qual s’aprova l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears diu expressament:
Tota persona té dret a gaudir d’una vida i un
medi ambient segur i sa. Les administracions
públiques de les Illes Balears, en l’àmbit de les
seves competències, protegiran el medi ambient
i impulsaran un model de desenvolupament
equitatiu, territorialment equilibrat i sostenible.
Els poders públics de la comunitat autònoma
han de vetllar per la defensa i la protecció de
la naturalesa, del territori, del medi ambient i
del paisatge. Han d’establir polítiques de gestió, ordenació i millora de la seva qualitat harmonitzant-les amb les transformacions que es
produeixen per l’evolució social, econòmica i
ambiental...

El model que s’ha adoptat a Espanya és una
normativa, sobretot, de caire preventiu i cautelar,
basada, sobretot, en dos principis:
1. L’establiment de la planificació i
ordenació del patrimoni natural (boscos,
hàbitats, espècies, recursos), en què
es preveuen una sèrie d’instruments
que estableixin les pautes, els criteris
i els usos a fomentar o regular per a
conservar el patrimoni.
I en absència d’aquests instruments:
2. L’establiment de controls cautelars i
preventius abans de fer una actuació
que pugui afectar l’interès general en la
conservació del patrimoni natural i els
serveis ambientals associats
En general, s’han desenvolupat molt poc els
instruments de planificació del territori, per la qual
cosa dominen, de moment, les normes de caire
preventiu.
Es pot donar la paradoxa que alguns dels usos
que la normativa estableix com autoritzables, en
tenir la planificació desenvolupada es converteixin en usos a fomentar.
Amb l’entrada a la Unió Europea s’han adoptat directives que han reforçat i contextualitzat
el valor del nostre patrimoni a escala europea i
que obliguen les administracions i els particulars
a adoptar les mesures adients per garantir-ne la
conservació.
Al final, es té un complex normatiu, des dels
convenis internacionals, la legislació europea
(directives i reglaments), les legislacions estatal i
autonòmica, fins a l’ordenació territorial del municipi, de manera que quan es mou una peça (norma), aquesta fa moure totes les altres que hi ha
per sota i es forma així un engranatge complex.
És un moviment que no és immediat ja que està
sotmès a la inèrcia parlamentària i a la iniciativa
dels òrgans dels governs estatals i autonòmics.

2.2 La normativa europea
A escala comunitària, les directives europees
en espais naturals i protecció del medi ambient
(la Directiva 92/43/CE, d’hàbitats, la Directiva
2009/147/CE, d’aus, la Directiva 2001/42/CE,
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Les normatives que afecten Menorca
estan emmarcades en normatives de
caire estatal i europeu.

2.3 La legislació
bàsica estatal

d’avaluació de plans, programes i projectes) són
de gran rellevància per al sector forestal.
En termes generals, s’estableixen uns hàbitats
i unes espècies que tenen interès a escala europea, per la qual cosa cada estat està obligat a
establir mesures per a la seva conservació. Les
comunitats autònomes proposen uns espais a
protegir (LIC o ZEPA) on s’asseguri la presència
d’aquests hàbitats i espècies d’interès comunitari
i s’estableixi de manera prioritària que les comunitats autònomes han d’elaborar plans de gestió
per a cada espai. En absència d’aquests plans,
s’estableixen mesures de caràcter preventiu, en
les quals s’han d’avaluar, prèviament, els usos i
actuacions que es vulguin fer a l’espai. És el que
es coneix com a Xarxa Natura 2000.
Actualment, únicament estan aprovats els
plans de gestió de les basses temporals de Menorca. S'ha d'assenyalar que la resta de plans de
gestió estan en la darrera fase d'elaboració, per
la qual cosa el panorama pot canviar de manera
radical d'aquí a poc temps.
És important que els propietaris i titulars comprovin si la finca agroforestal es troba en la Xarxa
Natura 2000 i que comprovin, també, les directrius específiques que estableixi quant a gestió
forestal.

En l’àmbit estatal, la legislació bàsica en matèria de monts és la Llei
de monts (Llei 43/2003, de 21 de
novembre, i la Llei 10/2006, de 28
d’abril, que la modifica), actualment en procés de modificació.
La Llei forestal regula el règim jurídic dels monts, tant públics com
privats, estableix les estratègies de
planificació i ordenació forestal i hi
regula els aprofitaments i usos forestals, a part,
també, de regular altres aspectes més específics
de sanitat forestal, prevenció d’incendis forestals
o investigació.
La legislació bàsica defineix bosc o mont com
qualsevol terreny on vegeten espècies forestals
arbòries, arbustives o herbàcies, ja sigui espontàniament o procedents de sembra o plantació
que puguin complir funcions ambientals. A més,
concreta que també tenen la consideració de
mont els terrenys erms, arenals, terrenys agrícoles abandonats, etc.
Amb aquesta definició, es pot afirmar que una
gran porció del territori de Menorca es pot considerar mont i, per tant, quedaria afectat per la
legislació específica.
Un aspecte important a tenir en compte és la
prevalença que estableix la legislació bàsica de
la normativa ambiental per sobre de qualsevol
normativa sectorial, per la qual cosa, als espais
agroforestals que coincideixin amb espais naturals protegits o s’hi trobi la presència d’espècies
protegides, prevaldrà la normativa ambiental, en
el seu cas, la normativa estatal bàsica en matèria
de biodiversitat (Llei 42/2007 del patrimoni natural i de la biodiversitat) i els reglaments que la
desenvolupen.
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2.4 La legislació específica
de les Illes Balears
Les Balears no disposen, actualment, de cap llei
específicament forestal, però la recent Llei agrària
(Llei 12/2014) té un capítol sencer destinat a la
gestió i l’aprofitament forestal i és, en la pràctica,
la legislació més específica de què es disposa
per regular els usos i aprofitaments forestals a
les Illes Balears.
La Llei agrària estableix quatre categories
d’aprofitaments possibles: llenya, biomassa, cinegètica i recursos silvestres (bolets, espàrrecs,
pastures, plantes medicinals).
La llei específica assenyala que no requereixen
autorització els aprofitaments forestals de llenya
de caràcter domèstic que suposin un màxim de
10 tones anuals i que no incloguin espècies protegides, així com tampoc les recuperacions de
cultius abandonats en un període inferior als 30
anys.
En els altres casos, la llei estableix l’obligació
d’elaborar un instrument de gestió forestal sostenible a totes les finques públiques i a les finques
privades de més de 50 ha. En els casos de les
finques sense planificació són efectius el règim
d’autoritzacions i els controls previs que estableix
la legislació estatal per a les tales, aprofitaments,
modificacions de coberta, recuperacions de cultiu, canvis d’ús..., que es facin.
Referent a les espècies silvestres com els bolets, la Llei agrària crea la figura dels vedats de
recursos silvestres com a potencial recurs econòmic i recreatiu per a la finca i com a eina per
protegir de la recol·lecció il·legítima per part de
tercers.
Quant a planificació, s’ha de destacar que
les Balears disposen d’un pla forestal aprovat el
2015, amb una vigència de 21 anys, que presenta la planificació futura, en la qual es preveuen incentius, mesures de foment i un pla d’inversions
per al futur dels boscos de les Illes Balears així
com, també, el pagament per serveis ambientals
associats al mont.
En aquest sentit, s’han de destacar, també,
altres instruments de planificació sectorial com
el Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Ba-

lears (Decret 96/2005), el Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-1020, el Pla d’Activació
Socioeconòmica del Sector Forestal 2014 o el
Pla Hidrològic de les Illes Balears, com a eines
que poden ajudar de manera sinèrgica en el foment de l’aprofitament forestal a escala insular
com ara el Contracte Agrari Reserva de Biosfera
(CARB).
Amb el sentit que hi dóna la mateixa legislació estatal bàsica de prevalença de la normativa
ambiental per sobre de les normatives sectorials, s’ha de tenir present l’existència o no d’espais de rellevància ambiental, regulats per la Llei
d’espais de rellevància ambiental (Llei 5/2005)
o la Llei d’avaluacions d’impacte ambiental (Llei
11/2006) pel que fa als usos i activitats del medi
forestal.
En el cas de Menorca, el parc natural de s’Albufera des Grau i la seva conca de recepció tenen
un pla d’ordenació de recursos naturals aprovat
que vincula la resta de normativa sectorial.
Quant a protecció d’espècies, diferents normatives europees (Directiva d’hàbitats i Directiva
d’aus), estatals (Llei 45/2007 i RD 139/2011) i autonòmiques (Decret 75/200) estableixen catàlegs
en què s’inclouen les espècies amb protecció legal i la categoria d’amenaça. A tall d’exemple,
a Menorca hi ha espècies com: Pinus pinaster,
Quercus suber, Cymbalaria fragilis, Paeonia cambessedessi, Milvus milvus, Apium bermejoi, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis myotis, Myotis
emmarginatus, Vicia bifoliolata, Neophron pernocterus, entre d’altres.
El fet que una espècie estigui protegida implica
una protecció genèrica que impedeix l’alteració
del seu hàbitat i, en el cas de les espècies classificades en perill d’extinció o vulnerables, l’Administració ha de fer un pla de recuperació o de
conservació. Per exemple, a Menorca hi ha aprovats plans d’espècies com el milà (Milvus milvus),
la miloca (Neophron pernocterus) el pinastre (Pinus pinaster), el socarrell bord (Femeniasia balearica), entre d’altres, i, per tant, ja s’hi concreten
els criteris de gestió forestal.
Quant a prevenció de riscos, és important assenyalar, per la rellevància en el condicionament
d’activitats i usos del bosc, el Decret 125/2007,
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Mapa dels espais naturals protegits de Menorca.

que estableix normes sobre l’ús del foc. Aquest
decret estableix, amb caràcter general, el període
de perill d’incendis de l’1 de maig al 15 d’octubre,
però pot variar i ser modificat segons les condicions meteorològiques de l’any. Durant aquest
temps es prohibeixen, entre d’altres qüestions,
l’ús del foc i la crema de pastures permanents a
500 metres de terreny forestal, activitats que passen a ser autoritzables la resta de l’any. El decret
també estableix mesures preventives a les zones
poblades dins el bosc, com desbrossament al
voltant de camins o al voltant d’habitatges, etc.
També és important assenyalar que l’ordenació
territorial estableix uns condicionants afegits a les
àrees de protecció de riscos d’incendis, inundació, o erosió establertes al Pla Territorial Insular de
Menorca (PTI). Per tant, és important comprovar
també si el PTI classifica cap àrea de protecció
de risc que afecti les finques particulars.

2.5 Conclusions
A tall de resum, i fent un exercici de simplificació,
es pot dir que la regulació dels usos i activitats
forestals d’una finca queden regulats, en darrer
terme, per l’Administració autonòmica que serà
la que vetllarà per la seva conservació i regulació,
la qual està condicionada per criteris ambientals
en cas que la finca estigui en un espai natural
protegit o per criteris de seguretat en cas que
la finca estigui inclosa en una àrea de prevenció
de riscos.
Tot i la variabilitat i la inestabilitat de les normatives comentades, els seus conceptes bàsics no
solen canviar de forma significativa. No obstant
això, és recomanable consultar sempre la normativa vigent més actualitzada.

3
Tràmits i
procediments
administratius
per a la gestió
forestal
Mireia Vidal de la Cuesta i
Joan Antoni Santana Morro
Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl
del Govern de les Illes Balears
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3.1 Introducció
Un dels grans reptes de la societat menorquina
és la conservació dels seus boscos, fent compatible l’aprofitament i l’ús racional dels seus
recursos alhora que es garanteixen les múltiples
funcions ambientals i externalitats que aquests
generen per al gaudi i benestar de la població. De
la mateixa manera, aconseguir una gestió activa
respectuosa amb els valors ambientals que generen els boscos envers la societat menorquina
és una prioritat per a l’Administració, que ha de
vetllar per a aconseguir aquestes fites.
Ara bé, un percentatge molt important dels
boscos de Menorca (més del 90%) són de propietat privada, en la qual és necessari conviure
amb el dret a l’ús racional del recursos forestals
que aquest tipus de propietat comporta, amb la
garantia de la persistència de les externalitats
ambientals positives que genera per al conjunt
de la societat.
És per això, per a garantir la persistència
d’aquest paisatge ric i divers que caracteritza
tant l’illa de Menorca i per a que les intervencions
al medi rural dels propietaris i els gestors tinguin
el suport tècnic i normatiu necessari, que algunes
d’aquestes actuacions estan subjectes al compliment de determinats procediments administratius. Uns procediments que es descriuen a continuació i que els propietaris i gestors rurals
poden sol·licitar i tramitar a:
• Les oficines de la Direcció General de Medi
Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic
(DGMNEACC) de la Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes
Balears.1
• L’apartat de tràmits de la pàgina web: forestal.
caib.es

1 En el cas de Menorca, el registre d’entrada de la documentació dels tràmits administratius es pot fer, preferentment, de
manera presencial a l’oficina DGMNEACC de Menorca (ubicada al carrer de les Quatre Boques, número 11, del polígon
de Maó) o, si no és possible, en qualsevol de les formes que
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de
novembre).
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3.2 Descripció dels tràmits
administratius principals

• Aprofitament de fusta i llenya per a ús domèstic.
• Aprofitament d’arbres afectats per incendi forestal.

sevol altre ús que no sigui forestal. Això comporta
un procediment legal molt estricte i degudament
justificat.

3.2.1 Tràmits relacionats amb la gestió
agroforestal de les finques de Menorca

2. Autorització per a la modificació de la coberta vegetal: Quan un pagès, un propietari o un
gestor d’una finca vulguin fer una reducció significativa de la vegetació arbustiva, sobretot per
a la prevenció d’incendis forestals, poden tramitar una sol·licitud de modificació de la coberta
vegetal. Són un clar exemple de modificacions
de coberta vegetal la reducció de les bardisses,
marges de tanques o, fins i tot, la recuperació
de camins existents, pistes o senders coberts de
vegetació i l’eixermada al voltant d’aljubs, sínies,
síquies, etc., i d’altres elements etnològics, amb
la finalitat de mantenir-los, conservar-los o recuperar-los. Aquestes actuacions no modifiquen la
condició de terreny forestal.

5. Autorització per a la instal·lació punts de
recollida o d’emmagatzematge i tractament
de biomassa vegetal: Es tracta d’un procediment destinat a empreses i gestors de biomassa
que vulguin establir un espai temporal per a la
recollida, l’acumulació i el tractament de biomassa vegetal amb la finalitat de fomentar les iniciatives privades en la valorització, comercialització
i producció de la biomassa, i generar estructura de mercat i renda en el sector rural. Aquest
tràmit va lligat a la presentació d’una sol·licitud,
juntament amb una memòria de l’activitat que
s’hi pretén fer, acompanyada d’una declaració
de la disponibilitat dels terrenys per a poder ferhi aquestes actuacions, així com una declaració
responsable que no s’incorre en cap delicte o
falta ambiental.

1. Autorització d’aprofitaments forestals fusters: Els propietaris i els titulars de les finques i
llocs de Menorca tenen el domini dels seus recursos i, per tant, la possibilitat d’aprofitar-los per al
seu interès. Aquestes autoritzacions consisteixen
en la tala de part de l’arbrat present en una finca,
sense modificar-ne la condició de terreny forestal, amb tot un conjunt de condicions i de bones
pràctiques per tal de garantir la persistència de
la massa forestal i dels seus hàbitats, per a que
aquesta massa continuï generant les externalitats
ambientals i per a que conservi les funcions ecològiques que té inherents. Aquest aprofitament
fuster del bosc pot fer-se per a l’obtenció de fusta per a usos industrials (construcció, biomassa
per a energia, estructures, etc.) o bé per a usos
domèstics (llenya, escorça, fruits...). Per tant, en
funció del destí final i de la naturalesa del mateix,
es pot fer un aprofitament comercial, subjecte a
un tràmit administratiu més complet en què es
requereix l’aportació de més documentació, o bé
un tràmit simplificat que es tramita pràcticament
in situ i de manera immediata a través de l’agent
de Medi Ambient.
Un tràmit d’aprofitament especial és el que
permet l’aprofitament d’exemplars d’arbres afectats per incendi forestal. En aquest cas, l’aprofitament dels arbres s’ha de fer d’acord amb el pla
de restauració de la zona incendiada, per facilitar
la regeneració del bosc i garantir la conservació
del sòl. És per això que aquests tipus d’aprofitaments tenen condicions més estrictes, atesa la
singularitat i fragilitat d’aquests espais.
En resum, en funció de les característiques
del que vulgui fer el gestor rural, en una finca es
poden tramitar els tràmits d’aprofitament forestal
següents:
• Aprofitament fuster comercial integrat en el
conjunt d’una finca.
• Aprofitament fuster comercial particularitzat i
puntual.

3. Autorització per a la recuperació del cultiu:
Quan un antic terreny de cultiu s’ha deixat de
conrear i de gestionar amb finalitats agrícoles i
s’ha cobert de vegetació forestal, la propietat i
els gestors rurals tenen la possibilitat de revertir
la situació actual a la condició de cultiu. Aquest
tràmit es pot sol·licitar, o bé fer, amb una declaració responsable per part de la propietat en què
garanteixi l’ús agrícola efectiu dels terrenys. N’és
un exemple la recuperació d’antigues tanques
de cultiu per a restablir el característic mosaic
agroforestal de Menorca o bé per a l’obtenció de
pastures per al bestiar.
En funció de les característiques del terreny es
poden tramitar:
• Mitjançant una declaració responsable normalitzada: per a terrenys amb vegetació forestal
de menys de 30 anys i per a les àrees abancalades.
• Mitjançant una sol·licitud de recuperació de
cultiu: per a terrenys amb evidències físiques
de la condició de cultiu, amb vegetació forestal
de més de 30 anys d’antiguitat.
4. Autorització per al canvi d’ús forestal: Per
raons d’interès general, i de manera excepcional,
es pot es canviar l’ús del terreny forestal a qual-

6. Instruments de gestió forestal sostenible
(IGFS): Tant la normativa estatal com l’autonòmica, faculten als propietaris i gestors rurals la possibilitat de planificar les actuacions agroforestals
que prevegin fer a la finca a través d’un instrument de gestió forestal sostenible que integri els
aspectes econòmics, socials, ambientals i culturals. D’aquesta manera, les actuacions incloses
en l’instrument de gestió forestal sostenible i en
l’anualitat corresponent, com ara aprofitaments,
recuperacions de cultiu, modificacions de coberta, etc., queden autoritzades amb l’aprovació del
pla, i es redueixen així, de manera considerable,
els terminis i la paperassa administrativa. Els
IGFS es poden classificar en:
• Projectes d’ordenació de forests (POF), per a
les finques públiques de superfície més gran
de 100 hectàrees o les finques privades de
més de 200 ha.
• Projectes tècnics de gestió de forests (PTGF),
per a les finques públiques de superfície inferior a 100 hectàrees o les finques privades de
menys de 200 ha.
• Plans d’aprofitament i millores anuals (PAM)
per a les finques públiques: plans successius
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d’actuació per al desenvolupament anual de
l’explotació i la conservació dels recursos forestals que preveuen els IGFS.
Aquests plans o instruments de gestió forestal sostenible han de ser redactats per tècnics
competents d’acord amb la normativa vigent i
requereixen l’aprovació de l’òrgan forestal de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (DGMNEACC).
7. Declaració de reserves i vedats de recursos silvestres: Es creen, a través de la normativa agrària autonòmica, les reserves i els vedats
d’aprofitaments forestals no convertibles en fusta, amb la denominació de recursos silvestres, a
les finques rústiques de les Illes. Aquests inclouen, o poden incloure, espècies de fauna i flora,
com caragols, plantes aromàtiques o medicinals,
resines, escorces, càrritx, fulla de garballó, bova,
espàrrecs, productes apícoles, pastures, fruits,
bolets, tòfones, productes micològics i d’altres
de similars. El titular d’un vedat de recursos silvestres pot fer-ne un ús recreatiu, lucratiu o no, i
arrendar-lo o cobrar una quantitat per l’accés o
la recol·lecció.
Per a la declaració d’un vedat o una reserva de
recursos silvestres, el titular o propietari d’una finca rústica ha de tramitar la corresponent sol·licitud normalitzada, juntament amb la documentació necessària exigida reglamentàriament, en què
es detalli el tipus de vedat o reserva que s’hi vol
fer, la senyalització, les quantitats de recol·lecció,
l’arrendament o lloguer (si s’escau), les temporades, les èpoques i quantitats de recol·lecció, etc.,
juntament amb la documentació acreditativa de
la propietat i la cartografia il·lustrativa.
3.2.2 Tràmits relacionats amb l’ús del foc al
medi rural de Menorca
8. Autorització per a la crema de residus agrícoles i forestals: Està destinada als pagesos i
gestors de les finques agroforestals de Menorca
que vulguin eliminar les restes resultants de pràctiques culturals d’eixermada, poda, aprofitament
forestal, aclarides, etc., mitjançant l’ús del foc.

Aquesta autorització es tramita directament al
lloc o finca a través de l’agent de Medi Ambient de la zona, el qual facilita i omple l’imprès
d’autorització que es fa efectiva i vigent tres dies
després de l’emissió. Aquesta autorització queda
limitada durant l’època de risc d’incendi forestal
(de l’1 de maig al 15 d’octubre), quan es prohibeix l’ús de foc en terrenys forestals, platges,
arenals, penyals i a les zones urbanes a les quals
aquest ús sigui susceptible de provocar incendis
forestals. També es prohibeixen, durant aquesta època, la crema de rostolls en terrenys agrícoles quan siguin susceptibles de produir risc
d’incendi, i la crema de pastures permanents
quan puguin implicar perill d’incendi forestal. En
àrees contigües de prevenció (500 metres), es
prohibeix l’eliminació mitjançant l’ús del foc de
tot tipus de residus, siguin forestals o no, sense
autorització de la DGMNEACC.
9. Autorització d’ús de fumador apícola en
terreny forestal: Els apicultors menorquins degudament habilitats poden usar el fumador durant l’activitat apícola en terreny forestal. Només
és necessari sol·licitar-la una vegada i l’ús queda
autoritzat mentre es compleixin les condicions
per a la utilització d’aquesta eina.
10. Autorització per a ús recreatiu del foc: Es
requereix autorització per a l’ús recreatiu del foc
durant l’època de perill d’incendis forestals (com
ara espectacles pirotècnics, torrades populars,
festes amb ús de foc, etc.) als terrenys adjacents
a terreny forestal (terrenys urbans o agrícoles), a
menys de 500 metres de terreny forestal.
11. Informe preceptiu en àrees de prevenció
de riscos per incendi forestal (APR): En les actuacions d’edificació, construcció o instal·lacions
a les zones declarades com a àrees de prevenció
de risc d’incendis, segons els Pla Territorial Insular de Menorca, és necessari que el promotor de
l’activitat obtingui el preceptiu informe de prevenció d’incendis favorable de l’òrgan forestal.
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3.2.3 Tràmits relacionats amb la
sensibilització i cultura forestal a Menorca:
Xarxa Forestal de les Illes Balears
12. Activitats de sensibilització de la Xarxa
Forestal de les Illes Balears: La Comunitat
Autònoma desenvolupa, a través de la Xarxa
Forestal de les Illes Balears, tot un seguit d’activitats per a la prevenció d’incendis forestals i
per a la millora del coneixement dels boscos de
les Illes i genera l’intercanvi d’iniciatives i la participació social per a la conservació dels espais
forestals. Hi ha un catàleg d’oferta d’activitats
per a col·lectius estructurats com associacions,
fundacions, administracions, organitzacions, etc.
Per tant, aquests col·lectius poden sol·licitar les
actuacions de sensibilització que els convinguin
d’acord amb l’oferta d’activitats.
13. Sol·licitud de plantes autòctones: La Comunitat Autònoma disposa d’un tràmit per a
l’adquisició i compra de plantes autòctones de
l’illa de Menorca, a través de l’Institut Balear de
la Natura (IBANAT) o de l’òrgan forestal (DGMNEACC), per a emprar-les en finques particulars, repoblacions, restauracions o actuacions de sensibilització ambiental. Aquestes plantes s’obtenen
a partir de llavors autòctones menorquines. Els
canals de tramitació són diferents en funció de la
finalitat de l’actuació:
• Plantes autòctones per a les actuacions promogudes per particulars i de caire privat: es
poden sol·licitar i comprar directament a les
oficines de l’IBANAT a Menorca (es Mercadal).
Hi ha un preu normalitzat en funció de l’espècie
i de l’edat de la planta.
• Plantes autòctones per a les actuacions promogudes per entitats sense ànim de lucre i que
desenvolupin un programa de sensibilització
conjuntament amb la Xarxa Forestal de les Illes
Balears: es tramita una sol·licitud a la seu de la
DGMNEACC de Menorca o través de la Xarxa
Forestal de les Illes Balears.

3.3 Normativa de referència
Es detalla, a continuació, la normativa de referència per a l’execució d’aquestes activitats agroforestals:
• Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es
dicten les normes sobre l’ús del foc i es regula
l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestal.
• Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.
• Llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de
les Illes Balears.
• Resolució del conseller d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, d’aprovació dels preus de
plantes i elements auxiliars destinats a la repoblació, de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) per a l’exercici 2013.
• Decret Llei 7/2012, de 15 de juny, de mesures
urgents per a l’activació econòmica en matèria
d’indústria i energia i altres activitats.
• Decret 11/2015, de 20 de març, pel qual
s’aprova el Pla Forestal de les Illes Balears
(2015-2035).
• Decret 22/2015, de 17 d’abril, pel qual s’aprova el IV Pla General de Defensa contra Incendis
Forestals de les Illes Balears (2015-2024).

3.4 Informació i llocs d’interès
Podeu obtenir més informació sobre els tràmits
administratius descrits anteriorment, així com
descarregar documents, normativa, sol·licituds i
declaracions responsables normalitzades, al web
del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl:
forestal.caib.es.
Les principals oficines d’atenció són:
• Oficines de la Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic DGMNEACC
(Tècnic del Servei de Gestió Forestal)
Ubicada al carrer de les Quatre Boques, número
11, del polígon POIMA de Maó.
Telèfon de contacte 971 17 76 15 (ext. 66350)
• Oficines de l’IBANAT (es Mercadal)
Telèfon de contacte 971 15 44 31
• Oficines del Servei de Gestió Forestal (Palma)
Telèfon de contacte 971 17 66 77
• Atenció a la ciutadania de la CAIB Tràmits/
Procediments del Servei de Gestió Forestal: http://www.caib.es/sacmicrofront/home.
domkey=M10050410524913563635&lang=ca
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Les legislacions autonòmica i estatal n’estableixen el contingut mínim que ha d’incloure, com
a mínim:
• El detall de la situació legal, administrativa i
ambiental de la finca.
• La descripció de la finca i dels recursos
forestals.
• La definició d’objectius.
• La programació de les actuacions detallant
les mesures complementàries de millora
ambiental.
No obstant açò, a part del contingut mínim legal, es fa necessari detallar un poc més aquest
contingut amb vista a guanyar eficiència en la
despesa dels recursos que es destinen a la finca.
El canvi global, que inclou el canvi climàtic i
els canvis socioeconòmics que es duen a terme a causa de fluctuacions del preu de les fonts
d’energia, la crisi agrària, la pressió humana recreativa o turística, etc., s’està accelerant i compromet la capacitat d’adaptació natural dels ecosistemes.
Per altra banda, s’està coneixent i valorant, de
cada vegada més, la rellevància del paper dels
boscos en diferents serveis que donen, amb relació a la regulació de l’aigua o a la salut que

La meva finca té

t

4.2 Procediment a l’hora
d’elaborar un instrument
de gestió

?
Necessito un Instrument de Gestió Forestal (IGF)?

t

Els instruments de gestió forestal sostenible (projecte tècnic de gestió de forest, projectes d’ordenació de forest, pla dasocràtic, etc.) són els instruments que les legislacions autonòmica i estatal
preveuen per regular l’aprofitament forestal, entès
en sentit ampli, a escala de finca.
Per la tipologia de la majoria de finques privades de Menorca, l’instrument de gestió previst
per a les finques de l’illa seria el projecte tècnic
de gestió de forest, obligatori en els casos de
finques de més de 50 ha. Els avantatges que poden motivar l’elaboració d’un pla de gestió a un
propietari són diversos, independentment de la
mida de la finca, sobretot quan l’aprofitament de
llenya, bolets, etc., no és puntual, es té previst
fer-lo més d’un any o és d’un volum o intensitat
importants.
Fer sostenible en el temps l’aprofitament econòmic del recurs seria una de les principals motivacions, però, també, l’interès de conservar
els recursos naturals i culturals de la finca i els
serveis serveis socials, culturals i ambientals associats al bosc.
Una altra de les motivacions importants per a
qui pretén fer un aprofitament continuat dels recursos de la seva finca seria el fet d’agilitzar els
tràmits administratius per autoritzar-ne l’aprofitament. L’instrument de gestió presenta una única
tramitació en què s’assegura la viabilitat tècnica
i la sostenibilitat de l’aprofitament a mig termini.
Una vegada fet, únicament es requerirà comunicar el que es tengui previst executar durant l’any.
D’aquesta manera, s’aconsegueix més agilitat en
l’autorització dels aprofitaments sense comprometre els controls administratius necessaris.
Encara hi ha una darrera motivació, no menys
important, que és la tendència dels darrers instruments financers europeus que condicionen
les accions a finançar-ne la inclusió en un pla de
gestió forestal o de conservació. En aquest cas,
el motiu és tan senzill com potent a la vegada i
és que augmenta la possibilitat que siguin finançades, en part, les mesures que es vulguin fer a

la finca, algunes de les quals es continuarien fent
en la gestió ordinària de la finca.
En el marc del projecte LIFE+BOSCOS, s’han
elaborat 10 plans de gestió agroforestals a escala de finca, en els quals s’han introduït criteris
de gestió per a l’adaptació dels boscos al canvi
climàtic que han permès un aprenentatge quant
a metodologies, processos i fonts d’informació.
Els instruments de gestió elaborats pel projecte
LIFE+BOSCOS, junt amb la iniciativa d’empreses
d’extracció de biomassa, han suposat un increment molt significatiu de la superfície forestal
planificada a l’illa de Menorca. S’hi han planificat
gairebé 5.000 ha (prop d’un 7,15% del territori
de l’illa).

t

4.1 Motivacions per planificar
la gestió forestal
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t

APROVACIÓ de l’IGF
per l’Administració competent
t

EXECUCIÓ de l’IGF
mitjançant anualitats

(vigència
10-12 anys)

t

AVALUACIÓ de l’IGF
La realització d’un instrument gestió forestal pot aportar nombrosos beneficis a la propietat. El professional l’ha
d’ajudar en la presa de decisions amb la millor informació disponible per fer un aprofitament dels recursos de
manera sostinguda en el temps.

poden fer canviar l’enfocament i les pautes de
gestió forestal.
Tot açò duu a plantejar uns instruments que incorporin la gestió adaptativa, és a dir que puguin
preveure les incerteses econòmiques, ambientals
i socials.
La incorporació de la gestió adaptativa és important tant pel que fa a contingut com a estructura.

Pel que fa a contingut, els instruments de gestió han d’incorporar una visió estructural del bosc
per tal de fer-lo més resistent a les vulnerabilitats
del canvi global, la qual cosa depèn d’afavorir la
diversitat com a assegurança de la resistència i
resiliència dels ecosistemes. La diversitat com a
objectiu s’ha d’incorporar en la mesura que sigui
possible, tant a escala genòmica i específica (biodiversitat) com a escala de poblacions i paisatge.
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Per altra banda, i en un segon terme, s’han de
preveure objectius relacionats amb la prevenció
dels riscos i impactes associats al canvi global
que ja siguin coneguts com seria el cas de l’estrès hídric.
Quant a l’estructura, és important definir molt
bé els objectius que es proposen. Els objectius
han de ser concrets i avaluables a curt termini, i
és tan important o més que siguin consensuats
amb la propietat.
L’instrument de gestió és un document de caràcter tècnic que s’ha de fer sota la direcció i la
supervisió d’un professional amb titulació forestal
universitària que serà el que ha d’ajudar el titular
de l’explotació agrària o forestal a prendre les millors decisions. És important no perdre de vista
que es planifica el futur de la finca. Durant tot el
procés, el propietari i els pagesos de la finca han
de participar de manera activa en l’elaboració,
sobretot en la definició dels objectius de gestió
de la finca.

4.3 Contingut mínim d’un
instrument de gestió forestal
A continuació, es detallen algunes qüestions
metodològiques que s’han de tenir presents en
l’elaboració d’un instrument de gestió forestal
sostenible.
4.3.1 Anàlisi
L’anàlisi de la finca s’ha de fer des d’un punt de
vista global, no només de la part forestal de la
mateixa, i ha de descriure, com a mínim:
L’estat legal i administratiu: Ha de recollir les
diferents normes i directrius relacionades amb
la gestió del lloc, ordenació territorial, agricultura, etc. Han de quedar ben establerts els usos
permesos i autoritzables i els processos administratius necessaris. Algunes mesures del pla
requeriran l’autorització d’altres administracions.
És important que açò quedi ben reflectit per no
incórrer en contradiccions que al final vagin en
contra de l’agilitat administrativa. S’hauria de
referir també a l’altra normativa sectorial que inclogui, com a mínim, el Pla Hidrològic de les Illes

Balears, el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals
o l’instrument equivalent, el Pla General d’Ordenació Urbana o les normes subsidiàries, el Pla
Territorial Insular, els béns d’interès cultural del
patrimoni cultural de la finca, els plans de gestió
de la Xarxa Natura 2000, etc., en els casos en
què sigui aplicable.
L’estat natural: Ha d’identificar els elements
físics, geogràfics i biològics (hàbitats i espècies)
que són presents a la finca i la seva àrea d’influència, però també els processos més importants
que en permeten la funcionalitat. S’ha de valorar
la resiliència dels sistemes forestals, és a dir la
capacitat de recuperació una vegada han estat
alterats. S’han de descriure, també, en l’apartat
d’anàlisi els diferents elements de patrimoni cultural material i immaterial que siguin presents, ja
que són abundants a les finques de Menorca i,
en general, rellevants per a la gestió.
És molt important ser rigorós a assenyalar
l’estat de coneixement i detectar els buits
d’informació més rellevants.
Infraestructures: Ha d’identificar totes les infra
estructures presents a la finca quant a camins,
abeuradors, parets, etc., encara que no estiguin
directament relacionades amb la gestió forestal,
ja que poden ser importants a l’hora de definir les
potencialitats de gestió i algunes de les mesures
de la planificació.
Estat socioeconòmic: S’ha de fer partint de
la situació actual, però tenint molt en compte els
antecedents de gestió i les perspectives de futur. Els usos històrics d’una zona són vitals per
entendre l’estat actual i l’evolució d’un bosc, per
la qual cosa es fa imprescindible establir-los de
manera tan precisa com sigui possible. La seva
definició pot ser rellevant a l’hora d’establir les
mesures de planificació, però també a l’hora d’interpretar l’avaluació de les mesures fetes.
Riscos i impactes: S’han d’identificar les
amenaces i tots els fenòmens que puguin perjudicar l’estat de conservació del medi natural i
cultural de la finca. A l’hora d’establir els riscos,
s’han de preveure diferents escenaris de futurs
segons l’evolució socioeconòmica i climàtica de
la zona.
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4.3.2 Diagnòstic
El diagnòstic ha de tenir un caràcter integral i
multifuncional.
No es tracta de sintetitzar l’anàlisi de la finca
sinó d’interpretar-ne, en base a tota la informació
disponible, els usos i aprofitaments potencials,
tenint en compte els aspectes socials i culturals.
En aquesta fase, és molt important saber pri
oritzar els elements i processos clau del funcio
nament de la finca.
És el principal punt de partida en què el pro
pietari i els gestors de la finca podran establir els
objectius de gestió.
4.3.3 Objectius i seguiment
La definició dels objectius ha de ser concreta
i realista, basada sempre en els resultats del diagnòstic.
Per tal de poder complir que el pla de gestió
sigui adaptable als canvis, els objectius han de
ser avaluables. Aquest fet serà el que permetrà
poder anar corregint-ne la planificació quant a
priorització i definició d’actuacions.
4.3.4 Zonificació
Una vegada fet el diagnòstic, s’ha de zonificar en
base a la realitat natural, legal i socioeconòmica,
no només per repartir l’aprofitament en el temps,
sinó per destinar cada part de la finca en base a
la seva vocació d’aprofitament, entès en el sentit
ampli. Els criteris per zonificar han de ser dasocràtics, de conservació, d’ús públic i d’aprofitaments.
La zonificació se sol fer segons la mida de la
finca en parcel·les de naturalesa més fisiogràfica i
en rodals, que són la unitat mínima de gestió. La
mida i forma de les parcel·les hauria de ser estable durant les diferents revisions del pla de gestió,
en canvi els rodals depenen més dels objectius
específics de gestió, per la qual cosa poden canviar de forma significativa.
4.3.5 Inventaris forestals
Els inventaris estan concebuts com la darrera
fase de la presa de dades necessària per planificar. Partint del diagnòstic i dels objectius de
gestió es defineixen metodologies específiques
de mostreig per a cada rodal.
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L’inventari i el seu esforç s’han d’ajustar a l’objectiu i no al revés ja que pot ser la part en l’elaboració del pla més variable quant a cost.
4.3.6 Planificació
En aquest apartat, es concreten les mesures tècniques i els criteris de gestió que s’han d’establir
a escala de tota la finca i a escala de cada rodal,
es prioritzen i s’avalua la viabilitat tècnica i econòmica de l’execució.
La planificació s’ha d’elaborar establint una
previsió a mig termini que estableixi, per a cada
any, les actuacions a fer i les prioritzi en ordre
d’importància i viabilitat.
Tot i ser recomanable que la planificació sigui tan realista com sigui possible, per diversos
motius d’índole tècnica, econòmica o administrativa pot passar que no s’executi totalment.
La concreció del que s’executarà cada any és
l’anualitat, un document que informa de la intenció d’executar part del pla de gestió durant el
període d’un any. L’aprovació de les anualitats és
la darrera escala de la planificació en cascada i
el darrer pas del control administratiu que permet
poder assolir els principis de la gestió adaptativa executant les mesures planificades, però, a
la vegada, poder-se adaptar a fets ambientals i
socials sobrevinguts que facin convenient canviar
les prioritats d’acció de la finca.
La no-intervenció pot ser sempre una opció
d’ordenació amb l’objectiu explícit de conservació d’espècies, hàbitats o processos amb vocació a llarg termini.
4.3.7 Llibre de cantons i rodals
És important assegurar un sistema de registre de
les actuacions, decisions i usos de cada rodal
(variables en el temps) i parcel·les (no variables
en el temps).
Amb una periodicitat mínima anual, es registrarà l’estat d’execució de tots els rodals, i s’indicarà si s’han executat de forma parcial o total.
És molt important que s’actualitzi de manera
periòdica, ja que, fàcilment, alguns usos o decisions que, en el seu moment, es considerin poc
importants poden ser rellevants per a l’avaluació
del pla.

5
Objectius
de gestió
forestal per a
l’adaptació
Miquel Truyol Olives
Tècnic en planificació
del projecte life+boscos

A l’inici del projecte life+boscos,
es va fer un seminari de treball amb
experts per detectar els principals
impactes del canvi climàtic als
boscos de Menorca. Al llarg del
projecte, s’ha comptat, també,
amb un comitè científic format per
experts en diferents disciplines que
han ajudat a definir els objectius
de gestió forestal per adaptar
els boscos al canvi climàtic, uns
objectius que s’han aplicat durant
la segona fase del projecte en
l’execució de les actuacions pilot a
les finques col·laboradores.
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5.1 Principals efectes del canvi
climàtic als boscos
El canvi climàtic i, en definitiva, el canvi global
faran canviar les condicions ambientals sobretot
a causa de l’increment de la temperatura, la qual
cosa pot provocar canvis en la distribució i fenologia d’espècies, que arribaran, en alguns casos,
a la desaparició. D’altra banda, la disminució de
disponibilitat d’aigua incrementarà els riscos associats a l’estrès hídric de les plantes (sequera,
incendis, plagues…). Això pot arribar a afectar
la supervivència d’algunes comunitats o bé a fer
canviar la seva estructura o composició.
En una illa, el desplaçament d’espècies és limitat i, per això, alguns dels efectes comentats
poden ser més evidents i irreversibles. En aquest
sentit s’haurà de tenir una cura especial en algunes zones com els torrents o els barrancs pel seu
paper de connector i refugi d’espècies davant un
empitjorament de les condicions ambientals.
Els actuals canvis socioeconòmics (fonts
d’energia, evolució de l’agricultura i la ramaderia,
usos turístics i recreatius, etc.) estan provocant
canvis significatius i ràpids en els usos del territori
que, juntament amb el canvi climàtic, poden dur
a canvis significatius de l’estructura forestal de
l’illa que poden afectar la capacitat de resistència
i resiliència dels boscos i fer perillar les funcions
i els serveis ambientals, culturals i socials asso
ciats a aquests ecosistemes.

5.2 Objectius generals
d’adaptació
Els objectius generals d’adaptació dels boscos a
les incerteses del medi natural i cultural es basen
en tres grans eixos estratègics:
• Afavorir i conservar la diversitat.
• Prevenir els riscos associats al canvi global.
• Millorar la comunicació en les preses de decisions per a la gestió.
La diversitat (d’espècies, estructura, funcions,
gens...) és la gran assegurança per a la resistència als canvis. Al Mediterrani, un ecosistema
més divers serà més resistent als canvis i podrà
recuperar-se millor després d’un impacte.
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La prevenció de riscos, serà un aspecte clau
per preveure i pal·liar els efectes d’alguns dels
riscos i impactes associats.
La comunicació és un aspecte estratègic i
transversal en tots els objectius d’adaptació. Treballar per a la diversitat i per a la prevenció de riscos implica una gestió activa dels ecosistemes en
una societat complexa. Això no es pot fer de manera exitosa sense la participació dels implicats
i la comunicació eficaç de les mesures preses.

5.3 Objectius d’adaptació per a
l’alzinar a Menorca
5.3.1 Estat actual i dinàmica natural
L’alzinar ocupa principalment la part central de
l’illa i els fons de barranc, ja que ocupa les zones
de sòl més profund o bé les zones on l’aigua és
més disponible.
Sense canvis en les condicions ambientals,
l’alzinar és una comunitat primària que tendeix a
ser permanent en el temps i a retornar a un estat
similar després d’una pertorbació.
L’alzinar, actualment, està en expansió en algunes zones, a causa de la maduració de les co
munitats mixtes amb pins i ullastres del centre
de l’illa; i en regressió en altres zones a causa del
decaïment general de l’alzinar per estrès hídric o
del canvi d’usos.
L’estructura actual de l’alzinar és fruit d’una explotació històrica intensa que va ser abandonada
sobtadament. Això ha provocat una falta de regeneració sexual en moltes de les masses de l’illa.
5.3.2 Impactes i tendència
en el context de canvi global
L’alzinar a Menorca està al límit ecològic de l’alzina pel que fa a condicions de pluviometria, per la
qual cosa és una comunitat especialment sensible a la disponibilitat hídrica.
La disminució de pluja, l’augment de temperatura, la mateixa estructura de l’alzinar amb
masses molt denses per una abandó sobtat dels
aprofitaments i la diversitat genètica baixa fan
que, moltes vegades, l’alzinar pateixi un estrès
hídric important, la qual cosa repercuteix en un

L’alzinar és una comunitat que es troba alterada en moltes localitats després d’haver estat sotmesa a una
explotació intensa abandonada de manera sobtada.

augment de les plagues i malalties associades a
la seca i en un augment del risc d’incendis.
S’ha comprovat que la vulnerabilitat a l’estrès
hídric és més intensa a les zones de naturalesa
silícica orientades al sud, a les quals l’alzinar pot
estar en regressió.
5.3.3 Objectius d’adaptació
Els objectius per a l’adaptació de l’alzinar al canvi
climàtic són:
• Augmentar la diversitat del paisatge forestal
(mantenir el mosaic agroforestal).
• Augmentar la diversitat específica i estructural.
• Augmentar el vigor de la massa forestal.
• Prevenir l’estrès hídric.

5.4 Objectius d’adaptació
de l’ullastrar a Menorca
5.4.1 Estat actual i dinàmica natural
L’ullastrar és una comunitat molt dinàmica amb
un creixement ràpid i una gran capacitat de colonització de nous espais.

És una formació forestal que, en molts espais,
es converteix en comunitat primària i que tendeix
a ser permanent i a retornar a un estat similar
després d’una pertorbació. En canvi, en altres
espais, pot actuar com a comunitat colonitzadora que evolucionarà cap a alzinar o cap a brolla
amb pins segons les condicions del sòl i els usos
i pertorbacions que pateixi.
La formació ocupa tot tipus de sòls no arenosos, la qual cosa li permet tenir un paper molt
important en la protecció de l’erosió en zones de
sòl prim i costers de pendent pronunciat.
Després d’unes dècades de gran expansió, els
ullastrars s’han estabilitzat els darrers 10 anys i
es troben en fase de maduració. Tot i açò, encara
ens trobam un bosc jove amb predomini d’exemplars de menys de 10 centímetres de diàmetre.
5.4.2 Impactes i tendència
en el context de canvi global
L’ullastrar, atès que té una capacitat colonitzadora important, ha ocupat les zones agrícoles
amb un canvi d’ús recent i abandó. Aquest fet
ha contribuït a disminuir el mosaic agroforestal i
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L’ullastrar ocupa ràpidament els espais abandonats per l’agricultura.

El pinar és actualment una de les comunitats més representatives que identifica el paisatge de Menorca.

a homogeneïtzar el paisatge; ha augmentat, per
tant, la incidència que pot tenir un gran incendi
forestal i ha disminuït la diversitat estructural.

vent, per la qual cosa són especialment sensibles
a la disminució de recursos hídrics.
Aquestes zones són, també, les zones més
exposades a la freqüentació per a l’ús públic, un
ús que està en clara expansió.
Els principals riscos que poden patir aquestes
formacions són l’augment d’estrès hídric que,
junt amb l’ús públic i el caràcter piròfit de moltes
espècies que el componen, incrementa el risc
d’incendis de manera considerable.
Per altra banda, s’ha de ressaltar que les comunitats de brolla poden tenir canvis de diversitat
estructural pel canvi de composició específica i
de les relacions entre espècies.

5.4.3 Objectius d’adaptació
Tenint en compte la dinàmica i l’evolució natural,
així com els impactes de l’ullastrar en un context
de canvi global, els objectius d’adaptació són:
• Augmentar la diversitat del paisatge forestal.
• Prevenir el risc d’un gran incendi forestal.
• Prevenir el risc d’erosió i pèrdua de sòl.

5.5 Objectius d’adaptació del pinar
i les brolles a Menorca
5.5.1 Estat actual i dinàmica natural
Les brolles i els pinars formen unes comunitats
primàries en algunes zones de sòl prim prop del
litoral. No obstant açò, a la resta de territori són

unes formacions que actuen com a comunitats
pioneres després d’una pertorbació actuant com
a facilitadora per a altres formacions com l’ullastrar o l’alzinar.
En general, es troben en formacions mixtes
amb l’alzinar i l’ullastrar sense que hi hagi una
espècie clarament dominant.
S’ha de destacar la formació de brolles silicícoles de bruc que, de vegades, formen unes comunitats que es poden considerar el darrer estat
d’evolució i successió i podrien ser considerades
comunitats primàries.
En general, les brolles han augmentat durant
els darrers anys a costa, principalment, de l’alzinar i de les superfícies agrícoles.
5.5.2 Impactes i tendència en el context de
canvi global
Les formacions de brolla i pinar es troben de manera natural en zones de sòl prim i exposades al

5.5.3 Objectius d’adaptació
Tenint en compte la dinàmica i l’evolució natural,
així com els impactes de les brolles i pinars en un
context de canvi global, els objectius d’adaptació
són:
• Augmentar la diversitat del paisatge forestal.
• Augmentar la diversitat específica.
• Prevenir el risc d’un gran incendi forestal.
• Prevenir el risc d’erosió i pèrdua de sòl.
• Ordenació de l’ús públic.
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6
Mesures
de gestió
forestal per a
l’adaptació al
canvi climàtic
Jose Domingo Yerbes
Tècnic en gestió forestal
del projecte life+boscos

Es presenten a continuació les
principals mesures de gestió
forestal d’adaptació dels boscos
de Menorca als possibles escenaris
de canvi climàtic. Cada mesura
de gestió proposada incorpora
recomanacions silvícoles de
gestió per tipus de massa forestal,
fonamentades en l’experiència
extreta de les actuacions forestals
fetes a les finques pilot del projecte
life+boscos.
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Bosc mixt on s’han efectuat treballs
forestals per reduir-hi la competència
entre l’arbrat per aigua i llum.

6. 1 Reduir competència
entre l’arbrat
Objectius
Augmentar la diversitat específica i estructural de
la massa; millorar la vigorositat de l’arbrat.
Hàbitats

en de preveure deixar una quantitat
d’arbrat mort dret i d’arbrat madur
amb cavitats internes per tal d’afavorir la biodiversitat i la sostenibilitat de
l’ecosistema. Unes xifres de referència podrien ser 2 peus morts de més
30 cm de diàmetre per hectàrea i de
10 a 15 arbres madurs per hectàrea.
Aquests criteris tècnics es fonamenten en diverses directrius i pautes de gestió forestal davant el canvi
climàtic i en l’estudi de rodals forestals de Menorca durant períodes de
sequera (estiu) amb bon estat sanitari
i sense excés d’arbrat dominat.

Alzinar, ullastrar, bosc mixt i pinar.
Definició
Treballs forestals encaminats a aconseguir una
separació òptima entre l’arbrat per mantenir un
baix percentatge d’arbrat dominat o moribund.
També preveu l’execució de reservacions per
disminuir l’evapotranspiració potencial en el cas
de les alzines. Així, les tallades d’arbrat i les reservacions són actuacions complementàries a les
masses mixtes i als alzinars de densitat elevada.
Implementació
Bosc de pi blanc o mixt de coníferes i frondoses: Atenent a l’estructura forestal existent a l’àrea
a intervenir, es fa una tallada d’arbrat dominat,
mort, moribund, malalt i tombat de pi blanc i, si
fos necessari per mantenir una estructura irregular
equilibrada, d’arbrat de pi blanc codominant, sempre condicionada a no generar danys a l’arbrat a
deixar dret. De les frondoses, es tallaran exemplars
morts, moribunds o en avançat estat de malaltia.
De les frondoses a deixar dretes, es farà una reservació a les soques amb diversos plançons de
rebrot, es deixaran drets els més vigorosos i de
capçada més espesa, i es tallarà, aproximadament, el 50% de l’àrea basimètrica inicial.

ABANS

Tallada d’arbrat de pi blanc feta amb la finalitat de
reduir competència per afavorir el desenvolupament
del savinar.

Bosc d’alzinar: Es faran reservacions de les alzines amb plançons de rebrot, es tallarà, aproximadament, el 50% de l’àrea basimètrica inicial
i es deixaran drets els plançons de rebrot més
vigorosos i de capçada més espesa per produir
llavor. En cas que es tracti d’un alzinar amb una
densitat elevada d’alzines on hi hagi alzines clarament dominades, mortes o decrèpites, es podrà
optar per tallar-les sempre que es faci un control
del rebrot posterior de cada soca. Les tallades i
reservacions de l’alzinar han d’estar enfocades
a mantenir, o no modificar en excés, la fracció
de cabuda coberta (FCC) arbrada existent per tal
d’evitar la proliferació d’espècies heliòfiles arbustives. A les masses d’alzinar amb FCC arbrada
baixa (FCC<75%), únicament és recomanable fer
reservacions d’alzines amb plançons de rebrot i
tallar-ne les mortes o decrèpites.

Hàbitat

Densitat
(peus/ha)

FCC arbrada
(%)

Índex Hart-Becking
(% alçària dominant)

Àrea basimètrica
(m²/ha)

Pinar i bosc mixt

400-600

50-75

35-50

17-23

Alzinar

500-750

>80

60-70

16-23

Ullastrar

400-900

30-60

70-80

8-18,5

Directrius orientatives de gestió de masses arbrades basades en referències bibliogràfiques i les actuacions fetes
en el marc del projecte LIFE+BOSCOS.

DESPRÉS

Bosc d’ullastrar: Els tractaments silvícoles a
aplicar es fonamenten en reservacions dels plançons de rebrot de les soques existents. No obstant això, en situacions excepcionals, com ara
competència excessiva per la llum amb altres
espècies com la savina, pot ser recomanable
tallar certs exemplars d’ullastre. En general, es
recomana fer una reservació dels rebrots menys
vigorosos i de capçada menys espesa atès que
són els que tenen menys capacitat de producció
de llavor. Cal tenir en compte que la selecció de
rebrots d’ullastre podrà estar condicionada per la
producció de barreres d’ullastre.
La densitat d’arbrat a deixar dret podrà variar
en funció del tipus d’hàbitat forestal existent, de
l’estructura (regular, semiregular o irregular) i dels
objectius de gestió fixats. No obstant això, independentment del tipus de massa forestal arbrada
existent, les estructures irregulars sempre hauri-

Beneficis complementaris
• Afavoreix l’heterogeneïtat del
paisatge.
• Fomenta la creació de boscos d’estructura
irregular.
• Afavoreix la regeneració per llavor.

6.2 Reduir la coberta de matollar
Objectius
Augmentar la diversitat del paisatge forestal; augmentar la diversitat específica i estructural de la
massa; prevenir el risc d’un gran incendi.
Hàbitats
Alzinar, ullastrar, bosc mixt, pinar, màquia i garriga.
Definició
Disminució de la coberta arbustiva creant cops
de matollar dispersos, evitant continuïtats espacials amb la resta d’estrats forestals.
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Bosc on s’ha fet una actuació per
reduir-hi la coberta de matollar. Cert
recobriment per cops de matollar
afavoreix la biodiversitat de fauna, la
protecció del sòl i la protecció contra
els vents dominants.

Implementació
Masses arbrades amb coberta elevada de
matollar: Consisteix en la reducció de la coberta arbustiva existent creant-hi cops de matollar
dispersos entre l’arbrat a la zona d’actuació
fins a establir-hi una FCC arbustiva pròxima al
30%. Aquests cops de matollar han d’estar a
una distància mínima de 6 metres de la projecció de les capçades dels arbres per tal d’evitar
que, en cas d’incendi, les flames puguin passar
d’un estrat forestal a un altre. Per altra banda,
a les masses forestals exposades al vent, és
recomanable mantenir una franja longitudinal
de matollar sense tractar al perímetre del vent
dominant (freqüentment, el de nord) per evitar
possibles enderrocaments d’arbres per acció
del vent.
Masses arbustives de màquia o garriga: Consisteix en la reducció de la coberta arbustiva fins
a establir-hi una FCC arbustiva baixa (entre el 10
i el 25%) creant-hi cops de matollar dispersos.
Amb aquesta intervenció, s’afavoreix l’aparició
d’una quantitat més gran d’espècies herbàcies i
arbustives, moltes de les quals són comestibles
pel bestiar com, per exemple, les gramínies o el
càrritx, entre d’altres espècies.

Tant en masses arbrades com
arbustives, la selecció de matollar
a deixar estarà encaminada a eliminar les espècies de més poder
calorífic i/o inflamabilitat com, per
exemple, el bruc (Erica arborea) o
el xipell (Erica multiflora), les estepes (per exemple Cistus albidus i
Cistus salviifolius) o el romaní (Rosmarinus officinalis), entre d’altres.
Els cops de matollar a deixar són importants
per diferents motius. Per una banda, són zones
de refugi i cria de nombroses espècies d’animals
i, per altra banda, tenen un paper clau contra
els processos erosius que incideixen en la zona
d’actuació. A més, és recomanable deixar els
cops de matollar en àrees de difícil accés o en
zones amb importants afloraments rocosos, perquè es tracta de zones susceptibles de patir un
accident laboral, i perquè doten d’heterogeneïtat
l’ambient i afavoreixen la biodiversitat. També, en
zones forestals moderadament escarpades (pendent 14%-20%) o de pendent més gran, els cops
de matollar han de tenir una distribució estratègica per tal de tallar fluxos d’escorrentia superficial
excessivament llargs i evitar així l’aparició de xaragalls o altres processos erosius al sòl.
Beneficis complementaris
• Afavoreix l’execució d’activitats recreatives al
bosc.
• Millora la vigorositat de l’arbrat.
• Crea zones potencials de pastura.
• Manté el paisatge agroforestal en mosaic
característic de Menorca.

Recuperació de pastura feta en una zona de marina de bruc mitjançant l’eliminació de la coberta de matollar.

Condicionants

Implementació

• Requereix un manteniment periòdic.
• Limitat per zones arbustives amb important
risc d’erosió potencial.
• S’incrementa temporalment el risc de danys
per vent a l’arbrat en masses exposades a
vent fort.

Masses arbrades: A la massa forestal, és recomanable reduir-hi la coberta de matollar creant-hi
cops de vegetació arbustiva d’espècies comestibles pel ramat, i intentant sempre que els cops
de matollar no actuïn com a barreres visuals a la
zona d’actuació atès que, en cas contrari, poden
limitar l’aprofitament uniforme de les pastures.
Per altra banda, per tal d’incentivar la presència
de bestiar durant l’estiu, cal mantenir els cops de
matollar separats de la projecció de les capçades
dels arbres per crear zones d’ombra aprofitables
pel bestiar.

6.3 Afavorir la pastura
Objectius
Augmentar la diversitat del paisatge forestal; augmentar la diversitat específica i estructural de la
massa; prevenir el risc d’un gran incendi forestal.
Hàbitats
Alzinar, ullastrar, bosc mixt, pinar, màquia i garriga.
Definició
Actuacions forestals encaminades a permetre un
aprofitament de pastures naturals en masses forestals generalment amb ramat equí i boví.

Antigues tanques de cultiu o pastura: A les
antigues tanques de cultiu o de pastura pràcticament sense pendent (menor del 10%) és recomanable l’eliminació de gairebé tota la coberta de
matollar amb la finalitat d’afavorir-hi el rebrot de
les espècies arbustives existents, ja que són més
comestibles quan generen tiges noves i, a més,
s’afavoreix l’aparició de noves espècies arbustives i herbàcies d’interès per al bestiar. A les zones amb un relleu moderadament escarpat (pendent 14%-20%), s’aconsella deixar-hi cops de
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L’adequació de
zones forestals per
a la pastura genera
beneficis ambientals
i econòmics a les
finques agroforestals.

matollar i fer un manteniment dels encadenats
de paret seca presents a l’antiga tanca per tal
d’evitar fluxos d’aigua sobre el sòl que puguin
generar xaragalls.
Cal tenir en compte que, generalment, aquestes tanques han estat abandonades, entre d’altres motius, per la proliferació d’espècies sense
interès per al bestiar com, per exemple, la mata
(Pistacia lentiscus) o el xipell (Erica multiflora), per
tant, periòdicament serà necessari fer-hi un artigatge per tornar a eliminar-les i afavorir-hi la proliferació d’altres espècies d’interès per al bestiar.
Per ajustar els costos del manteniment, l’artigatge
s’haurà de repetir la primera vegada passats 3 o 4
anys i després amb una periodicitat de 4 a 6 anys.
Cal tenir present que una recuperació de pastura no és un canvi d’ús del sòl i, per tant, no
equival a una recuperació de cultiu. En cas que
es volgués rompre la terra, caldria demanar els
permisos corresponents a l’administració competent.
En tots els casos és recomanable deixar dretes espècies arbustives productores de fruits
comestibles pel bestiar com, per exemple, l’arbocer (Arbutus unedo). Per altra banda, amb la
reducció de la coberta de matollar és d’esperar
la proliferació d’espècies molt comestibles pel
ramat menorquí com, per exemple, espècies de
gramínies (Dactilis glomerata, Carex sp., Festuca
sp., etc.) o més arbustives com, per exemple, el
càrritx (Ampelodesmos mauritanica).

Pel que fa a la càrrega ramadera, en aquestes
zones de pastura no s’hauria de superar la càrrega ramadera d’1,5 UBM/ha repartides durant tot
l’any per no crear-hi eutrofització i problemes de
regeneració. La gestió de la càrrega ramadera es
pot concentrar en uns pocs mesos per a facilitat
de maneig amb efectes similars quant a modificació de la vegetació.
Les èpoques més habituals per fomentar la
pastura al bosc serien des de maig fins a desembre, ja que és l’època en què no es poden
aprofitar tant els camps de cultiu i el bosc té una
humitat ambiental que fa aprofitables moltes espècies arbustives.
S’ha de tenir en compte que la càrrega ramadera adequada perquè el bestiar pugui viure exclusivament del bosc seria de 0,1 UBM/ha, per
la qual cosa es fa gairebé inviable la supervivència del bestiar al bosc a les finques menorquines
sense suplement alimentari.
Pel que fa a l’acabat de l’artigatge, és important
evitar deixar-hi peus (soques) de matollar excessivament llargs atès que poden provocar ferides
a les potes del bestiar. Atenent a aquest últim aspecte, es constata que les desbrossadores horitzontals deixen una quantitat més petita de peus de
matollar rígids que les desbrossadores verticals.
Així i tot, independentment del tipus de desbrossadora a emprar, és recomanable fer una revisió dels
peus de matollar i tallar amb motoserra els peus
de matollar que puguin ser un risc per al bestiar.

Creixement i rebrot d’espècies comestibles després de l’execució de treballs forestals destinats a afavorir la pastura.

Un altre aspecte important a tenir en compte a l’hora d’afavorir la pastura en zona forestal
és l’estat de les parets seques o els tancaments
perimetrals. Aquests són fonamentals per mantenir un cert control del ramat i regular la càrrega
ramadera. En cas que no hi hagi parets seques o
que estiguin en mal estat, una alternativa pot ser
deixar una franja longitudinal de prou espessor
de matollar devora la paret que dificulti el pas del
bestiar.
Pel que respecta a les espècies remugants
òptimes per al bosc, és recomanable emprar ramat equí (cavalls i ases), boví (vaca menorquina i
vaca xarolesa) o oví (ovelles). Aquestes espècies
són aconsellables atès el seu caràcter purament
herbívor (ovella) o oportunista (cavall, ase i vaca)
davant altres espècies remugants més generalistes (cabres) que tendeixen a crear danys en el
sistema apical de l’arbrat més jove i, per tant, poden comprometre’n el futur creixement quant a
forma i vigorositat. No obstant això, si la superfície intervinguda no té vegetació arbrada o l’arbrat
té una alçària superior a 1,5 metres i hi abunden
les espècies llenyoses poc comestibles com el

bruc (Erica arborea), el xipell (Erica multiflora) o
l’argelaga (Calicotome spinosa), entre d’altres,
és interessant emprar cabres atès que és l’única
espècie, juntament amb l’ase, capaç d’alimentar-se d’aquestes espècies tan poc comestibles
pel ramat boví.
Per altra banda, a Menorca també hi ha ramat
porcí (porcs), el qual té tendència a gratar el terra
i, per tant, a generar danys greus en el sistema
radical de les espècies arbrades en estat de plançonada grossa o perxat i el de les arbustives amb
sistema radical superficial.
Beneficis complementaris
•
•
•
•
•

Manté discontinuïtats a la massa forestal.
Afavoreix la regeneració per llavor.
Potencia la multifuncionalitat dels boscos.
Manté una densitat més reduïda de sotabosc.
Pot suposar un estalvi econòmic per a
les finques ramaderes pel fet de reduir
suplements alimentaris per al manteniment
del ramat.
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Condicionants
• Es requereix un control de la càrrega
ramadera.
• Existència de punts d’aigua per abeurar el
bestiar.
• Es requereix tenir tancaments perimetrals per
gestionar la càrrega ramadera.
• Determinades espècies de ramat (porcs i
cabres) són generalment perjudicials per a la
vigorositat i subsistència del regenerat.
• El ramat pot actuar com a vector de
transmissió de fongs a través de les peülles.
• Els peus rígids de matollar poden generar
danys a les potes del ramat.

6.4 Afavorir la regeneració
per llavor
Objectius
Augmentar la diversitat específica i estructural de
la massa.
Hàbitats
Alzinar, ullastrar, bosc mixt i pinar.
Definició
Tractaments silvícoles destinats a incrementar la
quantitat de peus menors procedents de llavor
per tal de mantenir un equilibri entre peus majors
i menors procedents de llavor. D’aquesta manera
és possible, a banda de garantir la persistència
i estabilitat de l’hàbitat, mantenir una diversitat
genètica entre els individus de la mateixa espècie
que permeti generar diferències quant a formes i
mides entre els individus presents de cada classe
d’edat. Les masses amb diversitat genètica més
gran seran més resistents i resilients a possibles
impactes causats pel canvi climàtic (sequeres recurrents, incendis, plagues...).
Implementació
Regeneració per llavor de coníferes: Les llavors de les coníferes presents a Menorca (pins
i savines) requereixen llum per poder germinar,
és a dir que són espècies amb temperament
de llum. Per tant, és necessari obrir espais a la

massa forestal per afavorir-hi la germinació de les
llavors i el creixement posterior.
El mètode de tallada sobre regeneració de l’arbrat de pi blanc dependrà del tipus d’estructura
de bosc que tenim inicialment i de l’objectiu de
gestió. A les masses forestals on l’objectiu sigui
crear-hi o mantenir-hi una massa semiregular (2
classes artificials d’edat a l’arbrat) és recomanable aplicar-hi una tallada d’aclarida successiva
per faixes o per bosquets, aquesta última especialment interessant en masses mixtes amb
alzina o pures de pi blanc amb presència d’algunes alzines que es volen fomentar a la massa.
En masses forestals on l’objectiu sigui crear-hi o
mantenir-hi una massa irregular (3 o més classes
artificials d’edat) en un rodal, les tallades a fer a
l’arbrat han de ser tallades de selecció per bosquets o peus.
En cas que es vulguin crear masses semi
regulars o irregulars, les aclarides baixes o aclarides mixtes durant el període de creixement de
l’arbrat afavoriran l’aparició de regenerat (peus
joves) si l’estrat arbustiu no té una FCC arbustiva
superior al 40%. Una vegada implantat el regenerat al bosc, és recomanable fer-hi tractaments
silvícoles durant les primeres etapes de vida per
tal de regular-hi la competència entre el regenerat i afavorir el creixement vigorós de la massa.
Així doncs, quan el regenerat apareix en estat
de plançonada grossa es farà una aclarida del
nou arbrat, mantenint una separació entre el regenerat variable entre 1 i 2 metres entre troncs.
Quan aquest regenerat ha crescut i es troba en
estat de perxat (classe diàmetrica a alçària de
pit de 10 centímetres), s’hi fa una segona aclarida amb la finalitat de mantenir una separació
entre l’arbrat regenerat d’aproximadament el
40% de l’alçària dominant existent. De totes
maneres, aquests tractaments silvícoles solen
ser costosos en termes econòmics, per la qual
cosa generalment es prescindeix d’un dels dos
tractaments descrits i se’n fa un de manera més
intensa.
Regeneració per llavor de frondoses: Segons
de quina espècie de frondosa es tracti, les llavors
requeriran presència de llum, o no, per germinar.
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Estat inicial

Aclarida successiva per
faixes

Aclarida successiva per
bosquets

Tallada de selecció per
peus o bosquets

Després de diverses actuacions

Després de diverses actuacions

Després de diverses actuacions

Diferents tractaments silvícoles de regeneració en masses arbrades amb presència de pi blanc.
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Actuació

Període

Tractament biològic a base de la col·locació de caixes trampa
amb feromona (1 trampa/ha)

juny i juliol

Polvorització de l'arbre amb producte biològic en estadis larvaris inicials (L1 i L2) (aplicació terrestre amb canó)

setembre fins a mitjan octubre

Polvorització de l'arbre amb productes fitosanitaris amb efecte
inhibidor de quitina en estats larvaris més avançats (L2, L3,
L4) (aplicació terrestre amb canó)

octubre, novembre i desembre

Polvorització de l'arbre amb productes fitosanitaris amb efecte d'ingestió i contacte, efecte de xoc en estats larvaris més
avançats (L4 i L5) (aplicació terrestre amb canó)

novembre, desembre i gener

Tirs amb escopeta a les bosses

novembre, desembre i fins a mitjan gener

Poda de bosses i eliminació mitjançant tisores o serra amb
barra telescòpica

novembre, desembre i fins a mitjan gener

ABANS

Mesures de prevenció i control de la processionària del pi. Font: Servei de Sanitat Forestal del Govern de les Illes
Balears.

Les alzines requereixen certa ombra durant les
primeres etapes de vida, per tant, els tractaments
silvícoles a aplicar han d’estar encaminats a garantir la presència d’un estrat arbori sobre les llavors i el regenerat. Així, per afavorir la regeneració
per llavor de les alzines es recomana fer reservacions de les alzines amb plançons de rebrot,
llevar aproximadament el 50% de l’àrea basimètrica inicial i deixar drets els plançons de rebrot
de capçada més espesa i vigorosos, però tenint
en compte que les capçades es mantinguin contínues per no perdre l’ombra necessària per al
regenerat. A les masses d’alzinar consolidat i de
capçades contínues, no hi ha un estrat arbustiu
excessivament abundant, per la qual cosa no
sol limitar el desenvolupament del regenerat. No
obstant això, a les masses d’alzinar on entra més
llum o masses mixtes de coníferes i frondoses,
l’estrat arbustiu sol ser molt present i podria actuar com un dels factors limitadors en la germinació
i creixement de les llavors. En aquest cas, podria
ser recomanable disminuir la coberta de matollar
fins a mantenir valors arbustius per sota del 40%
d’FCC i el seu control posterior, ja sigui amb bestiar, manualment o amb maquinària.
L’ullastre, en canvi, es caracteritza per tenir una
gran facilitat per colonitzar terrenys descoberts
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de vegetació, ja siguin silícics o calcaris de textura no arenosa. Aquest èxit colonitzador es deu a
la seva capacitat de regeneració per esqueixos i
a la dispersió de llavors mitjançant aus frugívores
com, per exemple, el tord (Turdus philomelos).
Atenent a les seves estratègies de reproducció,
a Menorca no sol requerir tractaments silvícoles
per afavorir-ne la regeneració, no obstant això, si
se’n vol incrementar la regeneració per llavor, els
artigatges al matollar i les reservacions fetes als
ullastres en les quals es llevi aproximadament el
50% de l’àrea basimètrica inicial i es deixin drets
aquells plançons de rebrot de capçada més espesa i més vigorosos, tindran un efecte significatiu.
Una vegada implementat el regenerat al bosc,
ja no se sol requerir l’aplicació d’aclarides a la
plançonada grossa de les alzines, ja que, a causa de la competència entre el regenerat i l’arbrat
adult, molts exemplars moriran durant les primeres etapes de desenvolupament. En el cas dels
ullastres, els tractaments a fer durant les primeres
etapes estaran encaminats a podes de formació
per tal d’afavorir el desenvolupament d’un port
arbori al regenerat per llavor.
Independentment de les espècies presents, el
bestiar pot actuar com a enemic de l’èxit repro-
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DESPRÉS

La reservació feta en un alzinar afavoreix la regeneració per llavor, disminueix la competència pel recurs hídric i
augmenta la producció de llenya o fruit alhora que afavoreix l’adaptació del bosc al canvi climàtic.

ductiu de les espècies arbrades atès que, generalment, les espècies forestals són més comestibles durant la fase de plançonada grossa. Per
tant, és interessant disminuir la càrrega ramadera
a la zona en regeneració en masses irregulars o
treure temporalment el ramat en masses regulars
o semiregulars fins que el regenerat tingui una
mida mínima d’1,5 metres d’alçària.

6.5 Tractament sanitari

Beneficis complementaris

Són actuacions silvícoles enfocades a disminuir
el grau de presència d’una plaga o malaltia a
l’arbrat existent amb la finalitat d’incrementar la
vitalitat de l’arbre o la massa tractada. A escala
de massa forestal, també es poden prendre mesures preventives per evitar la proliferació de la
plaga o malaltia.

• Afavoreix l’heterogeneïtat del paisatge.
• Millora la vigorositat de l’arbrat.
• Aquests tractaments faciliten l’accés al bosc
(tant a bestiar com a cercadors de bolets,
caçadors, excursionistes…).
Condicionants
• L’impacte visual que aquestes actuacions
poden tenir en un primer moment. Per aquest
motiu, en zones de Menorca on l’actuació de
tallada pugui generar un rebuig social o alterar
negativament el paisatge, és recomanable fer
tallades de selecció per peus per generar un
impacte visual més petit.
• Pot ser necessari limitar la càrrega o excloure
totalment o parcialment el bestiar del bosc
durant el període inicial de regeneració.

Objectius
Augmentar la vigorositat de l’arbrat.
Hàbitat on apareix
Alzinar, bosc mixt i pinar.
Definició

Implementació
Depenent del tipus de plaga o malaltia present i
del grau d’afectació, els tractaments poden variar
quant a tipus i intensitat. A Menorca, els tractaments sanitaris es fonamenten en l’execució
de podes i reservacions dels arbres en què és
possible millorar significativament la vigorositat
o la tallada dels exemplars en avançat estat de
malaltia o excessivament debilitats.
Atenent a les coníferes presents, les principals
plagues existents a Menorca es deuen a insectes defoliadors o perforadors en exemplars de
pi blanc. Pel que respecta als insectes defoliadors, a Menorca és present la processionària del
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Trampa de feromona per a la captura de Tomicus
destruens.

pi (Thaumetopoea pityocampa). Aquest tipus de
plaga genera, a banda de reaccions al·lèrgiques
en les persones i animals domèstics, una pèrdua
de la vitalitat de l’arbrat que, molt poques vegades, pot causar la mort de l’arbre.
Una altra plaga existent als pinars de Menorca és el perforador del pi (Tomicus destruens).
Aquest insecte pot provocar la mort d’arbres

debilitats, ja sigui perquè han estat repetidament
afectats per altres plagues d’insectes defoliadors
i/o per situacions d’estrès derivades de sequeres extremes. Per tal de controlar aquest tipus de
plaga, especialment si es detecta arbrat afectat a
la zona d’actuació o als voltants durant el període
comprès entre setembre i març, no és necessari talar l’arbre si s’observa que produeix resina
als orificis generats per l’insecte. Si no succeeix
això, caldrà tallar l’arbre i deixar la llenya tallada
temporalment a terra una vegada finalitzats els
tractaments silvícoles per procedir-ne a la pelada, crema o trituració posterior, i eliminar així els
insectes i postes existents als tions tallats. Una
altra mesura complementària de control d’aquest
tipus de plaga és l’ús de trampes de feromones
al rodal afectat per la plaga durant el mateix
període comentat anteriorment. La densitat de
trampes de feromones a les masses forestals
pot oscil·lar entre 0,3 i 2 trampes/ha, amb una
separació entre trampes variable entre 100 i 500
metres. Als parcs, jardins i urbanitzacions se solen utilitzar entre 3 i 8 trampes/ha atès el valor
paisatgístic de l’arbrat d’aquestes zones.
Pel que respecta a les frondoses, i en concret a les alzines, a Menorca es detecta l’eruga peluda (Lymantria dispar), la qual ha causat
defoliacions importants, alguns anys, als alzinars
de Menorca. Aquest tipus de plaga també pot
generar reaccions al·lèrgiques en les persones i
animals (encara que en menor grau) i tampoc no
és causa directa de la mort de l’arbre, sinó que

Actuació

Període

Tractament biològic a base de la col·locació de caixes trampa amb feromona (1 trampa/ha)

juliol

Polvorització de l'arbre amb producte biològic en estadis larvaris inicials (L1 i L2) (aplicació
aèria amb avioneta o helicòpter i terrestre amb canó)

abril i maig

Polvorització de l'arbre amb productes fitosanitaris amb efecte inhibidor de quitina en
estats larvaris més avançats (L2, L3, L4) (aplicació aèria amb avioneta o helicòpter i terrestre amb canó)

maig i juny

Polvorització de l'arbre amb productes fitosanitaris amb efecte d'ingestió i contacte, efecte
de xoc en estats larvaris més avançats (L4, L5 i L6 femelles) (aplicació aèria amb avioneta
o helicòpter i terrestre amb canó)

juny

Mesures de prevenció i control de Lymantria dispar. Font: Servei de Sanitat Forestal del Govern de les Illes Balears.
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Alzinar del centre de Menorca on s’han fet treballs forestals per a la millora sanitària de les alzines afectades de
«seca», malaltia causada, en aquest cas, per un fong.

en provoca un debilitament que, en cas que sigui
repetitiu, pot afavorir la proliferació de noves plagues o malalties. Per tant, aquest tipus de plaga,
hauria tractar-se únicament en zones productives
o d’aprofitament o on pugui causar molèsties a
les persones com, per exemple, parcs, col·legis
i urbanitzacions.
Una mesura complementària de control i prevenció a mig termini de les plagues de proces
sionària del pi o de l’eruga peluda de les frondoses és el foment dels seus depredadors naturals
a través de la col·locació de caixes niu per a
ocells i refugis de ratapinyades.
Quant a les malalties que afecten els boscos
de Menorca, destaca la presència de danys derivats per fongs a les alzines, que es visualitzen
amb el símptoma de la «seca». S’han identificat
diverses espècies de fong que poden ser causa
directa de la mort o la debilitació de l’arbre. Cal
una anàlisi de laboratori per part d’un expert per
poder identificar-ne l’espècie.
En cas que hi hagi un fong que pot ser causa directa de la mort (per exemple, Phytophtora

ramorum) només es pot procedir a la tallada i
destrucció del peu afectat i mirar d’evitar la propagació del fong.
En cas que hi hagi un fong causant del debilitament de la massa (per exemple, Phytophtora
cinnamomi o Botryosphaeria sp.), els tractaments de poda es concentraran en la tallada de
les branques de gruix inferior a 20 centímetres
amb signes evidents de la malaltia, i la selecció
de plançons de rebrot amb la finalitat de disminuir-ne l’evapotranspiració potencial mitjançant
l’eliminació del 50% de l’àrea basimètrica existent inicialment en cada soca amb plançons de
rebrot. En cas que hi hagi arbres molt debilitats
per la malaltia, n’és recomanable la tallada com
a mesura de control. Així mateix, com a mesura
de control de la proliferació de la malaltia, independentment del tipus de tractament silvícola a
aplicar, s’han de desinfectar les eines cada vegada que es tracta un arbre amb un producte
fitosanitari amb l’ingredient actiu monopersulfat
de potassi. Així mateix, si la zona d’actuació sol
ser freqüentada per ramat, cal tenir en compte
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que els animals poden actuar com a vectors del
fong a través de les peülles, per la qual cosa és
recomanable evitar la presència de ramat en
aquestes zones una vegada fet el tractament
silvícola. D’aquesta manera, s’evita la proliferació del fong a la zona d’actuació (en masses no
excessivament afectades) i la proliferació cap a
zones veïnes no afectades pel fong.
La desinfecció de les eines amb un producte
fitosanitari no sol generar grans pèrdues de rendiment de treball, com tampoc no suposa un cost
important (aproximadament 35 euros/producte)
per tractar un alzinar.
Beneficis complementaris
• Afavoreix la producció de llavor.
• Redueix les necessitats hídriques de la
massa.
Condicionants
• En danys per fongs (Botryosphaeria sp. o
Phytophtora sp., entre d’altres), és necessari
desinfectar les eines cada vegada que es
tracta un arbre.
• S’ha de seguir estrictament el protocol
d’actuació definit en el plec de condicions del
pla de gestió forestal.

6.6 Restauració hidrològica
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Implementació
Depenent de la situació de partida, els tractaments poden ser molt diversos. No obstant això,
els més comuns es fonamenten en repoblacions
forestals amb espècies presents als voltants i amb
sistema radical superficial i en la sembra d’espè
cies herbàcies de gramínies i arbustives de creixement ràpid com, per exemple, càrritx (Ampelodesmos mauritanica), argelaga (Calicotome spinosa)
o romaní (Rosmarinus officinalis), entre d’altres.
A més, a Menorca és fonamental mantenir la
funcionalitat de les síquies existents, tant en zones forestals com en zones agrícoles, com a mesura preventiva de processos erosius per escorrentia superficial. En els treballs de manteniment
de síquies i torrents és recomanable fer desbrossaments selectius del matollar existent a l’interior
i als marges, amb col·laboració puntual de maquinària lleugera en trams concrets on no hi hagi
espècies amenaçades o estructures d’empedrat
a mantenir. De vegades, pot donar-se el cas que
la xarxa de síquies sigui insuficient per canalitzar
l’aigua d’escorrentia superficial existent al rodal,
en aquest cas és interessant dissenyar una síquia
nova amb unes dimensions que hauran de ser
fixades en funció del cabdal estimat que pugui
arreplegar en períodes de pluja intensa.
Beneficis complementaris

Gestionar el bosc per potenciar-hi o compatibilitzar-hi
el gaudi públic pot generar beneficis econòmics alhora
que pot disminuir riscos associats al canvi climàtic.

Hàbitat on apareix
Alzinar, ullastrar, bosc mixt, pinar, màquia i garriga.
Definició

Prevenir el risc d’erosió i pèrdua de sòl.

• Es redueixen les pèrdues de sòl per erosió i,
per tant, es manté la fertilitat del sòl, tant el
forestal com l’agrícola adjacent.
• Afavoreix la infiltració d’aigua a l’aqüífer.

Hàbitats

Condicionants

Alzinar, ullastrar, bosc mixt, pinar, màquia i garriga.

• Requereix un control del ramat al principi de
fer la sembra d’espècies arbustives.
• Requereix un manteniment periòdic de neteja
de les síquies.

Consisteix a compatibilitzar els usos del bosc en
funció de la demanda de béns i serveis, fent una
zonificació dels usos socials del bosc i limitant les
quotes d’aprofitament a la capacitat de càrrega
o renovació segons la identificació i definició de
les zones més sensibles i vulnerables i les zones
estratègiques per ser visitades. S’han de tenir en
compte també criteris de seguretat dels visitants
a la zonificació.
La gestió de l’ús públic sol fer-se a través de
grans extensions de terreny que poden englobar
una o diverses parcel·les i, fins i tot, una unitat
d’ordenació de gestió forestal que haurà de tenir

Objectius

Definició
Recuperació de la funció de control dels processos d’erosió per escorrentia superficial de la
coberta forestal i el sistema de síquies presents.
La restauració hidrològica pretén, per una banda, recuperar la funció protectora de la vegetació
forestal contra processos erosius i, per l’altra, recuperar la funció reguladora del bosc en el cicle
de l’aigua.

6.7 Regulació de l’ús públic
Objectius
Augmentar la diversitat del paisatge forestal;
prevenir el risc d’un gran incendi; prevenir el risc
d’erosió i pèrdua de sòl.

Gestió racional d’usos i activitats en zones forestals.
Implementació
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com a model de gestió funcions recreatives d’esplai o ús social. Evidentment, les actuacions silvícoles a fer en aquestes zones podran ser molt
diverses i estaran determinades pel tipus d’activitats a fer, limitaran o condicionaran les funcions
productives de béns en espècies no relacionats
amb activitats d’esplai i tindran en compte sempre les funcions de protecció biològica i les funcions de protecció física del medi natural i humà.
Atenent a Menorca, els principals usos del
bosc estan relacionats amb activitats recreatives, com ara el passeig (especialment al Camí de
Cavalls), l’aprofitament cinegètic, l’aprofitament
micològic o l’aprofitament d’espàrrecs i altres
plantes o fruits medicinals, principalment.
Pel que respecta als camins o itineraris de passeig a l’entorn forestal, serà necessari compatibilitzar l’estètica forestal amb els condicionants de
seguretat quant a passeig i, especialment, a risc
d’incendi forestal.
Pel que respecta a l’activitat cinegètica, és recomanable tenir redactat un pla tècnic de caça
(sempre obligatori) en què les quotes de captures
per modalitats es fonamentin en el càlcul de sostenibilitat de les espècies cinegètiques presents.
Pel que respecta a l’aprofitament micològic o similar, és recomanable establir una regulació de
l’aprofitament a través de la creació de vedats
privats i socials, on cada cercador de bolets pagui una llicència diària, o per temporada, i s’hi
estipulin les espècies i els quilograms/jornada
a aprofitar. Actualment, a Menorca es detecten
sovint conflictes entre cercadors de bolets i caçadors. Cal destacar que actualment s’estan
desenvolupant eines per regular l’aprofitament
micològic de les finques com serien els vedats
micològics. Així doncs, en finques grans es podrien crear parcel·les de gestió cinegètica i parcel·les de gestió micològica a la finca. Pel que
respecta a les finques petites (menors de 100
ha), seria recomanable que l’aprofitament cinegètic i micològic no es produeixi alhora.
A les finques amb marcat ús recreatiu, la planificació forestal ha de preveure mesures silvícoles
per fomentar-lo. En aquelles finques on es pretén
regular l’aprofitament micològic, s’han de planificar actuacions enfocades a la reducció de la
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coberta arbustiva forestal per tal d’afavorir l’arribada de llum al sòl i incentivar així l’aparició i
cerca de bolets. Quant a les tallades d’arbrat,
a les masses de pi blanc cal planificar tallades
de cara a crear boscos amb estructura irregular,
amb presència de cops d’arbrat jove en estat
de plançonada grossa o perxat atès que, generalment, són aquestes zones les que produeixen més esclata-sangs. Quant a mesures de
seguretat, seria necessari planificar tallades per
evitar possibles accidents i crear discontinuïtats
espacials entre els estrats forestals per reduir la
possibilitat d’originar un incendi.
Pel que respecta a les finques on es pretén
regular l’aprofitament cinegètic, les actuacions
silvícoles podran ser molt diverses en funció de
les espècies a aprofitar. No obstant això, caldrà
reduir-hi la coberta de matollar fins a fixar una
FCC arbustiva que permeti la circulació lliure pel
bosc i evitar possibles accidents. Atenent a les
actuacions de millora en finques cinegètiques,
la creació de bevedors en zones de transició
agrícola-forestal, vedrunes per a conills en zones amb baixa població, evitar segar els cultius
durant la nit, deixar franges de cultiu sense segar
en grans extensions agràries o destinar parcel·les
de sembra a la fauna cinegètica, són mesures
que, segur, afavoriran una taxa d’aprofitament
cinegètic més gran.
Beneficis complementaris
• Concentra els danys derivats de l’activitat
humana al bosc.
• Potencia la multifuncionalitat dels boscos.
• Millora la percepció social de les funcions i
serveis dels boscos.
Condicionants
• Requereix consens social perquè la
planificació tingui èxit.
• Genera conflictes d’interessos entre diferents
grups d’interessats
• No hi ha un marc normatiu que reguli
l’aprofitament de gran part dels recursos
forestals del bosc.
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6.8 Mantenir zones d’evolució
natural del bosc
Objectius
Augmentar la diversitat del paisatge forestal; augmentar la diversitat específica i estructural de la
massa.
Hàbitat on apareix
Alzinar, ullastrar, bosc mixt, pinar, màquia i garriga.
Definició
Rodals on es planifica no fer-hi actuacions silvícoles durant la vigència del mateix pla de gestió
forestal ni en les revisions successives.
Implementació
En la planificació silvícola d’una finca o grup de
finques, pot donar-se el cas de la definició d’una
unitat de gestió (unitat d’ordenació, parcel·la o
rodal) de no-actuació durant la vigència del mateix pla. Si aquesta unitat de gestió exclosa de
la planificació silvícola es manté en les revisions
successives del pla de gestió forestal, s’aconseguirà una evolució natural d’aquestes àrees amb
els riscos i beneficis associats.
La seva definició a escala d’unitat d’ordenació, parcel·la o rodal estarà definida per diferents
factors, entre els quals poden destacar aspectes
normatius que restringeixen l’actuació silvícola
a la zona, aspectes ecològics com la presència fauna protegida o singular, microreserves de
flora o limitacions físiques com, per exemple,
pendents superiors al 25%, entre d’altres. Quan
s’estableixen zones de no-actuació a escala de
parcel·la solen ser zones amb limitacions físiques,
normatives o per la seva idoneïtat reproductiva
per a determinades espècies amenaçades amb
grans extensions de espai vital com, per exemple, l’àguila peixatera (Pandion haliaetus). En
canvi, quan s’estableixen rodals de no-actuació,
aquests solen ser definits per a la presència de
nius d’espècies amenaçades com, per exemple,
el milà reial (Milvus milvus) o microreserves de flora, entre d’altres motius.

La planificació forestal pot incloure zones de no-actuació on l’objectiu sigui l’evolució natural del bosc per tenir,
a la llarga, boscos madurs que donin serveis ambientals com ara els relacionats amb el benestar i la salut de les
persones.

El manteniment de zones de no-actuació fomenta el desenvolupament d’hàbitats forestals
madurs i arbrat vell de grans dimensions. Aquests
boscos madurs i arbres vells porten riques comunitats d’animals associades, les quals empren
aquestes zones com a àrees de nidificació per
a grans rapaços o com a zona de refugi, espai
vital i nidificació per a altres espècies molt interessants com, per exemple, les ratapinyades. Pel
que respecta a llenya morta, la presència de boscos madurs implica l’existència d’arbrat vell de
grans dimensions mort o decrèpit emprat com a
font d’alimentació i refugi de nombroses espècies
d’aus, mamífers o insectes, entre d’altres.
A més, en un bosc madur es fomenten altres
serveis ambientals com ara el paisatgístic o els
relacionats amb el benestar i la salut i els culturals
o espirituals.

Beneficis complementaris
• Potencia la multifuncionalitat del bosc.
• Afavoreix la conservació de certes espècies
de fauna i flora.
• Fomenta l’emmagatzematge de carboni.
• Pot millorar la resiliència del bosc davant el
canvi climàtic.
• Genera diversitat de paisatges en una zona o
comarca.
• Els boscos madurs poden tenir usos
terapèutics.
• Poden generar ingressos pels béns
intangibles que ofereixen (passeig, turisme de
natura, fotogràfic, etc.).
Condicionants
• Resulten limitats els ingressos per béns
tangibles.

7
Costos de les
mesures de
gestió forestal
aplicades
Jose Domingo Yerbes
Tècnic en gestió forestal
del projecte life+boscos

A través de tècniques de
microeconomia, s’han calculat les
tarifes per a l’execució de treballs
forestals per a l’adaptació al canvi
climàtic executats a les finques pilot
del projecte life+boscos a Menorca,
tenint en compte els recursos
humans i materials existents a l’illa.
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Introducció
Les tarifes que es detallen més avall són de l’any
2014 i tenen l’origen en l’execució de les actuacions forestals pilot del projecte LIFE+BOSCOS a
9 finques pilot amb participació de 3 empreses
de paredadors i 7 empreses de treballs forestals. Cada tarifa aporta el preu fonamentat en els
preus màxim i mínim i la mitjana.

Es constata que la realització de les feines forestals fetes des del projecte LIFE+BOSCOS ha suposat un aprenentatge a l’hora de valorar cada una
de les actuacions forestals planificades. A més,
gran part de les empreses forestals contractades
han comunicat que, en cas que es fes de nou la
mateixa actuació forestal, els costos de les unitats
d’actuació serien, generalment, més ajustats.

7.3 Selecció de plançons de rebrot
A les alzines i ullastres amb plançons de rebrot
o rebrots, es fa una tallada de rebrots, tallant,
generalment amb motoserra, entre 1 i 4 rebrots/
soca de diàmetre mitjà de 10 centímetres a l’alçada de pit. La selecció de plançons de rebrot
inclou el desembosc fins al punt d’apilament. En

Els preus estipulats són per exemplars de pi blanc
de diàmetre variable de 25 a 30 centímetres, alzines de diàmetre variable de 15 a 20 centímetres
i ullastres de diàmetre de 10 centímetres, tots a
l’alçada de pit.
Aquestes tarifes inclouen la tallada d’arbrat, la
tallada de les branques i l’extracció dels rolls fins

Tipus de tractament

Tallada d'arbrat,
desbrancament i
desembosc

Tallada de pi blanc

Selecció de rebrots

7.1 Tallada d’arbrat, desbrancament i desembosc
al punt d’apilament. Les operacions de tallada
i desbrancament es pressuposten amb moto
serra, mentre que el desembosc, amb tractor. En
les tarifes presentades a continuació es preveu
una distància de desembosc variable entre 50 i
300 metres.

Preu màxim

Preu mitjà

Preu mínim

Quantitat
d'actuacions

Selecció de rebrots d'alzines

2,86 €/rebrot

2,13 €/rebrot

1,67 €/rebrot

3

Selecció de rebrots d'ullastre
Selecció de rebrots d'alzina
(<100 soques/ha)

4,67 €/rebrot
900 €/ha

Selecció de rebrots d'ullastre
(<100 soques/ha)

2.250 €/ha

1

69,63 €/pi*¹

45,62 €/pi

18 €/pi*²

4

7.4 Desbrossament
Consisteix en la reducció de la coberta arbustiva fins a establir una fracció de cabuda coberta
arbustiva aproximada del 30% en zones on la
coberta arbustiva és alta (FCC major del 60%).
Aquestes tarifes inclouen la trituració del matollar

12,00 €/ullastre

1

*¹ Distància de desembosc de 300 metres; *² Distància de desembosc de 50 metres.

en el desbrossament amb tractor amb desbrossadora. El preu estipulat en el desbrossament
amb motoserra inclou l’apilament del matollar
tallat en un punt proper.

7.2 Poda d’arbrat

Tipus de tractament
Poda sanitària fins a tres metres
d'alçària de branques de diàmetre
inferior a 20 centímetres en alzinar
Poda sanitària fins a tres metres
d'alçària de branques de diàmetre
inferior a 20 centímetres de pins i alzines

Preu màxim

1.130,49 €/ha

Preu mitjà

974,89 €/ha

338,98 €/ha

Preu mínim

819,28 €/ha

Quantitat
d'actuacions

2

1

Preu

Quantitat
d'actuacions

Amb tractor de martells amb FCC arbustiva>95% de bruc i
pendent <15%

3.750 €/ha

1

Amb tractor de martells amb FCC arbustiva>80% de mata i
ullastre i pendent <5%

3.750 €/ha

1

Amb tractor de martells amb FCC arbustiva variable entre 50 i
70% de mata, ullastre i càrritx i pendent <5%

2.450 €/ha

1

Amb tractor de martells amb FCC arbustiva variable entre 50 i
70% de mata, ullastre i càrritx i pendent 10-20%

800 €/ha

1

Amb motoserra amb FCC arbustiva>90% de mata i ullastre

1.935,48 €/ha

1

Tipus de tractament

jana d’arbrat establert a l’apartat 6.1 d’aquesta
guia i no inclou la recollida de les branques més
enllà de l’apilament devora l’arbre podat.
Desbrossament

A l’arbrat deixat dret, es fa una poda amb moto
serra i/o perxa de les branques baixes. Aquest
preu s’estableix per boscos amb la densitat mit-

2
1

Quantitat
d'actuacions

Tallada d'ullastre

800 €/ha

2.250 €/ha

Preu
mínim

1

850 €/ha

1

Selecció de rebrots d'alzina (200
soques/ha)

Preu
mitjà

20,50 €/alzina

les tarifes presentades, el desembosc de rebrots
es fa manualment fins a la via de desembosc (recorregut inferior a 15 metres, generalment) i amb
tractor des de la via de desembosc fins al punt
d’apilament de llenya.

Tipus de tractament

Preu
màxim

Tallada d'alzina
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7.5 Eliminació de restes forestals
Consisteix en la trituració o crema de les restes
forestals generades. En cas que s’opti per la crema de les restes, els preus inclouen l’apilament
de restes en zones segures davant incendis fo-

Tipus de tractament

7.8 Reparació de tancament perimetral per introduir el bestiar al bosc
restals. No obstant això, si es prefereix optar per
la trituració de les restes forestals, el preu inclou
la formació de cordons de restes forestals sobre
les vies forestals.

Preu màxim

Preu mitjà

Preu mínim

Quantitat
d'actuacions

475 €/ha

449,37 €/ha

423,73 €/ha

2

Trituració amb
desbrossadora de
martells
Eliminació de
restes forestals
Crema tradicional
Crema amb cremador
al bosc

435,48 €/ha

1

1.042,68 €/ha

1

7.6 Millores en camins
Consisteix en la realització de treballs d’adequació de camins existents per afavorir-hi la circulació de maquinària. Els treballs preveuen, ge-

neralment, petits desmunts per ampliar les vies
d’accés, les podes de branques i l’eliminació
d’afloraments rocosos.

Tipus de tractament

Preu màxim

Preu mitjà

Preu mínim

Quantitat
d'actuacions

Millores en camins amb
retroexcavadora i podes d'accés

10 €/m²

9,75 €/m²

9,25 €/m²

3

7.7 Desbrossament devora paret seca per facilitar els treballs als paredadors
Consisteix en l’eliminació de matollar devora la
paret seca fins a una separació entre un i dos
metres amb la finalitat de facilitar la feina al paredador, mentre que el camí d’accés fins a l’enderrossall preveu desbrossaments d’un metre

59

COSTOS DE LES MESURES DE GESTIÓ FORESTAL APLICADES

d’amplada. Els treballs de desbrossament es fan
manualment amb motoserra o motodesbrossadora. Les tarifes en què el preu inclou l’eliminació
de restes preveuen la trituració de restes amb
motodesbrossadora.

Tipus de tractament

Preu

Quantitat
d'actuacions

Desbrossament amb motodesbrossadora
(amb eliminació de restes)

4,06 €/m

1

Desbrossament amb motodesbrossadora
(sense eliminació de restes)

1,80 €/m

1

Desbrossament fins a enderrossall amb motodesbrossadora
(amb eliminació de restes)

4,06 €/m

1

Consisteix en la recuperació de la funcionalitat
dels murs de paret seca o marès en zones on
es vol recuperar la pastura del ramat al bosc.
Moltes vegades, aquestes zones de pastura requereixen la reparació d’enderrossalls en zones
de difícil accés. Per tant, aquestes tarifes són generalment superiors als preus de reparació d’en-

derrossalls en zones agrícoles de fàcil accés. Es
presenten, a continuació, els costos de reparació
de murs de paret seca o marès, creació o reparació de cantonades i col·locació de portells de
tancament. Aquest treballs són manuals i preveuen l’ús de la pedra seca existent al voltant de
l’enderrossall.

Tipus d'actuació

Preu màxim

Preu mitjà

Preu mínim

Quantitat
d'actuacions

Reparació d'enderrossalls (mà d'obra)

67 €/m

57,11 €/m

50 €/m

9

Paret seca nova (mà d'obra)

75 €/m

71,33 €/m

67 €/m

3

Paret seca de marès (mà d'obra)

50 €/m

36,67 €/m

30 €/m

3

Cobertores (mà d'obra)

32 €/m

19 €/m

15 €/m

3

Cantonades (2 cantonades)

680 €

656,67 €

620 €

6

Barreres d'ullastre (3,5 metres)

718 €

621,33 €

561 €

3

7.9 Discussió de resultats
Una vegada analitzades les tarifes aplicades i els
pressupostos rebuts, s’ha pogut constatar que hi
ha una gran varietat de costos per a les mateixes
actuacions per part de les diferents empreses
que han participat en l’execució de les proves
pilot del projecte LIFE+BOSCOS.
Un dels motius podria ser la falta d’experiència
prèvia de les empreses del sector en la realització
de pressupostos forestals detallats i desglossats
dirigits a un promotor extern a la propietat i sense
que l’aprofitament sigui l’objectiu principal.

Per altra banda, s’ha corroborat una dificultat
en la comunicació dels treballs requerits a causa
de la utilització de terminologia diferent a l’hora
de definir les feines forestals i, de vegades, per
falta de costum de fer la tipologia de bona part
dels treballs silvícoles executats, especialment
l’aclarida de coberta arbustiva (sotabosc) i la trituració de les restes forestals.

8
Bones
pràctiques de
gestió forestal
per a la
sostenibilitat i
la seguretat
Jose Domingo Yerbes
Tècnic en gestió forestal
del projecte life+boscos

Una vegada descrits els objectius
i les mesures de gestió forestal
d’adaptació al canvi climàtic dels
boscos de Menorca, es presenten
diverses recomanacions genèriques
de seguretat i conservació a aplicar
en l’execució dels treballs forestals.
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8.1 Disseny del desembosc
i l’apilament

• Crear carrers de desembosc tan paral·lels i
equidistants entre ells com sigui possible, man-

•
•

•

•

•

t

En la planificació forestal, tenir en compte el
disseny de la xarxa de vies forestals (principals i
secundàries) a emprar i una bona projecció dels
carrers de desembosc són fonamentals per a
maximitzar la reducció de costos i gestionar la
major part possible de superfície forestal amb la
menor quantitat de metres de vies.
A l’illa de Menorca, atenent a les peculiaritats
existents (pendents, pedregositat, xarxa de parets seques, aprofitaments de llenya en tions,
etc.) i el tipus de maquinària disponible actualment per la majoria de les empreses forestals locals (tractors agrícoles adaptats a treballs forestals, remolcs no gaire grans, etc.), es proposen
les consideracions següents per tal de maximitzar beneficis i minimitzar danys a l’entorn:

•

tenint una separació aproximada entre vies de
desembosc d’entre 20 i 30 metres.
Les vies de desembosc hauran de tenir l’amplària estrictament necessària per permetre-hi
l’entrada d’un tractor amb remolc.
Crear carrers de desembosc tan rectes com
sigui possible, evitant girs innecessaris.
Planificar un punt d’apilament principal devora
la via principal i diversos apilaments secundaris
devora les vies secundàries.
A escala de finca, és recomanable mantenir un
o dos punts d’apilament per parcel·la d’actuació (apilaments secundaris).
Els apilaments secundaris han de ser de caràcter temporal (apilament de llenya inferior a
una setmana) atès que la llenya apilada ha de
ser transportada a l’apilament principal per apilar-la en forma de tions o estelles.
Es recomana aprofitar les tanques de cultiu
existents com a punts d’apilament principals
o secundaris.

3-5m

t

Cordó de restes forestals preparat per ser triturat.

Exemple del disseny de les vies de desembosc i els punts d’apilament tenint en compte les característiques
forestals de Menorca. Un bon disseny maximitza beneficis i minimitza danys.
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8.3 Gestió forestal i conservació
mediambiental

Les cremes de restes forestals emeten diòxid de carboni a l’atmosfera i requereixen permisos.

8.2 Eliminació de restes forestals
Els treballs forestals de tala, poda, reservació o
artigatge han de finalitzar sempre amb l’eliminació de les restes forestals generades. L’eliminació
de restes es pot fer per crema o per trituració. De
cara al canvi climàtic, és preferible fomentar la
trituració de les restes forestals per tal reduir les
emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera. Així
mateix, en cas que es procedeixi a la trituració
de restes forestals, és preferible triturar les restes
amb desbrossadora de martells abans que amb
la de cadenes, atès que la mida de les restes
triturades resultants és, generalment, més petita.
En el cas de l’eliminació per trituració, és recomanable fer cordons de restes forestals sobre
la xarxa de vies emprades. Aquests cordons de
restes forestals han de tenir una amplària i una
alçària adequades per fer possible el pas del
tractor per damunt. Un cop triturades les restes
s’han d’escampar per la zona de manera que no
hi quedin punts d’acumulació.
De vegades, les restes triturades poden tenir
una mida excessivament gran. Les principals

causes d’aquest fet, en cas que els martells o
les cadenes de trituració estiguin en bon estat,
es deuen a haver fet poques passades sobre el
cordó o haver-les fet massa ràpid. Aquestes situacions, poden requerir una crema controlada
posterior de les restes forestals més grans per
tal de minimitzar el risc d’accidents per caiguda o de danys en el bestiar que hi pugui anar a
pasturar.
Quant a l’eliminació de restes a través de cremes, és recomanable fer apilaments de restes a
les zones agrícoles adjacents a la zona d’actuació o bé en zones forestals descobertes de vegetació on la longitud de la flama no entri en contacte amb els diferents estrats forestals presents.
En cas que es procedeixi a l’eliminació de
restes forestals a través cremes controlades, és
necessari tenir l’autorització corresponent de la
DGMNEACC i que es faci en dies sense vent
excessiu (inferior a 30 km/hora), no gaire càlids
(temperatura inferior a 30°C) i amb humitat ambiental (humitat major del 30%).

Els treballs forestals sempre haurien de ser compatibles amb la conservació de l’entorn i la seva
fauna i flora. Per fer-ho possible, s’han de tenir en
compte condicionants normatius, tècnics i ecològics. Entre els més importants, cal destacar-ne:
• A les zones amb presència de nius de milà (Milvus milvus) i àguila peixatera (Pandion haliaetus), s’evitarà fer-hi actuacions que alterin les
condicions de tranquil·litat a l’entorn de nius en
un radi de 500 metres des del niu, entre el dia
1 de febrer i el 30 de juny.
• A les zones amb presència de nius de miloca
(Neophron pernocterus), s’evitarà fer-hi actuacions que alterin les condicions de tranquil·litat
a l’entorn de nius en un radi de 500 metres
des del niu, entre el dia 1 de març i 31 de juliol.
• No obstant això, es recomana adoptar mesures preventives per evitar molèsties a la fauna
quan es facin treballs forestals durant tot l’any.
• En zones amb presència de flora singular i/o
endèmica o amb algun règim de protecció especial, els treballadors forestals han d’estar informats de quines espècies hi ha i formats per
identificar-les per minimitzar possibles danys.
Les principals espècies a tenir en compte i
més comunes a l’àmbit forestal són: pi marítim
(Pinus pinaster), alzina surera (Quercus suber);
llampúdol (Rhamnus alaternus); pi d’en Llorenç
(Pinus halepensis var. siciliae), peònia (Paeonia
cambessedesii), garballó (Chamaerops humilis), murta (Myrtus communis), aloc (Vitex agnus-castus) i tamarell (Tamarix sp.).
• En cas que a la zona de gestió forestal hi hagi
espècies de flora amenaçada segons el Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades de les Illes
Balears o hàbitats HIC prioritaris, s’hi haurà de
fer una gestió forestal que fomenti la conservació i millora de l’hàbitat o l’espècie en concret.
• És recomanable mantenir a les masses arbrades dos arbres morts de grans dimensions
per hectàrea i alguns exemplars vells de grans
dimensions i amb cavitats per afavorir la pre-

El llampúdol (Rhamnus alaternus) és una de les
espècies forestals protegides a les Illes Balears.

sència de nombroses espècies de fauna, especialment la descomponedora.
• A les basses temporals (hàbitat d’interès comunitari), cal evitar durant tot l’any la circulació
amb maquinària a l’interior i als marges (aproximadament 5 metres) per tal d’evitar alteracions
significatives de l’hàbitat.
• A les zones humides i als marges, és recomanable limitar els treballs forestals als fets manualment. En aquestes zones la gestió forestal ha
d’estar enfocada a la conservació i millora de
l’hàbitat present.
• Pel que respecta als camins o itineraris de passeig a l’entorn forestal, serà necessari compatibilitzar les actuacions forestals encaminades
a la seguretat i especialment risc d’incendi forestal amb l’estètica forestal.
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8.4 Prevenció de danys
en l’arbrat deixat dret

8.5. Prevenció del risc d’incendi
durant els treballs forestals

Els treballs forestals d’abatiment i desembosc
poden generar danys en l’arbrat deixat dret. Per
tal de minimitzar els danys generats es recomanen les mesures preventives següents:
• Crear vies de desembosc tan rectes com sigui
possible, evitant girs.
• Durant els treballs de desembosc fins al punt
d’apilament, els arbres dels marges del camí
actuaran, primerament, com a protectors de
possibles impactes en la resta de la massa
forestal. Per tant, es deixarà de talar un petit
percentatge dels arbres previstos per tal de
tenir una reserva d’arbres a talar. Una vegada
finalitzats els treballs de desembosc es tallaran
els arbres del marge que tinguin danys importants (ferides grans que arribin fins al xilema,
troncs partits, etc.).
• A les vies forestals on hi hagi arbrat singular als
marges (menys d’un metre de separació de la
via forestal), s’hi recomana posar un protector
sobre el tronc de l’arbre a fi de minimitzar-hi els
danys derivats pel trànsit de maquinària.
• En el desembosc d’arbrat, n’és recomanable
l’extracció sense branques.
• En el desembosc de llenya suspesa, és recomanable evitar que la llenya existent sobresurti
de la caixa del vehicle.
Així i tot, a pesar de tenir en compte totes les
mesures preventives proposades, és probable
generar danys en part de l’arbrat deixat dret. En
aquests casos es recomanen les mesures següents:
• A l’arbrat amb branques partides, és recomanable tallar-ne la branca trencada.
• A l’arbrat amb danys greus (ferides grans que
arribin fins al xilema o tronc principal partit), és
recomanable tallar l’arbre.
• A l’arbrat amb ferides al tronc no considerades greus, es recomana emprar un producte
per cobrir-ne les ferides més profundes com
els emprats en jardineria per tapar les ferides
de poda.

L’execució de treballs forestals ha de tenir en
compte mesures preventives per evitar possibles
conats d’incendi. Les principals mesures són les
següents:
• Els vehicles han de tenir un sistema de protecció contra fuites i catalitzador, especialment
si treballen devora zones de pastures seques.
• Tots els vehicles han de tenir extintors segons
la Norma Europea (EN 3-1996).
• Els emplaçaments de grups electrògens, motors o equips fixos electrònics o d’explosió,
transformadors elèctrics que no formen part
de la xarxa general de distribució d’energia,
com altres instal·lacions de característiques
semblants, hauran de ser en una zona sense
vegetació o tenir un tallafoc al voltant.
• La maquinària autoportant ha d’anar equipada
amb extintor.
• Els treballs forestals que puguin originar espurnes hauran de tenir un operari controlador que
tindrà la missió de vigilar l’efecte que tenen les
espurnes en la vegetació i els possibles conats
d’incendi.
• L’operari controlador haurà de tenir un telèfon
mòbil per avisar l’112 de possibles accidents.
• La zona de càrrega de llenya haurà d’estar
neta de vegetació i tenir una faixa perimetral
de seguretat.
• Els treballs forestals s’han de suspendre els
dies amb temperatura superior a 30°C, vent
superior a 30 km/hora i humitat ambiental per
sota del 30%.
• Informar l’Agent de Medi Ambient, el Servei
Off-Road de Protecció de la Natura (SEPRONA)
i el 112 dels dies en què es faran els treballs
forestals.
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Per prevenir el risc d’incendi forestal durant els treballs, és important preveure una zona de manipulació de
maquinària i manipulació de productes inflamables.

8.6 Conservació de sòls
durant els treballs forestals
L’execució dels treballs forestals ha d’evitar generar danys a les capes superficials del sòl. Per
minimitzar-hi els danys es recomanen les mesures preventives següents:
• Concentrar el trànsit de maquinària pesant a
les vies principals i secundàries.
• Concentrar el trànsit de maquinària lleugera a
les vies principals, secundàries i temporals de
desembosc.
• A les vies de desembosc, és recomanable establir-hi una capa de branquetes sobre el sòl
en cas que es procedeixi a l’arrossegament de
llenya.
• Fomentar l’ús de maquinària de rodes de goma
abans que el de maquinària amb eruga.
• En cas que hi hagi canalons de desguàs, és
recomanable mantenir-los nets de restes forestals per garantir-ne el bon funcionament.

• És recomanable acordar amb l’empresa executora dels treballs forestals la restauració dels
danys greus (moviments de terres, alteracions
profundes del perfil del sòl per roderes de maquinària, etc.) generats en l’execució dels treballs forestals.

8.7 Conservació de parets i altres
elements etnològics durant
els treballs
Abans de definir la xarxa de vies forestals a emprar en l’execució dels treballs forestals es requereix una anàlisi de la xarxa de parets seques i
elements etnològics. Les principals mesures de
conservació són les següents:
• Dissenyar la xarxa de vies de desembosc separades almenys 5 metres dels murs de paret
seca i dels elements etnològics presents (forn
de calç, sitja de carbó, caseta de carboner, aljub, assoll, talaiot, etc.).
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• En la tallada d’arbrat, no tallar l’arbrat que en
ser abatut generi danys a les parets seques o
elements etnològics.
• Evitar l’ús de maquinària d’amplària superior o
lleugerament inferior a la separació existent entre les parets seques de camins i cantonades.
• En cas que es detecti la presència d’elements
etnològics durant l’execució dels treballs, és
recomanable aturar la maquinària i fer els treballs manualment per tal d’evitar-hi danys.
• És recomanable limitar la circulació de maquinària en camins empedrats o ponts tradicionals.
• Restaurar els danys generats en parets seques
i elements etnològics durant l’execució dels
treballs forestals.

8.8 Seguretat en els
treballs forestals
L’execució dels treballs forestals ha de tenir en
compte mesures preventives davant possibles
accidents laborals o ambientals. Les principals
mesures a preveure en l’execució de treballs forestals són les següents:
• Senyalitzar els treballs forestals amb cartells.
• Els treballadors forestals han de tenir els contractes i les assegurances preceptius d’acord
amb la legislació vigent atenent a les feines encarregades.
• Els conductors de maquinària o vehicles hauran de tenir els corresponents permisos i llicències, així com totes les assegurances de
responsabilitat civil.
• El personal haurà de tenir permisos i llicències
per a aquells treballs que els requereixin.
• Els treballadors forestals hauran de fer ús de
tot l’equip de treball establert en la normativa
vigent i empraran vestimenta de colors cridaners per ser localitzables fàcilment.
• Els treballadors forestals hauran de conèixer
totes les mesures de compliment obligat.

Treballador forestal amb el corresponent Equip de Protecció Individual (EPI).
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8.9 Valoració inicial dels costos
Per tal d’evitar possibles confusions i disparitats
de criteris a l’hora de pactar un preu d’execució
dels treballs forestals es recomanen les consideracions següents:
• Es recomana a l’empresa executora visitar
conjuntament la zona d’actuació amb el propietari i gestor de la finca per definir clarament
les actuacions i resoldre qualsevol dubte que
pugui aparèixer (límits, terminis, etc.).
• És recomanable fer pressupostos amb els
costos desgranats per actuacions (desbrossament, tallades, podes, eliminació de restes
forestals, etc.) amb el cost unitari (per unitats,
metres o hectàrees, segons el cas) i també indicar un preu total.
• En cas que es faci un pressupost de reducció
de cobertura de matollar caldrà definir molt bé
si el percentatge final de cobertura fa referència
al rodal, a la tanca o a qualsevol altra referència.
• En cas que es faci un pressupost per unitat de
superfície, aquest ha fer-se per planimetria i no
a partir del càlcul de la superfície corresponent
al perfil del terreny,
• És recomanable tenir en compte els pendents,
afloraments rocosos, parets seques i qualsevol
altre condicionant que dificulti l’execució dels
treballs forestals en la definició del preu unitari.
• En les reservacions, és recomanable definir un
preu segons el gruix dels rebrots a tallar i la
distància de desembosc.
• En la tallada d’arbrat, és recomanable establir
un preu de tallada segons classe diamètrica i
distància de desembosc.
• A l’hora de fer un pressupost per a l’actuació,
és recomanable tenir una còpia del plec de
condicions del pla de gestió forestal de la finca,
en cas que n’hi hagi, i un mapa amb les corbes
de nivell, parets seques i camins existents a la
zona d’actuació i accés.

9
Glossari de
terminologia
forestal
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Aclarida successiva per bosquets

Bosc mixt

Classe diamètrica

Extramadur

Tipus de tallada de regeneració en què la part
que es pretén regenerar queda estructurada en
bosquets a partir dels quals s’estenen les tallades per aclarides successives per corones circulars. Aquest tipus de tallada pot ser adequat per
a regenerar masses mixtes amb espècies de llum
i d’ombra; primer es creen les condicions per a
regenerar les umbròfiles i després les heliòfiles.

Bosc on hi ha una mescla de diferents espècies
arbòries i on cap de les quals ocupa, per si sola,
més del 90% de l’àrea basimètrica.

Agrupacions fetes a l’arbrat en funció de grups
de diàmetres a l’alçària d’1,30 m sobre el terra,
generalment a cada 5 centímetres, per a estudiar
la distribució de diàmetres de l’arbrat del bosc.

Arbrat vell, generalment de grans dimensions, i
amb un diàmetre de tronc superior al llindar de
tallada de regeneració fixat per a l’espècie.

Classe natural d’edat

Espècies animals incloses en la Llista Vermella
d’Espècies Amenaçades de la Unió Internacional
per a la Conservació de la Natura.

Aclarida successiva per faixes

Bosc pur

Tipus de tallada de regeneració que consisteix
a anar tallant els arbres per trams longitudinals
(faixes) paral·lels de manera espaiada en el temps
perquè hi aparegui regenerat.

Bosc dominat per una única espècie arbòria que
ocupa, per si sola, com a mínim el 90% de l’àrea
basimètrica.

Arbre codominant
Arbre del dosser superior amb capçada poc desenvolupada o limitada pels arbres veïns.

Bosc on almenys el 90% dels arbres existents
d’una espècie corresponen a la mateixa classe
d’edat.

Arbre dominat

Bosc semiregular

Arbre amb capçada poc desenvolupada, no simètrica i amb una alçària que no assoleix els nivells dels arbres codominants. És molt probable
que, en el futur, passi a ser arbrat submergit.

Bosc on almenys el 90% dels arbres existents
pertanyen a dues classes artificials d’edat o, si
no, a dues classes diamètriques contigües.

Decrèpit

Arbre madur

Brolla

Diàmetre normal

Formacions de bosc mediterrani on dominen espècies arbustives (bruc, romaní, aladern) acompanyades per alguna espècie arbòria, en general
pi o ullastre.

Diàmetre del tronc d’un arbre dret a l’alçària
d’1,30 metres sobre la superfície del terreny.

Percentatge de la superfície de sòl ocupada per
les capçades de l’estrat arbori. Aquest valor no
pot ser superior al 100%. Es pot establir també
per a l’estrat arbustiu o l’herbaci.

Diversitat específica

Frondosa

Brostejada generalista

Variabilitat quant a nombre i distribució de les espècies que formen un bosc.

Arbres que perden les fulles quan arriba l’època
estacional desfavorable.

Pastura del bestiar d’espècies de vegetació herbàcia i llenyosa associada al bosc.

Diversitat estructural

Fustal

Canó

Variabilitat d’espècies, estrats, cops, i classes
d’edat d’un bosc.

Arbres de diàmetre superior a 20 cm a 1,30 metres sobre el terra.

Dosser

Gestió forestal sostenible

Capa de vegetació forestal arbrada, arbustiva o
herbàcia del bosc.

Administració i ús dels boscos i els monts de
manera i en la mesura que mantinguin la biodiversitat, productivitat, capacitat de regeneració,
vitalitat i el potencial de complir, ara i en el futur,
funcions ecològiques, econòmiques i socials rellevants, a escala local, nacional i global, sense
causar dany a altres ecosistemes.

Arbre que ha assolit un grau de desenvolupament elevat.

Arbre submergit
Arbre amb dificultats per créixer verticalment en
tenir tota la capçada sota l’estrat dominant.

Àrea basimètrica
Suma de les seccions dels troncs dels arbres a
1,30 metres del terra en una hectàrea. Es mesura
en metres quadrats per hectàrea (m²/ha).

Artigatge
Operació consistent en la destrucció de la part
aèria del matollar a través de tallada arran de
terra.

Bosc irregular
Bosc on conviuen diferents classes d’edats i mides de cada espècie d’arbre.

Bosc primari
Bosc que no evoluciona de manera natural envers cap altre si no canvien les condicions naturals o d’usos de l’entorn.

Bosc regular

Tronc de l’arbre, una vegada net de branques.

Càrrega ramadera
Relació existent entre la quantitat d’animals i la
superfície ramadera ocupada en un temps.

Cadascun dels estats de desenvolupament dels
arbres. S’aplica a masses quan hi ha una certa
uniformitat morfològica i funcional.

Cops
Agrupacions d’arbres en quantitats menors de
deu arbres. També pot fer referència a agrupa
cions de matollar de mida petita (menys de 40
m²).

Conífera
Espècies de gimnospermes arbrades i arbustives
resinoses amb forma de con. Per exemple: pi i
savina.

Arbre vell i debilitat.

Classe artificial d’edat

Evapotranspiració potencial

Intervals constants en què es divideix l’edat dels
arbres d’una massa per agrupar-los en conjunts
homogenis. Normalment es correspon amb el
període de regeneració, generalment 20-30 anys.

Pèrdua d’aigua per evaporació i transpiració de
les plantes en forma de vapor d’aigua.

Fauna amenaçada

Flora amenaçada
Espècies vegetals incloses en la Llista Vermella
d’Espècies Amenaçades de la Unió Internacional
per a la Conservació de la Natura.

Forestal arbrat
Forest on la fracció de cabuda coberta arbrada
és major o igual al 10%.

Forestal rasa
Forest on la fracció de cabuda coberta arbrada
és menor del 10%.

Fracció de cabuda coberta (FCC)
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Gran incendi forestal (GIF)

LIC

Focs en terreny forestal de grans dimensions i
que es caracteritzen per tenir, de manera continuada, un comportament que queda fora de
la capacitat del sistema d’extinció, ja sigui per
l’elevada longitud de les flames, l’alta velocitat
de propagació o la presència d’activitat de foc
de capçades. Els GIF generen importants danys
ecològics, materials i humans.

Lloc d’Interès Comunitari, són els llocs proposats
per l’Administració autonòmica per contribuir a la
conservació dels hàbitats i espècies considerats
d’interès comunitari per les directives europees.

Heliòfil -a

Mont baix

Organisme (en aquest cas una planta) que necessita sol o una forta il·luminació per completar
el seu cicle biològic.

Bosc on almenys el 80% de l’arbrat procedeix
de brots de soca o arrel o de totes dues, i que es
reprodueix d’aquesta manera.

Heterogeneïtat del paisatge

Mont mitjà

Grau de diversitat de textures, formes i colors
existents a l’entorn. A l’àmbit forestal, seria el
grau de varietat d’hàbitats forestals presents a
gran escala.

Bosc on no es compleixen les condicions de
bosc alt o baix.

Índex Hart-Becking
Mètode per determinar la separació a deixar entre l’arbrat existent en funció de l’alçària dominant.

Inforestal
No forestal.

Inventari dendromètric
Registre documental de dades numèriques de la
massa forestal arbrada existent a l’àrea d’estudi
per fer una planificació d’aprofitament de fusta i
llenya en el temps.

Inventari pericial
Registre documental de dades estimatives referents a les infraestructures, la massa forestal
i agrícola existent a l’àrea d’estudi per fer un
diagnòstic i una posterior planificació d’aprofitament dels recursos forestals no fusters en el
temps.

Peus menors
PLANÇONS

Plançó de rebrot
o rebrot

Plançó
de llavor

PEUS MENORS

Seminal

Vies existents al bosc amb el terra compactat i
descobert, o pràcticament descobert, de vegetació.

Plançó de rebrot o rebrot
Brots viables que apareixen a la soca d’arbres
tallats i que donen lloc a peus nous.

Plançó de llavor
Brots viables apareguts a partir de la germinació
d’una llavor.

Fins a
30 cm

Plançonada

Multifuncionalitat
Capacitat d’una estructura o sistema de tenir
dues o més funcions simultànies. En el cas dels
boscos s’aplica el criteri de multifuncionalitat del
Criteri Paneuropeu de Gestió Forestal Sostenible
que inclou: els recursos com la llenya, la fixació
del carboni, la diversitat, la funció protectora del
sòl i reguladora de l’aigua, entre d’altres.

Arbrat de classe diamètrica inferior a 10 centímetres a l’altura d’1,30 metres sobre el terra (inclou
plançonada i plançonada grossa).

Pista forestal consolidada

Mont alt
Bosc on almenys el 80% de l’arbrat procedeix de
llavor i no de brots de soca o arrel.
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Fins a
130 cm

Plançonada
Conjunt de peus joves que han superat l’edat de
seminal (de 0 a 30 cm) i fins a 1,30 m d’alçària.
Poden provenir de llavor o de rebrot.

Plançonada grossa
Plançonada grossa

Parcel·la

Etapa d’edat compresa entre l’1,30 m d’alçària o
el moment en què s’ajunten les capçades i l’inici de la poda natural, o mort espontània de les
branques inferiors del tronc de l’arbre.

Unitat bàsica i permanent de referència espacial de l’ordenació forestal. Té un paper clau per
conèixer analíticament l’evolució del mont.

Pastures
Terrenys forestals amb presència natural o artificial d’espècies herbàcies o arbustives, on es fa
un aprofitament ramader directe sobre el terreny.

Perxada
Comprèn la massa fins a la classe diamètrica de
20 cm.

PEUS MAJORS

Peus majors
Arbrat de classe diamètrica igual o major a 10
centímetres a l’altura d’1,30 metres sobre el terra
(inclou el perxada i el fustal).

Perxada

Fustal

Diàmetre de 10 a 20 cm

Diàmetre més de 20 cm
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Poda sanitària

Rodal

Temperament de llum

UBM

Tallada de les branques amb signes evidents de
danys biòtics i/o abiòtics.

Espècies arbrades que obtenen el màxim desenvolupament en condicions d’il·luminació completa, mentre que amb il·luminacions baixes pateixen una pèrdua de vitalitat.

Unitat de Bestiar Major. Unitat estandaritzada de
mesura de la càrrega ramadera.

Acumulació de biomassa forestal en un punt en
concret de manera planificada i ordenada en l’espai i el temps.

Unitat última i temporal de gestió definida a les
parcel·les, les quals poden tenir-ne un o més.
Per a cada rodal, es defineixen uns objectius de
gestió concrets. Cada rodal té unes condicions
pròpies que fan necessari diferenciar-ne la planificació silvícola durant la vigència del pla de gestió
forestal.

Quotes d’aprofitament

Roll

Quantitat d’individus aprofitables en un aprofitament sostenible de la massa forestal.

Part del canó que s’ha separat de la resta.

Ramat herbívor
Animals amb una dieta alimentària formada bàsicament per plantes herbàcies i arbustives.

Classe natural d’edat dels arbres que correspon
a la sembrada que està naixent. Aproximadament entre 0-30 centímetres d’alçària.

Rebrot

Sistema radical superficial

Vegeu Plançó de rebrot.

Conjunt d’arrels de plantes herbàcies, arbustives
o arbòries que es troben a poca profunditat del
sòl i amb estructura horitzontal.

Punt d’apilament

Remugant
Mamífer que es caracteritza per tenir unes mandíbules adaptades a l’alimentació herbívora i un
sistema digestiu complex dividit en tres o quatre
cambres, cada una amb una funció concreta.
A Menorca, bàsicament, són vaques, cabres i
bens.

Seminal

Tallada de selecció per bosquets
Tallada discontínua que genera i manté masses
amb estructura irregular a través de tallar agrupacions d’arbres i crear espais interns de superfície
variable entre 0,5 i 5 ha.

Reproducció asexual

Tallada de selecció per peus

Reproducció per rebrot de soca o d’arrel o per
esqueix. Els nous peus o individus són genèticament idèntics als progenitors.

Tallada discontinua que genera i manté masses
amb estructura irregular a través de la tallada de
peus aïllats.

Reproducció sexual

Tallada disseminatòria

Reproducció per llavor. Els nous individus tenen
informació genètica nova gràcies a la barreja del
genoma del progenitor masculí i femení.

Tallada d’arbres amb la finalitat d’aconseguir una
distribució regular de l’arbrat, bon fenotip i fructificació abundant.

Reservació

Tallada sanitària

Selecció de plançons de rebrot. És a dir, tallada
o poda de cert nombre de rebrots d’una alzina
o ullastre.

Tallada dels arbres que siguin portadors de plagues o malalties als quals l’execució de podes
sanitàries no pot millorar-ne la vitalitat ni evitar-ne
la dispersió.

Resiliència
Capacitat d’un ecosistema per tornar a l’estat
original després d’haver patit una pertorbació i
mantenir les característiques essencials.

Unitat d’ordenació de gestió forestal
Són àrees homogènies quant a objectius generals de gestió.

Ús social del bosc
Usos del bosc vinculats a activitats recreatives o
culturals, tant si són costums propis de les comunitats de veïns dels voltants com si són una
activitat econòmica associada al sector primari
o terciari.

Vigorositat
Vitalitat de l’arbrat.

ZEPA
Zona d’Especial Protecció per a les Aus. Espais
definits per l’Administració per garantir el manteniment o, si és el cas, el restabliment, en un
estat de conservació favorable, de les espècies
d’aus d’interès comunitari segons les directives
europees.

