COMPAREIXENÇA

A la ciutat de Barcelona, el dia

de febrer de 2007,

REUNITS
D’una part, el .Sr. RAMON ESPINACH I GRAU com a Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals, amb seu al del carrer Comte d’Urgell, núm. 187 de Barcelona ( 08036 ), amb DNI
núm.
, actuant en nom i representació de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació
de Barcelona.
I de l’altra, el Sr.
veí de
telèfon núm.
el terme municipal de

, amb DNI núm.
amb domicili al carrer
, com a propietari de la finca
.

,
núm.
,
, situada en

Ambdues parts Intervenen en nom i interès propi, i es reconeixen mútuament la capacitat
legal necessària per atorgar el present document,

MANIFESTEN
I.

La Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, gestiona
una Xarxa de Parcs Naturals formada per 11 espais, entre els que s’inclou el Parc
natural del Montseny.
L’objectiu principal de gestió d’aquest espais naturals protegits és el de garantir la
conservació dels seus valors naturals, paisatgístics i del patrimoni històric-cultural, el
desenvolupament socioeconòmic sostenible de les poblacions locals i l’ús públic
ordenat.

II.

El Sr.
, es propietari de la finca forestal de
ha, situada al terme
municipal de
dins l’àmbit del Parc natural del
Montseny, en la que realitza un aprofitament ordenat dels recursos forestals d’acord
amb el que disposa el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal ( PTGMF núm.
)
aprovat pel CPF amb data
.

III.

El castanyer, Castanea Sativa , es una espècie forestal ben representada dins l’àmbit
del Parc Natural del Montseny i, també dins la finca .................,on ocupa unes
Ha

IV.

L’explotació tradicional del castanyer, basada en l’aprofitament del fruit i, sobretot, de
la fusta, ha estat molt important pel manteniment de les economies rurals d’aquestes
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zones i ha configurat les masses actuals de castanyer, de gran valor ecològic, cultural i
paisatgístic.
Malgrat la importància forestal d’aquesta espècie, l’aparició de determinades malalties
i particularment la gran virulència del xancre, causada pel fong Cryphonectria
parasitica, ha malmès progressivament el creixement i la qualitat d’aquestes masses i,
per tant, compromet seriosament la viabilitat econòmica de les explotacions de la
zona, afavoreix l’abandó de la gestió del bosc i conseqüentment la degradació de
molts d’aquests ecosistemes forestals creats per la ma de l’home.
V.

Per lluitar contra l’abandonament del castanyer es necessari i urgent que,
l’administració gestora del parc i els propietaris forestals treballin conjuntament per
promoure línies de recerca destinades a conèixer millor l’abast d’aquesta malaltia, i
assajar l’aplicació de noves polítiques i estratègies orientades a recuperar els valors
forestals, naturals, culturals i paisatgístics del Castanyer i l’interès dels propietaris
forestals privats per aquesta espècie.

VI.

La Diputació de Barcelona té establert un conveni de col·laboració amb l’Obra Social
de la Caixa de Pensions i Estalvi de Barcelona per al desenvolupament del “Pla de
gestió integral per a la conservació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs de la
Diputació de Barcelona.”. Aquest conveni permetrà desenvolupar, durant els període
2005-2009, projectes relacionats amb les següents línies d’actuació:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

VII.

Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis.
Manteniment d’hàbitats oberts.
Millora dels espais fluvials i formacions de ribera.
Restauració d’àrees degradades.
Millora de la xarxa d’infrastructures i senyalització.
Reforçament del teixit i impuls de la formació laboral de la població local.

En el marc d’aquest conveni, la Diputació de Barcelona va signar dos convenis de
col·laboració amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) per tal de
desenvolupar un programa de lluita biològica contra el xancre del castanyer i un
programa de seguiment i valoració econòmica dels treballs de millora del castanyer.
Els treballs i activitats es desenvoluparan a partir de Plans Anuals i l’àmbit d’aplicació
serà tant de finques de propietat pública com de propietat privada, que reuneixin les
característiques idònies pel desenvolupament dels dos programes.

VIII. Dins del programa de lluita biològica contra el xancre del castanyer, l’objectiu bàsic és
el tractament dels arbres afectats mitjançant la inoculació manual amb soques
hipovirulentes i la fumigació amb conidis d’aquest fong, i, dins del programa de
seguiment dels treballs de millora, l’objectiu bàsic és establir els costos econòmics
propis dels treballs forestals d’aprofitament i millora del castanyer, per tal de
proporcionar criteris de gestió destinats a afavorir aquelles pràctiques que permetin
garantir la compatibilitat entre el desenvolupament de les activitats forestals i la
conservació dels ecosistemes i el paisatge.

IX.

En virtut del que precedeix i atesa l’existència d’objectius coincidents entre la Diputació
de Barcelona, representada per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, i el propietari de
la finca
, les parts manifesten el seu interès de treballar conjuntament per
promoure el desenvolupament dels programes de lluita biològica contra el xancre del
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castanyer i de seguiment i valoració econòmica dels treballs, i amb aquest propòsit
acorden subscriure la present compareixença que conté els acords següents:

ÁCORDEN
Primer.

Incloure la finca anomenada
, al pla anual 2007 dels programes
de lluita biològica contra el xancre del castanyer i de seguiment i valoració
econòmica dels treballs d’aprofitament i millora.
Dins aquests programes es preveu realitzar es següents treballs i estudis:
-

Introducció de xancre hipovirulent a la finca mitjançant parcel·les d’inoculació.
Treballs silvicoles d’adequació i millora de les parcel·les adequades.
Estudi i seguiment de la propagació del xancre hipovirulent
Treballs de recuperació i millora de Castanyers de fruit mitjançant la realització
de treballs de poda sanitària i inoculació de xancre hipovirulent.
- Estudi de detall del castanyer de la finca, mitjançant cartografia actualitzada i
parcel·les de mostreig forestal.
- Estudi i seguiment dels treballs forestals d’aprofitament i millora del castanyer
realitzats a la finca.
- Elaboració d’una nova proposta de gestió silvícola del castanyer adequada a
la finca.
Segon.

La Diputació de Barcelona es compromet a:
- Destinar el personal propi adscrit a l’Àrea d’Espais Naturals i, en concret, del
Parc natural del Montseny per donar suport a la propietat dels terrenys i als
tècnics del CTFC en els treballs de camp i col·laborar en totes aquelles
tasques necessàries per a assolir els objectius previstos en la present
compareixença.
- Facilitar a la propietat tota la informació necessària disponible per aquesta
administració per realitzar els treballs de col·laboració esmentats (Projectes,
Plans anuals, Estudis o memòries realitzades, etc.).
- Participar en la direcció tècnica i el finançament de les actuacions que es
deriven d’aquesta compareixença, d’acord amb els plans anuals i la seva
disponibilitat pressupostària.
- Assumir el cost econòmic dels convenis amb el CTFC per tal de desenvolupar
els programes de lluita biològica contra el xancre i de seguiment dels treballs
silvícoles de millora o aprofitament.
- La Diputació de Barcelona inclourà els plans anuals que es deriven d’aquesta
compareixença en les propostes anuals d’actuacions, que caldrà concretar en
el desplegament del conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Obra Social de
La Caixa, per tal de definir el seu finançament
- Redactar conjuntament amb els tècnics del CTFC els projectes tècnics previs
a l’execució de les obres referides en el paràgraf anterior i a sotmetre’l a la
consideració del propietari de la finca, que podrà proposar les esmenes o
suggeriments que cregui oportuns.
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- Executar al seu càrrec tots els treballs previstos en la clàusula primera, informant
previament a la propietat de la seva realització.
- Assumir el seguiment i la direcció dels treballs, notificant a la propietat la
finalització dels mateixos
- Sol·licitar, en nom del propietari, les llicències i/o autoritzacions administratives
necessàries per realitzar els treballs previstos.
- Fer-se càrrec dels costos que suposi la tramitació de la planificació forestal
contemplada en el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (Modificacions del
PTGMF en cas necessari).
- Fer-se càrrec dels costos de seguiment de tots els treballs forestals realitzats
per la propietat a les unitats d’actuació amb castanyer de la finca.
- Elaborar una nova proposta de gestió silvícola del castanyer adequada a la
finca. Les propostes d’actuació seran recomanacions per al propietari a l’hora
de gestionar les seves castanyedes
Tercer.

El Sr:

, propietari de la finca es compromet a

- Autoritzar la realització dels treballs previstos d’acord amb el programa anual
elaborat i el replanteig fet sobre el terreny.
- Facilitar tota la informació disponible o d’interès sobre la gestió forestal de la
finca als tècnics del CTFC.
- Permetre el lliure accés i circulació per la finca dels tecnics del CTFC i de les
empreses contractades per realitzar els treballs silvicoles previstos en el
projecte.
- Mantenir les castanyedes tractades pel programa de lluita biològica per a
permetre avaluar la seva evolució durant 10 anys. Aquestes castanyedes es
definiran en els plans anuals, es grafiaran en un planol general de la finca (
escala 1:5.000 ) i s’adjuntarà com a document annex d’aquesta
compareixença.
- Comunicar als tècnics del Parc qualsevol actuació de millora o aprofitament
que es realitzi a les masses de castanyer de la seva propietat i que aniran a
càrrec de la propietat, amb un mínim de 15 dies d’antelació.
- Facilitar tota la informació sobre aquests treballs (superfície de l’actuació, tipus
de treball, empresa que l’executa, cost, ingrés per venta de fusta, etc), i a
demanar la col·laboració de l’empresa que executa les actuacions per tal de
realitzar el seguiment de l’activitat forestal.
Quart.

Els treballs forestals de millora previstos en el projecte anual es realitzaran a partir
de l’aprovació d’aquests per part del propietari i es fixa un termini màxim de 12
mesos per a finalitzar-los. Per aquells treballs que requereixin llicència o autorització
administrativa, el termini d'execució s'iniciarà un cop obtinguda la llicència o
autorització.

Cinquè.

Els acords continguts en aquesta compareixença, tenen una durada prevista de
10 anys Es requereix d’aquesta continuïtat en el temps per tal de garantir els
resultats esperats, motiu pel qual, les parts es comprometen a mantenir aquesta
col·laboració amb la finalitat d’assolir els objectius fixats.
Les parts podran acordar la pròrroga i/o actualització dels plans anuals de forma
expressa, per mutu acord, si no hi ha denúncia d’aquest document, per alguna
de les parts, o per causes sobrevingudes i no previstes que impedeixin la
realització dels treballs objecte d’aquesta compareixença.
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Sisè.

El present document no implica cap tipus d’afectació sobre la propietat i els seus
límits, exceptuant, durant el període de vigència o de les seves pròrrogues, el
compromís de la propietat de fer respectar els acords d’aquesta Compareixença
als nous titulars si vengués, permutés o canviés la titularitat dels terrenys on s’han
realitzat els treballs.

Setè.

Ambdues parts es comprometen a complir els acords de la present
compareixença, podent ésser causa de resolució l'incompliment de les clàusules
establertes o per mutu acord entre aquestes. La cancel·lació d’aquesta
compareixença abans de finalitzar el període de vigència, així com
l’incompliment de les clàusules, comportarà la finalització immediata dels
compromisos contrets per ambdues parts.

I perquè així consti en prova i de conformitat, signen la present compareixença per duplicat, i
a un sol efecte en lloc i data esmentats

CAP DE L’OFICINA TÈCNICA
DE PARCS NATURALS

EL PROPIETÀRI

Sr. Ramon Espinach i Grau

Sr..
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