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1 Antecedents 

És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Associació de Propietaris Serra de 
Rubió  per executar els treballs forestals corresponents al Programa Anual 2021 del Projecte 
de gestió forestal estratègica per a la prevenció d’incendis forestals de l’associació. 

2 Objectius 

Els treballs objecte del present plec, tenen per objectiu les actuacions de millora forestal per a 
la prevenció d’incendis forestals a la finca de El Revell situada al terme municipal de 
Castellfollit del Boix. En aquest cas es contractarà l’aclarida de boscos de pi i adevessament  
per a la disminució de la càrrega de combustible en zones estratègiques de la finca. A la finca 
hi ha diferenciats tres tipus de bosc. Una part majoritària de 38,39 hectàrees formada per una 
un bosc de pi blanc i amb una repoblació puntual de pinassa austríaca resultat d’unes 
actuacions post incendi dels anys 80. Una segona zona de repoblació de repoblació de pinassa 
austríaca i pi pinyer amb regeneració recent de pi blanc de 22,20 hectàrees sense valor 
comercial. I una tercera zona situada en espais  planes i sòls amb més qualitat  formada boscos 
adults de roure, repoblació de pi pinyer i bosc de pi blanc en diferents fase i amb qualitat 
herbàcia optima per pastures d’hivern amb una superfície de 22,37. 

Els objectius d’aquests treballs de millora són els següents: 

• Reduir l’excés de densitat (pins/ha) de les zones forestals amb masses de pi. 
• Millorar l’estabilitat de la massa forestal. 
• Afavorir el creixement en alçada i en diàmetre dels pins seleccionats. 
• Afavorir el desenvolupament de l’alzina i el roure per davant del pi en els llocs on hi ha 

competència entre espècies. 
• Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal 

i la creació de discontinuïtats horitzontals i verticals i manteniment amb bestiar. 
• Potenciar la pastura de la zona pel seu aprofitament agroforestal. 
• Potenciar la biodiversitat. 

3 Localització i plànols 

La zona d’actuació prevista es troba a la finca de El Revell a Castellfollit del Boix. Finca que està 
associada a l’Associació de propietaris de Serra de Rubió. En la taula següent es detalla la 
superfície d’intervenció de la finca amb les diferents actuacions previstes. A la imatge es pot 
veure la situació de la finca dins del terme municipal  i al mapa, les zones d’actuació dins 
d’aquesta. 
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MUNICIPI FINCA SUPERFÍCIE (Ha) PARCEL·LA 
CADASTRAL 

TRACTAMENT A 
EXECUTAR 

Castellfollit 
del Boix El Revell 

25,65 
08058A00400005 i 
08058A00500001 

Aclarida de Millora , 
estassada selectiva, poda i 
selecció de tanys 

38,06 
08058A00400005; 
08058A00500001 i 
08058A00600004 

Aclarida de Millora no 
comercial, estassada 
selectiva amb poda i 
selecció de tanys 

19,25 
08058A00400005; 
08058A00500001 i 
08058A00600004 

Adevessament per 
pastura bovina 

 

 

 

 

Imatge 1: Situació de la finca de El Revell a Castellfollit del Boix 
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Castellfollit del Boix, 19 de juliol 2020 

El President de L’Associació de Propietaris Serra de Rubió 

 

 

 

Jordi Servitje i Turull 
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