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1. RESUM I VISIÓ 
 

1.1 Resum 

La finca de Can Marlès-Torrossolla, és una finca privada que es troba en un punt privilegiat de 
l’EIN del Montmell. És una peça clau per crear una xarxa local, al Baix Penedès, de diferents 
entitats, propietats i productors/es que impulsi la conservació i la recuperació del patrimoni 
ambiental i cultural de la comarca. 

Es tracta d’una finca de conreu de vinya amb molts bancals abandonats amb pi blanc jove. Queda 
situada a la part obaga de la serralada, per tant amb unes condicions ambientals més humides 
que la resta del massís. 

En l’àmbit hidrològic, l’espai es troba dins de la conca del riu Gaià i connectat ecològicament 
amb les conques de la Riera de la Bisbal i del riu Foix. 

L’agricultura i l’enoturisme son les dues activitats econòmiques presents a l’espai. De fet, es 
poden trobar diverses masies i edificis restaurats amb finalitats turístiques. 

Ecològicament, trobem els hàbitats típics com les pinedes i alzinars i algunes taques de 
jonqueres i herbassars graminoides humits. Pel que fa a la fauna, destaca la presència d’un niu 
d’àguila daurada (Aquila chrysaetos), la salamandra (Salamandra salamandra), diferents 
espècies de quiròpters, l’òliba (Tyto alba) i altres espècies interessants com el lludrió llistat 
(Chalcides striatus) o el llagost-pedra del romaní (Acinipe eulaliae). 

Els objectes de conservació escollits són l’òliba (Tyto alba), l’àguila daurada (Aquila chrysaetos), 
els amfibis i els quiròpters. 

D’altra banda, trobem diferents elements d’interès cultural que cal conservar, com masies, 
fonts, elements de pedra seca i arbres centenaris. 

Les principals pressions i amenaces detectades, estan relacionades amb l’excessiu tancament de 
la vegetació (foc) i les activitats recreatives relacionades amb els vehicles motoritzats. 

Els objectius del pla, es centren en reobrir i millorar hàbitats oberts per afavorir la presència 
d’òliba, àguila daurada i quiròpters, recuperar, crear i millorar punts d’aigua pels amfibis i 
augmentar la presència de cavitats per ratpenats. 

També es tenen en compte objectius socioeconòmics, enfocats en crear sinergies amb altres 
productors/es agrícoles i entitats i en la conservació del patrimoni cultural. 

S’han concretat un total de 29 actuacions, amb un pressupost total (2022-2030) de 224.442,48€. 

Molts dels objectius indicats s’avaluaran amb indicadors del mètode “ECODIAG” i es redactarà 
un informe amb els resultats. Aquest informe, ha de permetre la gestió adaptativa de la finca. 

1.2 Visió 

La finca és un exemple de com produir aliments afavorint la biodiversitat i conservant el 
patrimoni cultural, a la vegada que es divulguen i es comparteixen els coneixements i els valors 
adquirits amb els i les visitants i la gent del territori. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’ESPAI 
 

2.1 Situació, delimitació i dades cadastrals 

L’espai del qual se n’elabora el present pla de gestió està conformat per una finca privada 
situada al municipi del Montmell a les coordenades UTM 369528.630,4576386.020 i amb 
altituds sobre el nivell del mar que oscil·len entre els 400 i els 800 m a les cotes més altes. La 
superfície total de l’espai és de 282 ha segons les dades cadastrals disponibles (taula 1). En 
l’àmbit geogràfic i de relleu la zona se situa a la serralada prelitoral catalana, dins del Bloc del 
Gaià, a la serra del Montmell, i entre les conques hidrogràfiques del Gaià (dins de la qual se situa 
la finca), de la Riera de la Bisbal i del riu Foix. Més concretament l’espai se situa entre el llogaret 
de Can Ferrer de la Cogullada i la masia de Torrossolla, que queda inclosa dins dels límits de la 
finca. En el següent mapa s’observa la situació de l’espai dins del context geogràfic més proper 
(figura 1). 

  

 

Figura 1. Situació i delimitació de la finca 
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Taula 1. Dades cadastrals de les parcel·les objecte del pla de gestió. 

Nom Municipi Referència cadastral Superfície (ha) 

TORROSOLLA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021000540000WQ 15,54 

TORROSOLLA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021001000000WX 11,20 

TORROSOLLA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021001010000WI 18,90 

TORROSOLLA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021001020000WJ 3,35 

LA FONT CUITORA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021000530000WG 8,26 

LA FONT CUITORA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021000520000WY 25,05 

LA FONT CUITORA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021000510000WB 2,74 

URB EL CODONY 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A003000350000WE 7,17 

URB EL CODONY 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A003000060000WU 15,33 

URB EL CODONY 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A003000330000WI 4,08 

L'ALZINAR DE 
TORROSO 

EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021000560000WL 1,42 

LES PARADES DE CAL 
MAGI 

EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021000780000WW 14,94 

LES PARADES DE CAL 
MAGI 

EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021000790000WA 0,76 

LES PARADES DE CAL 
MAGI 

EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021000750000WZ 18,70 

LES PARADES DE CAL 
MAGI 

EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021000760000WU 0,67 

LES PARADES DE CAL 
MAGI 

EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021000770000WH 1,14 

LES SEQUERES 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021000680000WI 78,67 

LES SEQUERES 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021001090000WA 0,29 

LES SEQUERES 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021001080000WW 0,51 

LES SEQUERES 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021001150000WG 0,13 

LES SEQUERES 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021001110000WW 0,04 

LES SEQUERES 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021001130000WB 0,04 

LES SEQUERES 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021001140000WY 0,04 

LES SEQUERES 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021001060000WU 2,12 

LES SEQUERES 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021000880000WL 0,15 

URB CAL MELITON 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021000710000WI 4,19 
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URB CAL MELITON 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A021000740000WS 4,27 

SERRETA DE CAN 
FERRE 

EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A020000130000WQ 2,30 

SERRETA DE CAN 
FERRE 

EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A020000150000WL 2,27 

SERRETA DE CAN 
FERRE 

EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A020000160000WT 0,91 

SERRETA DE CAN 
FERRE 

EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A020000170000WF 1,83 

PUIG DE MIGDIA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

43091A018000290000WK 32,03 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9463402CF6796S0001ME 1,91 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9561301CF6796S0001GE 0,07 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9561308CF6796S0000IW 0,07 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9561302CF6796S0001QE 0,07 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9561309CF6796S0000JW 0,06 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9561310CF6796S0000XW 0,06 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9260201CF6796S0001UE 0,26 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9561304CF6796S0001LE 0,07 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9561307CF6796S0000XW 0,08 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9561306CF6796S0001FE 0,07 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9561305CF6796S0001TE 0,08 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9561303CF6796S0001PE 0,07 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9463105CF6796S0001GE 0,15 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9463101CF6796S0001WE 0,07 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9463102CF6796S0001AE 0,05 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9463103CF6796S0001BE 0,06 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9463104CF6796S0001YE 0,06 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9463108CF6796S0001LE 0,04 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9463107CF6796S0001PE 0,04 

URB MASIA VENTOSA 
EL MONTMELL 
(TARRAGONA) 

9463106CF6796S0001QE 0,04 
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2.2 Propietat, custòdia i governança 

La finca de Can Marlès és una propietat privada de la qual --------------------- és la titular. La zona 
a on trobem l’espai és un dels punts amb més biodiversitat de tota la comarca i és per això que 
el Geven, com a entitat que promou la conservació del patrimoni ambiental al Baix Penedès, ha 
escollit aquesta zona per tal d’iniciar un nou projecte de custòdia.  

D’altra banda, una de les principals motivacions de l’entitat és la possibilitat de crear sinergies 
amb altres actors de la comarca, emprant la custòdia agrària com a eina que aglutini productors, 
productores locals i entitats ambientals. 

En conseqüència, actualment el Geven té un acord verbal amb la propietat de la finca que es 
pretén consolidar transformant-se en un contracte escrit a partir de la redacció del present pla 
de gestió. Tant el contracte com el pla de gestió han de ser consensuats amb la propietat que és 
qui té, en últim terme, el poder de decisió i ha d’incloure la participació de la Societat Catalana 
d’Herpetologia (SCH), com a entitat amb expertesa en l’àmbit dels amfibis i rèptils. 

Tenint en compte que a la finca trobem una activitat econòmica principalment basada en 
l’enoturisme i la viticultura, les accions plantejades en aquest pla de gestió, en part, van 
enfocades a fer compatible i sinèrgica aquesta activitat amb l’estat favorable dels objectes de 
conservació indicats més endavant. 

Per tant, per tal d’agilitzar la presa de decisions s’ha dut a terme una reunió (entre la propietat 
i el Geven), prèvia a la redacció, per definir el marc general del present pla i una segona reunió 
per tancar el document amb el vistiplau de la propietat. A partir d’aquí les accions que es duguin 
a terme per part del Geven estaran directament relacionades amb les actuacions definides en 
l’apartat corresponent d’aquest document. A més a més, durant la durada del contracte es faran 
com a mínim dues reunions anuals per tal de validar les accions que es duran a terme durant 
l’any i valorar l’efectivitat i l’impacte de les que ja estiguin executades. 

2.3 Medi físic 

2.3.1 Clima 

El clima del Baix Penedès és Mediterrani de tipus Litoral Sud, excepte al Montmell on és de tipus 
Prelitoral Sud. La precipitació mitjana anual està entre els 550 mm i 650 mm, registrant-se els 
màxims a l’àrea del Montmell. Els màxims es donen clarament a la tardor i els mínims a l’hivern 
i a l’estiu. Tèrmicament, els hiverns són moderats amb temperatures mitjanes de 7 °C a 9 ºC, i 
els estius calorosos, al voltant dels 24 ºC de mitjana, donant com a resultat una amplitud tèrmica 
anual entre mitjana i alta. Només hi pot glaçar entre els mesos de novembre i març. 

Més concretament, dins de l’espai natural del Montmell, segons les dades de l’estació 
meteorològica del municipi homònim, no s’aprecien canvis substancials més enllà dels induïts 
per la diferent orografia i orientació d’alguns sectors concrets i pel fet d’estar situada més a 
l’interior i més protegida de la influència marítima. S’ha de tenir en compte que l’estació 
meteorològica se situa a la solana de la serra, a uns 540 metres d’altitud. Així, en els fons de vall 
i punts més ombrívols, com és el cas de la finca de Can Marlès, no són rares les glaçades durant 
els mesos més freds i probablement se’n produeixen durant més dies dels registrats a l’estació 
del Montmell. Les nevades són puntuals i no es produeixen cada any. 

D’altra banda, la tendència i la projecció climàtica que s’espera a la zona són les esperades 
globalment a tota Catalunya; és a dir, disminució de la mitjana de precipitació anual, augment 
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Figura 2. Escenaris climàtics (Catalunya 2010-2100) de temperatura màxima, temperatura mínima i 
precipitació. Font: https://escenarios.adaptecca.es  

de la temperatura i dels períodes de sequera i augment també de les pluges torrencials (figura 
2). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3.2 Geologia 

Dins del conjunt de l’espai trobem diferents franges de material rocós, totes elles d’origen triàsic 
i concretament del Muschelkalk i del Keuper: dolomies de gra fi, gresos i argiles vermelloses i 
margues grogues amb alguns bancs margocalcaris. Els substrats dominants, per tant, són 
calcaris, tot i que trobem alguns afloraments silícics de gresos, corresponents al Muschelkak 
mitjà, especialment en les fondalades i que afloren gràcies a l’erosió dels cursos fluvials i 
l’estructura plegada d’aquest sector. 

L’elevat grau de recobriment de la vegetació en el conjunt de l’espai evita l’existència de 
processos erosius destacables. Així i tot, es detecten punts amb risc d’erosió seguint algunes de 
les pistes que travessen la finca. 
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2.3.3 Relleu i geomorfologia 

L’espai es pot descriure com dues serres paral·leles amb orientació NE-SW amb turons de relleu 
suau, recoberts de vegetació forestal, i una vall central amb sòls més profunds a on s’estableixen 
els conreus agrícoles. Les majors pendents les trobem al sector SE, on trobem també els 
afloraments rocosos més importants, amb cingleres destacables en el paisatge i que són 
utilitzades per l’àliga daurada i l’àliga cuabarrada com a punts de nidificació. Els dos cims 
principals de la finca, també els trobem al sector SE i són el Puig de les Forques amb 710 m i el 
Puig de Migdia amb 690 m. 

2.3.4 Hidrologia 

El conjunt de l’espai s’estructura a partir d’un curs principal situat dins de la conca del Gaià: el 
torrent de Pedrafita, un dels afluents principals del marge esquerre del riu Gaià. En aquest 
torrent drenen totes les barrancades, que baixen des de les serres del sector SE on se situen el 
Puig del Migdia i el Puig de les Forques. 

La finca la trobem situada a l’obaga del Montmell i sobre aqüífers que alimenten diversos punts 
humits, fonts i pous; per tant, es troben diversos punts d’aigua permanents o semipermanents 
que s’assequen en períodes de sequera, com és el cas de la Font Xica.  

El fet que ens trobem en el punt més humit de l’EIN del Montmell, va contribuir que en el passat 
s’excavessin diverses rases per recollir l’aigua, com les que trobem situades en el sector situat 
entre la Font Xica i Cal Merlès Vell, i dipòsits de pedra per acumular l’aigua de les fonts com és 
el cas de la Font Cuitora situada a Torrossolla. 

2.3.5 Tipus de sòl 

Segons la classificació de la Soil Taxonomy que apareix a la cartografia del ICGC els sols 
dominants són entisòls del subordre Ortents (Xerortents) poc evolucionats típics de vessant o 
carena, o bé pertorbats per l’acció humana: 

- Xerortent lític: sòls poc profunds de naturalesa calcària lligats a les zones forestals. Es 
tracta de sòls molt sensibles a la pèrdua de la coberta vegetal, si la perden, poden passar 
a ser sòls esquelètics. 

- Xerortent típic: sòls poc evolucionats però amb cert gruix (més de 50 cm) lligats a zones 
abancalades i conreades. 

2.4 Medi biòtic 

L’espai està recobert de forma majoritària per zones forestals arbrades que ocupen el 50% de 
l’espai, dominades bàsicament per pinedes adultes de pi blanc (Pinus halepensis) amb espècies 
diverses al sotabosc que ens indiquen la seva successió cap a alzinars, que és la comunitat 
potencial majoritària i de la que trobem algunes taques ben constituïdes en alguns punts 
concrets, com és el cas de l’alzinar de Torrossolla. Les pinedes ocupen, en sectors considerables, 
les parades conreades antigament i que s’intueixen per l’existència dels marges de pedra seca 
que les delimitaven i protegien de l’erosió. Altres parades estan ocupades per matollars i prats, 
que representen el 45 % de la superfície. 

Al sector SE trobem cingleres de dimensions apreciables, refugi d'espècies interessants i 
característiques d’aquests ambients. En aquesta zona també trobem un punt on cria l’àliga 
daurada (Aquila chrysaetos). 
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Els espais agrícoles en actiu representen el 5% del conjunt de l’espai tot i pel que fa al paisatge 
contribueixen de forma notable a la seva diversificació. En alguns bancals abandonats com el de 
Torrossolla s’hi desenvolupen prats i herbassars que progressivament es veuen substituïts per 
zones arbustives que preparen la seva evolució cap a les comunitats potencials. 

 

Figura 1. Prats emmatats de la zona de Torrossolla, envoltats de bosc, majoritàriament pinedes. 

Altres comunitats, de superfície reduïda, es localitzen en punts concrets lligats a condicions 
d’humitat elevada. Com és el cas del sector situat al conjunt de la Font Xica, on apareixen 
jonqueres disperses. Aquests punts coincideixen amb antigues rases i punts d’acumulació 
d’aigua on es troben comunitats d’amfibis i rèptils lligats a zones humides. 

2.5 Connectivitat ecològica 

La finca es troba integrada dins de l’EIN del Montmell i, per tant, connectada amb el litoral 
penedesenc a través de la conca de la Riera de la Bisbal i el Massís de Bonastre, amb el Parc del 
Foix a través de la Riera de Marmellar i especialment connectada amb la conca del Gaià a través 
del torrent de Pedrafita, que desemboca al costat esquerre del riu. 

 

 

 

 

 



Can Marlès-Torrossolla (el Montmell). Pla de gestió 2022-2030 

13 
 

2.6 Contribucions de la natura al benestar humà 

  Taula 2. Contribucions actuals i potencials de la natura de l’espai al benestar humà. 

BLOC CONTRIBUCIÓ ACTUAL POTENCIAL 

Provisió Aliments X  

Aigua dolça X  

Regulació Patrimoni genètic X  

Regulació climàtica X  

Regulació de la qualitat de l’aire X  

Control de l’erosió X  

Fertilitat del sòl  X 

Regulació de les pertorbacions naturals  X 

Control biològic  X 

Pol·linització X  

Culturals Coneixement científic  X 

Coneixement ecològic local X  

Identitat cultural i sentiment de pertinença X  

Gaudi espiritual i religiós X  

Gaudi estètic del paisatge X  

Activitats recreatives i ecoturisme X  

Educació ambiental X  

 

2.7 Usos i activitats de la finca 

- Agricultura i ramaderia 
L’activitat principal que es desenvolupa a la finca és el cultiu ecològic de la vinya i l’enoturisme. 
Per tant, principalment trobem cultius de vinya acompanyats d’algunes oliveres i ametllers. 
D’altra banda, també hi ha present activitat ramadera amb la presència d’un ramat d’una 
vintena d’alpaques i una desena de cabres nanes. 

- Usos recreatius 
Tenint en compte que una de les principals activitats econòmiques de la finca és l’enoturisme, 
l’ús recreatiu més freqüent és l’allotjament rural acompanyat de rutes guiades i divulgatives. 
També és freqüent la presència d’excursionistes. 
Tot i estar prohibit, es detecta sovint l’accés amb vehicles motoritzats (motocicletes) per 
diferents corriols i itineraris existents a la finca. 
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Figura 2. Alpaques prop del celler de Can Marlès, de camí al corral. 

 

2.8 Instal·lacions i equipaments 

Actualment a la finca hi trobem diversos habitatges ja construïts o rehabilitats (masies 
històriques i habitatges de construcció més recent), així com un celler que funciona com a punt 
central de l’activitat econòmica que es desenvolupa. Dins del recinte del celler hi ha un 
aparcament.  

Els elements més rellevants per a la gestió són algunes masies que poden ser utilitzades per 
potenciar la biodiversitat (òliba, quiròpters) o per albergar bestiar per gestionar la vegetació, i 
camins d’ús públic amb afectacions a la fauna protegida (taula 3). 
 

Taula 3. Instal·lacions i equipaments presents a la finca, rellevants per a la gestió. 

INSTAL·LACIÓ O 

EQUIPAMENT 
DESCRIPCIÓ TITULARITAT I ACCÉS 

Cal Maginot 
Masia que conserva l’estructura 
però deteriorada al seu interior 

Actualment s’utilitza per part de a 
propietat per emmagatzemar palla i per 
part del Geven per la instal·lació de 
caixes niu d’òliba 

Cal Meliton 
 

Masia que encara conserva 
l’estructura i amb un corral 
adjacent útil per albergar bestiar 

Forma part de la propietat però 
actualment no s’utilitza 

Masia Ventosa 
Masia que conserva l’estructura 
però deteriorada al seu interior 

Forma part de la propietat però 
actualment no s’utilitza 
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Torrossolla 

Una de les masies més 
emblemàtiques de la finca però 
també amb un alt grau de 
degradació 

Forma part de la propietat i actualment 
no és possible el seu ús per l’estat de 
deteriorament en que es troba 

Camí Cal Merlès Vell – 
Coll de Sant Pere 

Camí que passa per zones 
sensibles per a la fauna 
protegida 

Es troba dins dels límits de la propietat i 
és d’ús públic 

 

 

Figura 3. Masia de Torrossolla, en un estat de deteriorament. 

 

2.9 Bases jurídiques i legals 

El present pla de gestió s'emmarca dins d’una iniciativa de custòdia que es formalitzarà 
mitjançant un contracte de custòdia on es detallaran les obligacions de les parts implicades. La 
durada inicial del contracte i del present pla serà de vuit anys (2022-2030). 

2.9.1 Legislació 

A Catalunya la legislació referent als contractes de custòdia del territori és la següent: 

La Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat estableix el règim 
jurídic bàsic de la conservació, l’ús sostenible, la millora i restauració del patrimoni natural i de 
la biodiversitat a l’Estat espanyol. La llei, a l’article 3, determina diversos conceptes, entre els 
quals: 

- Conservació: manteniment o restabliment en estat favorable del patrimoni natural i la 
biodiversitat, en particular dels hàbitats naturals i seminaturals de les poblacions 

https://www.boe.es/eli/es/l/2007/12/13/42/con
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d’espècies de fauna i flora silvestres, i del conjunt de mesures necessàries per 
aconseguir-ho. 

- Custòdia del territori: conjunt d’estratègies o tècniques jurídiques a través de les quals 
s’impliquen els propietaris i usuaris del territori en la conservació i ús dels valors i els 
recursos naturals, culturals i paisatgístics. 

La Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions 
i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, incorpora el 
contracte de custòdia del territori. L’article 623-34 defineix el contracte de custòdia com a aquell 
contracte en què se cedeix totalment o parcialment l'ús o la gestió d’un bé immoble a una entitat 
de custòdia a canvi que aquesta hi desenvolupi “activitats d'assessorament, de divulgació, de 
planificació o de gestió i millorament, amb la finalitat de conservar la biodiversitat, el patrimoni 
natural i cultural i el paisatge o de fer una gestió sostenible dels recursos naturals”. 

2.9.2 Figures de protecció 

La finca de Can Marlès forma part de l’Espai Natural protegit del Montmell-Marmellar que va 
ser incorporat al PEIN pel Decret 328/1992, pel qual s’aprovava el PEIN. Aquest espai va ser 
declarat per primera vegada com a ZEPA i com a LIC el 2006; posteriorment, va ser ampliat com 
a espai Natura 2000 mitjançant l’Acord del Govern 112/2006, de 5 de setembre, que va aprovar 
la xarxa Natura 2000 a Catalunya (DOGC 4735, DE 6-10-2006). Així mateix, mitjançant el Pla 
especial se’n va fer la delimitació definitiva. El Pla complementa el règim normatiu bàsic de 
protecció establert pel PEIN amb determinacions específiques per a aquest Espai. 

  

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/l/2017/02/15/3
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=80837
https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/n707_docs_comuns/acord_gov_112_2006.pdf
https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/camp_de_tarragona/mml/resolucio_14_2_2000.pdf
https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/camp_de_tarragona/mml/resolucio_14_2_2000.pdf
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3. ELEMENTS D’INTERÈS I OBJECTES DE CONSERVACIÓ 
 

3.1 Elements d’interès natural 

La informació que es detalla a continuació prové de dades de camp pròpies, de la cerca als 

servidors oficials sobre el Sistema d’espais protegits de Catalunya i d’informació obtinguda en la 

Diagnosi dels sistemes naturals de la serra del Montmell (1997), promoguda per l’Ajuntament 

del Montmell i redactada pel Geven, i en el Pla de Gestió de les finques de la Manlleva i les Torres 

de Selma (2006), promogut per la fundació Territori i Paisatge i redactat pel Geven. 

3.1.1 Hàbitats 

Taula 4. Hàbitats d’interès comunitari i prioritari (Annex I Directiva 92/43, d'Hàbitats) 

HÀBITAT SITUACIÓ 
ESTAT DE 

CONSERVACIÓ/TENDÈNCIA 

ELEMENT CLAU 
EIN MONTMELL-

MARMELLAR 

6420 Jonqueres i 
herbassars graminoides 
humits, mediterranis, del 
Molinio-Holoschoenion 

Entre la Font Xica 
i Cal Merlès Vell 

Desfavorable amb tendència a 
desaparèixer pel tancament de la 
vegetació 

No 

8210 Costers rocosos 
calcaris amb vegetació 
rupícola 

Cara nord del 
Puig de les 
Forques i el Puig 
del Migdia 

Favorable, sense amenaces 
evidents 

 
No 

9340 Alzinars i carrascars 
Torrossolla, 
Torrent de 
Pedrafita 

Favorable, comunitat potencial a la 
major part de l’obaga del 
Montmell 

 
Sí 

9540 Pinedes 
mediterrànies 

Ocupa grans 
extensions en tot 
l’EIN 

Favorable, ocupa gran part de les 
zones forestals 

 
Sí 

 

3.1.2 Espècies  
 
Taula 5. Espècies d’interès prioritari incloses en l’Annex I de la Directiva Ocells. La seva presència s’ha 
constatat en dades pròpies i/o en les referides a l’Annex 2 de l’Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de 
setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de 
llocs d’importància comunitària (LIC). 
 

ESPÈCIE PRESÈNCIA A L’EIN ELEMENT CLAU ZEC 
CATÀLEG FAUNA 

AMENAÇADA 

Aquila fasciata Segura No En perill d’extinció 

Aquila chrysaetos Segura No - 

Circaetus gallicus Segura No - 

Bubo bubo Segura No - 

Falco peregrinus Segura No - 

Circus cyaneus Segura (hivern) No En perill d’extinció 

Caprimulgus europaeus Segura No - 

Galerida theklae Segura No - 



Can Marlès-Torrossolla (el Montmell). Pla de gestió 2022-2030 

18 
 

Lullula arborea Segura No - 

Emberiza hortulana Possible No - 

Sylvia undata Segura No - 

Anthus campestris Possible No - 

Oenanthe leucura 
Nidificant fins al principi 

del 2000 
No En perill d’extinció 

 
Taula 6.  Espècies d’interès prioritari  incloses en l’Annex II de la Directiva 92/43, d’Hàbitats. La seva 
presència s’ha constatat en dades pròpies i/o en les referides al Servidor d’informació de les Zones 
Especials de conservació (ZEC) declarades a la regió mediterrània de Catalunya del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, igual que la indicació de si es considera element clau dins la ZEC 
Montmell-Marmellar. 

ESPÈCIE PRESÈNCIA A L’EIN ELEMENT CLAU ZEC 
CATÀLEG FAUNA 

AMENAÇADA 

Euphydryas aurinia Possible No - 

Cerambyx cerdo Segura No Vulnerable 

Epidalea calamita Segura No - 

Alytes obstetricans Segura No - 

Rhinolophus euryale Segura No En perill d’extinció 

Rhinolophus ferrumequinum Segura No Vulnerable 

Rhinolophus hipposideros Segura No - 

Rhinolophus mehelyi Última cita 1973 Sí - 

Barbastella barbastellus Possible - Vulnerable 

Miniopterus schreibersii Segura Sí Vulnerable 

Myotis bechsteinii Possible Sí En perill d’extinció 

Myotis blythii Segura No Vulnerable 

Myotis emarginatus Segura No Vulnerable 

Myotis myotis Segura No Vulnerable 

 

3.1.3 Altres espècies 

Taula 7. Altres espècies d’interès, amenaçades o protegides, segons el Decret 172/2022, de 20 de 
setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de 
conservació de la fauna salvatge autòctona protegida de Catalunya 

ESPÈCIE PRESÈNCIA A L’EIN ELEMENT CLAU ZEC 
CATÀLEG FAUNA 

AMENAÇADA 

Acinipe eulaliae Segura No En perill d’extinció 

Mustela nivalis Segura No Vulnerable 

Tyto alba Segura No Vulnerable 

Athene noctua Segura No Vulnerable 

Oenanthe hispanica Segura No Vulnerable 

Timon lepidus Segura No - 

Polyommatus nivescens Segura No Vulnerable 

Bufo spinosus Segura No - 
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Pelodytes punctatus Segura No - 

Pelophylax perezi Segura No - 

Salamandra salamandra Segura No - 

Chalcides striatus Segura No - 

 

3.1.4 Elements d’interès natural objecte de conservació 

Aus: 

- Òliba (Tyto alba)- Vulnerable al catàleg de fauna amenaçada, espècie paraigua, espècie 
bandera 

- Àguila daurada (Aquila chrysaetos)- Espècies protegida, espècie paraigua, espècie 
bandera 

Amfibis: 

- Salamandra (Salamandra salamandra) i altres amfibis- Sensibles al canvi global, grup 
amenaçat 

Mamífers: 

- Quiròpters - Sensibles al canvi global, grup amenaçat, proveïdors de serveis ecosistèmics 
(control de plagues) 

 

3.2 Elements d’interès cultural i social 

A la finca de Cal Marlès-Torrossolla no s’ha fet una recerca exhaustiva, però es coneixen alguns 
peus d’arbres de port important que cal remarcar: 

- Alzina (Quercus ilex) monumental i centenària de la Torrossolla, situada al costat de la 
masia, una de les més grans i antigues de la comarca. 

- Servera (Sorbus domestica) entre la Font Xica i Cal Marlès, també de grans dimensions, 
en un marge entre el conreu i el camí. 

- Roure de fulla petita (Quercus faginea) de dimensions importants i destacable, passada 
la Font Xica en direcció a la Masia Ventosa. 

- També cal fer esment als diferents peus de varietats tradicionals de fruiters que 
trobem escampats per les finques sovint en els marges i vores entre les parades de 
conreus actius i abandonats. 

 
Per últim, cal destacar estructures i elements arquitectònics agrícoles com: 

- La Font Xica, situada a la zona més humida de la finca al costat de Cal Merlès Vell, el seu 
cabal varia en funció de la pluviometria. Punt important de cria d’amfibis. 

- La Font Cuitora, situada a Torrossolla, actualment completament seca. L’antiga bassa de 
pedra que recollia l’aigua està molt deteriorada. 

- Murs de pedra seca, hi ha un gran nombre repartits per tota la finca en antics camps 
conreats. 

- Masies centenàries, la Masia de Torrossolla, Cal Maginot, la Masia Ventosa i Cal Meliton 
són les més destacables. Totes es troben deteriorades. 
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Figura 4. Alzina monumental de Torrossolla. 

 

Figura 5. Pomera amb pomes al marge del camí principal d’accés a la finca. 
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4. PRESSIONS, AMENACES, CONDICIONS FAVORABLES I 
OPORTUNITATS 

 

A continuació es descriuen els factors rellevants detectats que poden comprometre o afavorir 
la conservació d’algun dels objectes de conservació definits. S’indica el títol, la numeració 
estandarditzada segons el Conservation Measures Partnership (CMP) i una breu descripció. 

Conreus anuals i perennes no fusters (2.1) 

Aquest factor pot exercir com a pressió, oportunitat o condició favorable depenent de la gestió 
aplicada. L’obertura d’espais oberts conreats pot generar nous espais de cacera per quiròpters 
o rapinyaires. En el cas de la vinya sempre seran més favorable els camps sense emparrament. 
D’altra banda, la diversificació de cultius i la introducció de l’agricultura regenerativa pot 
esdevindré una oportunitat per generar i millorar hàbitats per quiròpters i rapinyaires. 

Ramaderia (2.3) 

La ramaderia pot esdevindré una oportunitat i un element clau en la gestió i manteniment dels 
espais oberts de la finca i també de les zones forestals. 

Línies elèctriques (4.2) 

A la finca trobem una línia elèctrica amb torres que suposen un perill per les aus, en especial per 
les rapinyaires. 

Tala i recol·lecció de fusta (5.3) 

Actualment la finca pateix un tancament excessiu de la vegetació i manca una gestió adequada 
de la massa forestal. L’explotació dels boscos d’una manera sostenible i amb criteris de 
biodiversitat, és una oportunitat per millorar els hàbitats forestals de la zona, beneficiant 
especialment a les poblacions de quiròpters. 

Activitats recreatives (6.1) 

A la zona ens trobem amb el pas recurrent i no permès de motocicletes, per corriols i camins. 
Aquest factor representa una greu pressió pels rapinyaires que cacen o crien a la finca. 

Foc (7.1) 

A causa de la gran massa forestal (de pi blanc jove), en l’actualitat el foc representa una amenaça 
per molts elements i per la finca en general. 

Gestió de l’aigua (7.2) 

Recuperar antigues rases que desviaven i conduïen l’aigua d’escorrentia pot esdevenir una 
oportunitat per generar nous punts d’aigua útils per a les poblacions d’amfibis. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJSNz1LG_KOqoudVFglodx47HZ9LR-M6iVlRYMvn9Wk/edit#gid=310830663
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rJSNz1LG_KOqoudVFglodx47HZ9LR-M6iVlRYMvn9Wk/edit#gid=310830663
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Abandonament de les zones obertes (herbassars i conreus tradicionals) (7.4) 

La falta de gestió i manteniment de les zones obertes causa una pèrdua d’hàbitats de vital 
importància per rapinyaires i quiròpters. 

Espècies al·lòctones invasores (8.1) 

A la finca s’han detectat exemplars de carpí daurat (Carassius auratus) i nuclis de canya 
asiàtica (Arundo donax), que actuen com a factors de pressió sobre els amfibis i les zones 
obertes. D’altra banda, s’han detectat altres plantes al·lòctones (com Cortaderia selloana) que 
actualment es troben aïllades i controlades però tenen el potencial d’esdevenir una greu 
amenaça per les zones obertes i pels rapinyaires i ratpenats que les utilitzen. 

Augment dels períodes de sequera (11.4) 

L’augment dels períodes de sequera representa un factor de pressió sobre tots els elements de 
la finca i especialment sobre les poblacions d’amfibis. 

Taula 8. Afectació esperada dels factors detectats sobre els objectes de conservació, i tipus de factor: -- 
(molt negativa), - (negativa), + (positiva), ++ (molt positiva); P (pressió), A (amenaça), C (condició 
favorable), O (oportunitat). 

FACTOR (CMP) \ 
OBJECTE 

ÒLIBA ÀGUILA DAURADA 
SALAMANDRA I ALTRES 

AMFIBIS 
QUIRÒPTERS 

2.1 ++ (O) + (O)  +(O) 

2.3 ++(O) +(O)  +(O) 

4.2 --(P) --(P)   

5.3    ++(O) 

6.1 --(P) --(P) -(P) -(P) 

7.1 -(A) -(A) -(A) --(A) 

7.2   ++(O) +(O) 

7.4 --(P) -(P)  -(P) 

8.1 -(A) -(A) --(A) -(A) 

11.4 -(P) -(P) --(P) --(P) 
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5. OBJECTIUS I INDICADORS 
 

5.1 Objectius de conservació i socioeconòmics generals 

- Els punts d’aigua presenten una biodiversitat i estat ecològic idonis. 

- Augmenten les zones obertes d’herbassars i conreus regeneratius de vinya i fruiters. 

- Els boscos evolucionen cap a estructures i comunitats més madures i presenten 
poblacions estables de quiròpters.  

- Les zones conreades presenten una biodiversitat idònia amb marges herbacis i de 
pedra seca. 

- La iniciativa de custòdia té una governança participativa i es coneix localment. 
- Es promou el turisme i el cultiu regeneratiu. 
- Es creen sinergies amb altres propietaris/productors del Baix Penedès. 

5.2 Objectius operatius i indicadors 

Taula 9. Objectius de conservació operatius, incloent la visió i els indicadors (amb els seus límits entre 
parèntesis), fonts de verificació i avaluació de l’estat de conservació inicial dels objectes de conservació. 

OBJECTIU FONT DE 
VERIFICACIÓ 

VALOR 
INICIAL 

OBJECTE DE 
CONSERVACIÓ 

ESTAT DE 
CONSERVACI

Ó VISIÓ INDICADOR 

OC1. L’any 2030 la 
superfície de 
zones obertes ha 
augmentat les 
hectàrees 
suficients per 
assegurar l’hàbitat 
per l’òliba 

IC1. Superfície de 
zones obertes 
(>=29 ha) 

Ortofoto 
ICGC 

23 

Òliba 
 

Desfavorable 

OC2. L’any 2030 
ha augmentat el 
nombre d'espècies 
conreades 

IC2. Nombre 
d’espècies conreades 
(>= 4) 

Treball de 
camp, 
declaració 
agrària 
(DUN) 

2 

OC3. L’any 2030 el 
80% de la 
superfície 
d’herbassars es 
troba en un estat 
de conservació 
favorable 

IC3. Percentatge de 
superfície 
d’herbassars en un 
estat de conservació 
favorable (Cobertura 
d’arbustos i arbres 
joves <20%, 
cobertura de plantes 
invasores <1%, 
marques de vehicles, 
brossa, abocaments, 
etc. <1%) (%) (>=80) 

Treball de 
camp 
(criteris del 
projecte 
Resifarms), 
declaració 
agrària 
(DUN), 
ortofotos 

0 ha 
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OC4. L’any 2030 
es practica 
l’agricultura 
regenerativa a la 
finca 

IC4. Superfície de 
conreus a on es 
practica l’agricultura 
regenerativa (>= 2 
ha) 

Treball de 
camp, 
declaració 
agrària 
(DUN) 

0 ha 

OC5. L’òliba cria 
regularment a la 
finca (revisió 
2030) 

IC5. Nombre de 
parelles 
reproductores (1 
durant >=3 anys) 

Treball de 
camp 

0, 0, 0, 0 

OC6. L’any 2030 
L’estat de 
conservació del 
80% dels marges 
herbacis és 
favorable 

IC6. Percentatge de 
superfície de marges 
en un estat de 
conservació 
favorable (Amplada 
> 2m, nombre 
d'espècies amb flors 
visibles > 10, 
cobertura de plantes 
nitròfiles < 1%, 
cobertura d'espècies 
exòtiques < 1%, 
alteracions < 1%) (%) 
(>= 80) 

Treball de 
camp 
(criteris del 
projecte 
Resifarms), 
imatges de 
dron 

NA 

OC7. L’any 2030 
els marges 
herbacis han 
augmentat la seva 
superfície 

IC7. Superfície (>0,3 
ha) 

Treball de 
camp, 
imatges de 
dron 

NA 

OC8. L’àguila 
daurada cria 
regularment a la 
finca o en zones 
limítrofes (revisió 
2030) 

IC8. Nombre de 
parelles 
reproductores (1 
durant >=5 anys) 
 

Treball de 
camp 

1, 1, 1, 
1, 1 

Àguila daurada Favorable 

OC9. La 
salamandra cria 
regularment a la 
finca (revisió 
2030) 

IC9. Nombre d’anys 
que han criat amb 
èxit (>=2 en els 
últims 5 anys) 

Treball de 
camp 

NA, NA, 
1, 1, 0 

Salamandra Favorable 

OC10. Augmenten 
els punts de cria 
d’amfibis 
(revisió 2030) 

IC10. Nombre de 
punts de cria al 2030 
amb presència de 
metamòrfics (>= 4) 

Treball de 
camp 

2 Amfibis Desfavorable 

OC11. L’any 2030 
trobem diversos 
rodals forestals 
amb elevada 
densitat de 

IC11.1 Nombre de 
rodals amb >=5 
cavitats cada 1.000 
m2  (>=4 en els últims 
3 anys ) 

Treball de 
camp 

NA, NA, 
NA 

Quiròpters Desconegut 
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microhàbitats per 
quiròpters 

IC11.2. Nombre de 
rodals amb cavitats 
ocupades per 
quiròpters (>=4 en 
els últims 3 anys) 

Treball de 
camp 

NA, NA, 
NA 

OC12. L’any 2030 
hi ha varies 
colònies estables 
de ratpenats 
cavernícoles en les 
masies de la finca 

IC12. Colònies de 
ratpenats 
cavernícoles ocupant 
edificis  de la finca 
(>1 en els últims 3 
anys) 

Treball de 
camp 

NA, NA, 
NA 

OS1. L’any 2025 
participen en la 
governança de la 
iniciativa de 
custòdia, diferents 
entitats 
ambientals (mínim 
2), la propietat, 
l’ajuntament, la 
Generalitat i els 
veïns 

IS1. Nombre d’actors 
implicats (>5) 

Tècnic 
responsable 
de la 
custòdia 

2  No assolit 

OS2. L’any 2030 
s’ha millorat 
l’estat de 
conservació de 
500 metres de 
marges pedra seca 

IS2. Metres lineals 
de marges de pedra 
seca en estat de 
conservació 
favorable (sense 
arbres ni arbustos, 
longitud de trams 
ensorrats <5%)(m) 
(>=500) 

Treball de 
camp 

NA  Desconegut 

OS3. L’any 2030 la 
finca ha 
esdevingut un 
punt de 
conservació del 
patrimoni cultural 
amb el cultiu de 
fruiters autòctons 
i la conservació de 
construccions 
agrícoles de pedra 

IS3. Elements del 
patrimoni cultural 
conservats o 
restaurats a la finca 
(fonts, arbres 
fruiters, murs de 
pedra seca...) (>=4) 

Treball de 
camp 

1  No assolit 

OS4. L’any 2024 
s’han dignificat els 
arbres 
monumentals i 
més antics de la 
finca 

IS4. Arbres 
dignificats (3) 

Treball de 
camp 

0  No assolit 

OS5. L’any 2025 
visiten anualment 
la finca tres grups 
d’escolars 

IS5. Nombre de 
grups d’escolars 
visitants (>= 3 en els 
últims 2 anys) 

Memòria 
anual 

0, 0  No assolit 
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OS6. L’any 2025 es 
fan 4 activitats 
turístiques anuals 
lligades a la 
custòdia i als 
valors culturals i 
ambientals de la 
finca 

IS6. Nombre 
d’activitats 
turístiques 
realitzades (>=4) 

Memòria 
anual 

0  No assolit 

OS7. L’any 2030 a 
la finca es 
produeixen 
diversos 
productes de 
custòdia 

IS7. Nombre de 
productes de 
custòdia (>=2) 

Productes 0  No assolit 

OS8. L’any 2024 hi 
ha disponible 
material divulgatiu 
pel públic infantil 
que visiti la finca 

IS8. Projectes 
finalitzats de guies 
divulgatives i altres 
materials (>=1) 

Material 
editat 

0  No assolit 

 

 

Figura 6. Bassa agrícola on ja s’ha iniciat un procés de naturalització, amb plantació de flora aquàtica. 
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6. PROGRAMA D’ACTUACIONS 
 

6.1 Línies d’actuació 

A1. Planificació 
Accions relacionades amb la redacció de documents legals i  estudis previs. 

- A1.1. Redacció i signatura d’un contracte de custòdia 

- A1.2 Redacció d’un pla de pastura regenerativa 
- A1.3 Revisió del PTGMF actual 
- A1.4 Realització de diagnosi prèvia sobre les espècies de quiròpters detectades 
- A1.5 Diagnosi inicial sobre l’estat de les zones obertes (marges, herbassars i conreus) 

 
A2. Gestió d’hàbitats 
Accions que tenen impacte directe sobre els hàbitats per tal d’incidir en la seva conservació i 
millora, actuant sobre la seva estructura i/o funcionalitat. 

- A2.1 Naturalització, restauració i millora funcional dels punts humits existents 

- A2.2 Control i eliminació d’espècies exòtiques i vegetació invasiva als punts humits 

- A2.3 Recuperació d’antics conreus 

- A2.4 Creació i obertura de prats herbacis 

- A2.5 Recuperació i millora de l’estat de conservació dels marges herbacis 

 
A3. Conservació d’espècies 
Accions enfocades a espècies objecte de conservació. 

- A3.1 Instal·lació de caixes niu de diferents tipologies. 

- A3.2 Creació de cavitats en arbres vius i generació d’estaques i fusta morta. 

- A3.3 Creació d’una cova artificial en una de les masies sense ús. 

 
A4. Conservació del patrimoni cultural 
Accions encaminades a la recuperació i dignificació d’elements culturals singulars amb valor 
patrimonial. 

- A4.1 Dignificació, catalogació i millora de l’entorn dels arbres monumentals de la finca. 

- A4.2 Creació d’un arboretum de varietats autòctones detectades a l’EIN del Montmell 

- A4.3 Recuperació i millora de l’estat de conservació dels marges de pedra seca 

 
A5. Regulació de l’ús públic 
Accions que afavoreixen l’ús públic respectuós amb l’espai i els objectes de conservació. 

- A5.1 Instal·lació de cartells divulgatius i senyalització. 
- A5.2 Restricció de l'accés a camí proper al niu d’àliga durant l’època de cria. 

 
A6. Divulgació 

- A6.1 Organització de sortides divulgatives. 
- A6.2 Implementació d’activitats turístiques relacionades amb la custòdia. 
- A6.3 Edició de material divulgatiu. 

 

A7. Socioeconomia i intercooperació 
- A7.1 Creació de productes de custòdia. 
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A8. Finançament 
- A8.1 Preparació de documentació per a subvencions públiques i privades 
- A8.2 Establiment de quotes a les activitats i venda de productes de custòdia 
- A8.3 Aportació de la propietat 
- A8.4 Convenis amb administració local 

 
A9. Seguiment i avaluació  

- A9.1 Censos i seguiment d’espècies objecte de conservació 
- A9.2 Seguiment i avaluació dels espais oberts i dels punts d’aigua 
- A9.3 Redacció de memòria/infografia anual d’avaluació, resultats d’accions i revisió 

d’objectius 
 

6.2 Unitats de gestió 

Unitat 1* 
Conreus i zones obertes 
 
Unitat 2* 
Conjunt de punts humits de la Font Xica i Cal Merlès Vell 
 
Unitat 3* 
Zones Forestals 
 
*Veure annexes 
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6.3 Mesures de conservació 

6.3.1 Planificació 

A1.1 Redacció i signatura d’un contracte de custòdia 

Codi mesura 6.2 Servituds i drets (CMP) 

Línia d’actuació 1. Planificació 

Localització / unitats de gestió Tota la finca 

Objectes de conservació - 

Pressions i/o amenaces revertides - 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius OS1 

Descripció de l’actuació i justificació 

Per tal de fomentar la governança participativa, cal establir una relació a llarg termini entre la 
propietat i les entitats de custòdia. El contracte de custòdia és una eina legal que permet definir 
detalladament els pactes que assumeixen totes les parts. 

Mètode i materials 

Un cop donat el vistiplau de la propietat al present pla de gestió, es redactarà un primer esborrany 
de contracte de custòdia que revisarà la XCN i es realitzarà una reunió amb la propietat i les 
entitats de custòdia. En aquesta reunió s’acabarà de definir el contingut del document per 
posteriorment redactar la versió final. Per últim es durà a terme una última reunió per tancar 
l’acord i procedir a la signatura. 

Cronograma 2022 

Recurrència Puntual 

Seqüència 
Posterior al tancament del present pla de gestió i 
anterior a la resta d’accions 

Prioritat Alta 

Termini esperat dels resultats Curt 

Tramitació - 

Responsable Tècnic del Geven 

Actors 
Propietat, Geven, Societat Catalana d’Herpetologia, 
XCN 

Pressupost 

30 hores X 20 €/h = 600 € 
100 km X 0,3 €/km = 30 € 
21% IVA = 132,3 € 
 
Total: 762,3 € 

Altres recursos necessaris - 
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A1.2 Redacció d’un pla de pastura regenerativa 

Codi mesura 6.4 Pla de conservació (CMP) 

Línia d’actuació 1. Planificació 

Localització / unitats de gestió Tota la finca 

Objectes de conservació Òliba, àguila daurada, quiròpters 

Pressions i/o amenaces revertides 
- Foc (7.1) 
- Abandonament de les zones obertes 

(herbassars i conreus tradicionals) (7.4) 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- Ramaderia (2.3) 

Objectius operatius OC1, OC3, OC5, OC6, OC7, OC8 

Descripció de l’actuació i justificació 

Els ramats de cabres i ovelles esdevenen elements clau en la gestió forestal i de zones obertes. 
Actualment la finca compta amb un ramat reduït d’alpaques i cabres nanes que és insuficient 
per a realitzar una gestió adequada de la vegetació de tot l’àmbit de la finca. Tot i així es planteja 
la redacció d’un pla de pastures que tingui en compte el ramat actual i la possibilitat d’ampliar-
lo amb un ramat d’ovelles i/o cabres i la incorporació d’un/a pastor/a que s’encarregui de 
gestionar-lo. 
La implementació del pla de pastures haurà de servir per a la gestió d’espais oberts (inclosos 
marges i cultius) i algunes zones boscoses. 

Mètode i materials 

Es redactarà el pla per part de personal especialitzat en la pastura regenerativa. El pla haurà de 
valorar la possibilitat i el cost d’incorporar un ramat dimensionat a les característiques de la 
finca. 

Cronograma 2023 

Recurrència Puntual 

Seqüència Independent 

Prioritat Alta 

Termini esperat dels resultats Mitjà 

Tramitació - 

Responsable Tècnic especialitzat (assessorament extern) 

Actors 
Propietat, tècnic especialitzat en la pastura 
regenerativa, Geven 

Pressupost 

80 hores X 20 €/h = 1.600 € 
100 km X 0,3 = 30 € 
21% IVA = 342,3 € 
 
Total = 1.972,3 € 

Altres recursos necessaris - 
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A1.3 Revisió i millora del PTGMF actual 

Codi mesura A6.4 Pla de conservació 

Línia d’actuació 1. Planificació 

Localització / unitats de gestió Unitat 3 (Zones forestals) 

Objectes de conservació Quiròpters 

Pressions i/o amenaces revertides - Foc (7.1) 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- Tala i recol·lecció de fusta (5.3) 

Objectius operatius OC1 

Descripció de l’actuació i justificació 

Actualment la finca te aprovat un PTGMF que es revisarà per tal de proposar millores (si s’escau) 
que potenciïn la biodiversitat i la conservació i millora dels rodals forestals més madurs. 

Mètode i materials 

Per tal de valorar la necessitat de millorar el PTGMF es procedirà a la seva revisió i redacció de 
les possibles propostes de millora del document. En el cas que es modifiqui el document s’haurà 
d’esperar el temps suficient per formalitzar-ho, ja que el Centre de la Propietat Forestal no 
admet modificacions en els 3 primers anys de vigència. Un cop aprovades les possibles 
modificacions, per part de la propietat i transcorregut el temps indicat per l’administració, es 
procedirà a la seva formalització i al seu enviament al Centre de la Propietat Forestal. 

Cronograma 2023 

Recurrència Puntual 

Seqüència Independent 

Prioritat Mitjana 

Termini esperat dels resultats Mitjà (2-5 anys) 

Tramitació 
Centre de la Propietat Forestal (tràmit de modificació 
d’instruments d’ordenació forestal) 

Responsable Tècnic especialitzat (assessorament extern) 

Actors Propietat, Geven, CREAF 

Pressupost 

40 hores X 20 €/h = 800 € 
100 km X 0,3 €/km = 30 € 
21% IVA = 174,3 € 
 
Total = 1.004,3 € 

Altres recursos necessaris - 

 

 

 

 

 

 

 

http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_02_serveis_tramits/cpf_tramits/cpf_gestio_forestal/cpf_modificacio_instruments_ordenacio_forestal/
http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_02_serveis_tramits/cpf_tramits/cpf_gestio_forestal/cpf_modificacio_instruments_ordenacio_forestal/
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A1.4 
Realització de diagnosi prèvia sobre les espècies de 
quiròpters detectades 

Codi mesura A8.1 Recerca bàsica 

Línia d’actuació 1. Planificació 

Localització / unitats de gestió Tota la finca 

Objectes de conservació Quiròpters 

Pressions i/o amenaces revertides - 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius OC11, OC12 

Descripció de l’actuació i justificació 

Segons les últimes dades i citacions a la finca es podrien trobar fins a 10 espècies diferents de 
quiròpters. Tot i així, les dades de les que es disposen no corresponen a cap cens actual o 
citacions recents. Per tant, és necessari realitzar un estudi mínim per detectar quines són les 
espècies que trobem actualment a la finca. 

Mètode i materials 

Es realitzaran 4 punts de mostreig del protocol Quirohàbitats. Aquest protocol consisteix a 
realitzar 1 nit de gravació a cada punt 4 cops l’any (un cop per estació de l’any). Per tant, es 
faran 16 grabacions de 30 minuts de durada cadascuna. 
Els mostrejos es faran a 4 punts fixes situats a l’entorn entre la Font Xica i la bassa agrícola, a 
l’entorn de l’edifici del celler de Can Marlès, als bancals abandonats de Torrossolla i a l’entorn 
de la masia de Torrossolla. 
Les gravacions es faran amb un detector automàtic d’ultrasons “AudioMoth” i s’analitzaran amb 
el programari “Kaleidoscope”. 
Els resultats obtinguts es pujaran al portal QuiroHàbitats, Ornitho.cat i es facilitaran a la 
Generalitat de Catalunya. 

Cronograma 2023 

Recurrència Puntual 

Seqüència 
Anterior a la resta d’actuacions relacionades amb els 
quiròpters 

Prioritat Alta 

Termini esperat dels resultats Curt (1-2 anys) 

Tramitació 
Enviament de resultats al servei de fauna de la 
Generalitat de Catalunya 

Responsable Tècnica del Geven 

Actors Propietat, Geven, CTFC 

Pressupost 

40 hores per mostrejos X 20 €/h = 800 € 
12 hores per tractament de dades i redacció d’informe 
X 20 €/h = 240 € 
800 km X 0,3 €/km = 240 € 
21% IVA = 268,8 € 
 
Total = 1.548,8 € 

Altres recursos necessaris 
Una caixa protectora per utilitzar l'AudioMoth a la 
intempèrie, 3 piles AA (poden ser recarregables), 1 
targeta micro-SD 32Gb (ex. SanDisk Extreme UHS-I U3) 



Can Marlès-Torrossolla (el Montmell). Pla de gestió 2022-2030 

33 
 

A1.5 
Diagnosi inicial sobre l’estat de les zones obertes 
(marges i herbassars) 

Codi mesura A8.1 Recerca bàsica 

Línia d’actuació 1. Planificació 

Localització / unitats de gestió Unitat 1 (Conreus i zones obertes) 

Objectes de conservació Òliba, àguila daurada, quiròpters 

Pressions i/o amenaces revertides - 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius OC1, OC3, OC6, OC7, OS2 

Descripció de l’actuació i justificació 

Actualment la finca ha perdut gran part de les antigues zones obertes i moltes d’elles ja són 
boscos o presenten una cobertura arbustiva important. D’altra banda, els marges herbacis 
presenten un estat aparentment degradat i molts dels marges de pedra seca es troben coberts 
de vegetació. Cal fer una diagnosi prèvia a qualsevol actuació, per tal de valorar les actuacions a 
realitzar en aquests ambients. 

Mètode i materials 

S’aplicarà el mètode ECODIAG (pensat per avaluar l’estat de conservació dels espais no 
productius). S’analitzaran en 4 jornades de camp l’estat dels herbassars i els diferents tipus de 
marges de la finca. 
En tots els elements s’analitzarà l’estructura, la composició i les senyals de degradació: 

- En els herbassars, respecte a la seva estructura, es calcularà el % de cobertura amb restes 
vegetals mortes, el % de superfície coberta per arbustos i arbres de menys de 30 cm de 
diàmetre i el % de sol nuu. Respecte a la composició, es calcularà la cobertura d’espècies 
exòtiques, la cobertura d’espècies ruderals i la cobertura d’espècies nitròfiles. Respecte 
a la degradació es comptabilitzaran elements com marques de vehicles, brossa, 
abocaments, etc. 

- Per avaluar l’estructura dels marges herbacis, es calcularà l’amplada i la cobertura de sol 
nuu i d’arbustos joves de menys de 30 cm. Per la composició es calcularà el nombre 
d’espècies amb flors visibles i la cobertura d’espècies exòtiques i ruderals. Respecte a la 
degradació es comptabilitzaran els danys causats per fitosanitaris, cremades, marques 
de vehicles, residus, etc. 

- En els murs de pedra seca es mostrejaran 500 metres lineals per calcular els metres amb 
ciment, trams caiguts i trams degradats per l’acció d’herbicides o cremades. També es 
tindrà en compte el càlcul dels trams coberts per vegetació o amb arbustos i arbres que 
puguin comprometre la seva integritat. 

- També s’analitzaran els paràmetres bàsics dels marges arbustius/tanques vegetals. 
Respecte a l’estructura, es calcularà l’amplada, el números d’estrats estructurals (arbres 
de >3m, arbustos alts d’entre 1,5 i 3m i arbustos baixos de menys de 1,5m), la diversitat 
d’estructures associades (fusta morta, pedres, estaques mortes, etc). Respecte a la 
composició es calcularà el nombre d’espècies llenyoses, nombre d’espècies productores 
de fruits, nombre d’espècies espinoses i la cobertura d’espècies exòtiques. Respecte a la 
degradació es comptabilitzaran elements com marques de vehicles, brossa, abocaments, 
sol remogut, etc. 

El resultat final d’aquesta acció, ha de ser un informe amb un quadre resum de les diagnosis 
dutes a terme en els diferents elements analitzats i plànols cartogràfics (ortofotos o fotos de 
drone) a on quedin reflectits l’estat dels diferents elements, a partir d’un codi de colors. També 
haurà d’incloure un calendari d’actuació basat en les actuacions de gestió d’hàbitats. 
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Cronograma 2023 

Recurrència Puntual 

Seqüència 
Anterior a la resta d’accions relacionades amb la 
millora o conservació dels prats i els marges 

Prioritat Alta 

Termini esperat dels resultats Curt (1 any) 

Tramitació - 

Responsable Tècnic del Geven 

Actors Propietat, Geven 

Pressupost 

32 hores per mostrejos X 20 €/h = 640 € 
24 hores per tractament de dades i redacció d’informe 
X 20 €/h = 480 € 
200 km X 0,3 €/km = 60 € 
21% IVA = 247,8 € 
 
Total = 1.427,8 € 

Altres recursos necessaris Drone, programari GIS, metre 
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6.3.2 Gestió d’hàbitats 

A2.1 
Naturalització, restauració i millora funcional dels 
punts humits existents 

Codi mesura A1.1 Custòdia del lloc/àrea 

Línia d’actuació 2. Gestió d’hàbitats 

Localització / unitats de gestió 

Unitat 1 (Conreus i zones obertes) 
Unitat 2 (Conjunt de punts humits de la Font Xica i Cal 
Merlès Vell) 

Objectes de conservació Salamandra, amfibis 

Pressions i/o amenaces revertides Augment dels períodes de sequera (11.4) 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

Gestió de l’aigua (7.2) 

Objectius operatius OC9, OC10 

Descripció de l’actuació i justificació 

A la finca trobem àrees humides de diferent tipologia amb punts d’aigua permanents i temporanis. 
En alguns d’aquests punts trobem estructures artificials i rases que acumulen o acumulaven aigua, 
també trobem fonts i prats humits amb jonqueres i punts d’aigua naturals. A continuació 
s’indiquen els principals punts i el seu estat actual: 

- La font Xica: És l’únic punt de la finca on es té constància de que cria la salamandra. El seu 
cabal fluctua en funció de la pluviometria i actualment es troba seca des del juny del 2021. 
Al seu entorn més proper es troben les restes de diverses basses artificials fetes a 
començaments del segle XX. Recentment aquestes basses han sigut restaurades i 
ampliades pel Geven. 

- Entorn de la font Xica i cal Merlès Vell: Aquesta àrea (diferenciada com a unitat de gestió) 
presenta ambients humits on creixen joncs i un antic sistema de rases que en el passat 
canalitzaven l’aigua i l’acumulaven en diferents basses. Actualment el sistema de rases es 
troba degradat i ha perdut part de la seva funció. 

- Bassa agrícola: Es tracta d’una bassa de recent construcció feta amb lona impermeable. 
S’alimenta de la surgència d’aigua del freàtic, canalitzada amb tubs des de bancals situats 
més amunt. Un cop s’omple, l’aigua va vessant cap als bancals situats més avall en direcció 
al torrent de Pedrafita. Recentment s’ha detectat la presència de carpins daurats 
(Carasssius auratus) i també s’han plantat plantes aquàtiques autòctones. 

- Punt humit de cal Maginot: els terrenys cultivats al voltant de cal Maginot presenten més 
humitat degut a la presència d’aigua del freàtic molt a prop de la superfície. En un dels 
marges dels conreus trobem un punt humit que a vegades queda inundat. 

- La font Cuitora: en aquest punt, situat a l’entorn de Torrossolla, trobem una antiga 
estructura de pedra que acumulava l’aigua de la pluja i d’una font. Actualment l’estructura 
es troba totalment degradada i la font s’ha assecat. 

Tots els punts d’aigua citats anteriorment presenten degradació dels seus elements i alguns han 
desaparegut completament. Per tal de restaurar i millorar la funcionalitat d’aquests punts cal un 
pla d’acció que contempli: 

- Restaurar antigues estructures de pedra i punts d’acumulació d’aigua 
- Restaurar els sistemes de rases 
- Conservar i potenciar les jonqueres 
- Naturalitzar la bassa agrícola de recent creació 
- Excavar nous punts d’aigua allà on sigui possible 

Mètode i materials 

- Entorn de la Font Xica i Cal Merlès Vell: es farà una estassada amb desbrossadora dels 
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punts d’acumulació d’aigua. Es refaran les rases i punts d’aigua emprant excavadora, si és 
necessari, o amb sistemes manuals com pot ser la instal·lació de canals de teules. També 
es gestionarà la vegetació de les jonqueres, eliminant pins joves i controlant 
arbustos/esbarzers invasius, per tal de potenciar o afavorir el creixement dels joncs i els 
herbassars humits. 

- Bassa agrícola: s’instal·larà al perímetre de la bassa una malla de fibra de coco que permeti 
la sortida de la fauna i que faciliti l’arrelament de flora aquàtica. Per últim, emprant 
maquinària, s’excavarà una nova bassa al bancal cap a on es canalitza l’aigua sobrant de 
la bassa. D’aquesta manera es crearà un nou punt d’aigua amb el substrat natural del 
terreny, aprofitant l’aigua sobrant. 

- Punt humit de Cal Maginot: es realitzarà una estassada, amb desbrossadora i motoserra, 
de l’excés de vegetació que ha cobert el punt humit i s’excavarà una nova cubeta (emprant 
maquinària) que faciliti la presència d’aigua. 

- La font Cuitora: és realitzarà una estassada de l’excés de vegetació que ha cobert 
l’estructura de pedra i es restaurarà aquesta per tal de recuperar la seva impermeabilitat. 
Per la restauració s’utilitzaran les pedres que ja es troben allà i emprant tècniques 
tradicionals. 

Cronograma 2023/2024/2025/2026 

Recurrència Puntual 

Seqüència Independent 

Prioritat Mitjana 

Termini esperat dels resultats Curt (1-5 anys) 

Tramitació - 

Responsable Tècnic del Geven 

Actors Propietat, Societat Catalana d’Herpetologia, Geven 

Pressupost 

- Entorn de la Font Xica i Cal Merlès Vell: 
16 hores per desbrossada inicial dels punts humits X 20 
€/h = 320 € 
16 hores per eliminació amb motoserra dels pins joves 
dels herbassars amb jonqueres X 20 €/h = 320 € 
lloguer de maquinària = 200 € 
4 jornades de maquinària per refer rasses i cubeta de 
punt d’aigua X 750 €/jornada = 3.000 € 
16 hores per instal·lar teules a canalitzacions i coordinar 
excavacions X 20 €/h = 320 € 
Compra de teules = 100 € 
Subtotal = 4.260 € 
 

- Bassa agrícola: 
Geotèxtil de fibra de coco = 1.000 € 
2 jornades de maquinària per excavar X 750 €/jornada = 
1.500 € 
8 hores per instal·lar el geotèxtil i coordinació de 
l’excavació X 20 €/h = 160 € 
Subtotal = 2.660 € 
 

- Punt humit de Cal Maginot: 
16 hores per desbrossada inicial i coordinació de 
l’excavació X 20 €/h = 320 € 
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2 jornades de maquinària per excavar X 750 €/jornada = 
1.500 € 
Lloguer de maquinaria = 200 € 
Subtotal = 2.020 € 
 

- La font Cuitora: 
16 h per estassada inicial X 20 €/h = 320 € 
80 h per refer l’estructura X 20 €/h = 1.600 € 
Lloguer de maquinària = 200 € 
Subtotal = 2120 € 
 
IVA 21% = 2.322,6 € 
Total = 13.382,6 € 

Altres recursos necessaris Desbrossadora, motoserra 
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A2.2 
Control i eliminació d’espècies exòtiques i vegetació 
invasiva als punts humits 

Codi mesura A1.1 Custòdia del lloc/àrea 

Línia d’actuació 2. Gestió d’hàbitats 

Localització / unitats de gestió 

Unitat 1 (Conreus i zones obertes) 
Unitat 2 (Conjunt de punts humits de la Font Xica i Cal 
Merlès Vell) 

Objectes de conservació Salamandra, amfibis 

Pressions i/o amenaces revertides Espècies al·lòctones invasores (8.1) 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

Gestió de l’aigua (7.2) 

Objectius operatius OC9, OC10 

Descripció de l’actuació i justificació 

L’eliminació de les espècies exòtiques invasores i el control de la vegetació invasiva als diferents 
punts d’aigua i a les rases que canalitzen l’aigua d’escorrentia, son accions necessàries per tal 
d’afavorir la biodiversitat i conservar la funcionalitat dels diferents espais humits de la finca. 
Actualment el carpí daurat (Carassius auratus) i la canya asiàtica (Arundo donax) son les espècies 
exòtiques que causen més problemes a la finca. 
D’altra banda, per tal d’evitar la pèrdua de funcionalitat de les rases cal realitzar desbrossades de 
manera recurrent, com a mínim fins a la implementació d’un pla de pastures que englobi totes les 
unitats de gestió. 

Mètode i materials 

Durant la primavera i l’estiu (març-setembre) es durà a terme una campanya intensiva de captura 
de carpins, amb la instal·lació de 10 nanses a la bassa agrícola. Durant 6 mesos es farà 1 campanya 
de captura setmanal que consistirà (com a mínim) en instal·lar les nanses i revisar cada 24h durant 
dos dies (dues revisions). Per tant, com a mínim es duran a terme 24 campanyes amb 48 revisions 
(anualment). Els carpins capturats seran sacrificats. 
Els nuclis de canya asiàtica s’eliminaran emprant excavadora, per tal d’eliminar els rizomes amb 
més efectivitat. Les restes arrencades hauran de ser cremades a la mateixa finca. 
El manteniment i control de la vegetació més invasiva (esbarzer i altres) als punts humits es durà 
a terme durant el 2023 i el 2024 (posteriorment s’espera implementar el pla de pastures). Es faran 
2 desbrossades anuals (una durant la primera setmana de març i una segona a finals de setembre). 

Cronograma 2023/2024 

Recurrència Recurrent 

Seqüència Independent 

Prioritat Alta 

Termini esperat dels resultats Curt (1-2 anys) 

Tramitació 
Permisos necessaris per realitzar cremes de restes 
vegetals 

Responsable Tècnic del Geven 

Actors Propietat, Geven 

Pressupost 

180 hores per trampeig de carpins X 20 €/h = 3.600 € 
10 nanses de captura = 2.000 € 
4 jornades de maquinaria per eliminar canya asiàtica = 
3.000 € 
40 hores per cremar rizomes i restes de canya X 20 €/h = 
800 € 
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48 hores per desbrossar rases i altres punts humits X 2 
anys X 20 €/h = 1.920 € 
1.125 km X 0,3 €/km = 337,5 € 
21% IVA = 2448,07 € 
 
Total = 14.105,57 € 

Altres recursos necessaris Desbrossadora, treballadors de la finca 
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A2.3 Recuperació d’antics conreus (vinya) 

Codi mesura A1.1 Custòdia del lloc/àrea 

Línia d’actuació 2. Gestió d’hàbitats 

Localització / unitats de gestió Unitat 1 (Conreus i zones obertes) 

Objectes de conservació Òliba, àguila cuabarrada 

Pressions i/o amenaces revertides 
Foc (7.1), abandonament de les zones obertes 
(herbassars i conreus tradicionals) (7.4) 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

Conreus anuals i perennes no fusters (2.1) 

Objectius operatius OC1, OC4, OC5, OC8 

Descripció de l’actuació i justificació 

Una part important dels antics conreus de la finca van ser abandonats durant la segona meitat del 
s.XX. Aquest fet ha provocat el tancament i la transformació dels espais oberts en boscos de pi 
blanc. Perquè una parella d’òlibes s’estableixi a una zona amb garanties li calen unes 40 hectàrees 
d’espai obert amb hàbitat de qualitat en uns 2 km de radi. Dins de la finca trobem unes 23ha 
d’espais oberts, ocupats en gran mesura per cultiu de vinya a la zona de Can Marlès, i prats herbacis, 
amb un emmatament important, a la zona de Torrossolla. Cal destacar que la finca té bona 
connectivitat amb altres zones agrícoles del mig Gaià, sense necessitat de travessar zones forestals, 
tot i que es vol potenciar que tinguin més àrea de caça a prop. Per tant, per afavorir la disponibilitat 
d’hàbitat per l’òliba cal augmentar els espais oberts pràcticant roturacions per tal de recuperar 
antigues àrees conreades. A les noves parcel·les obertes s’implementarà l’agricultura regenerativa 
de la vinya, encara més beneficiosa per la biodiversitat que l’agricultura ecològica. 

Mètode i materials 

Es durant a terme rompudes a les parcel·les indicades a la cartografia (veure annexes). Es dedicaran 
3 ha al cultiu de vinya aplicant l’agricultura regenerativa. Es demanarà assessorament extern per 
tal d’incorporar l’agricultura regenerativa en aquestes noves parcel·les. 

Cronograma 2024, 2025 

Recurrència Puntual 

Seqüència Independent 

Prioritat Mitjana 

Termini esperat dels resultats Mitjà (3 a 7 anys) 

Tramitació Centre de la Propietat Forestal 

Responsable Propietat, tècnic del Geven 

Actors 
Propietat, productors de la comarca que apliquin 
l’agricultura regenerativa, agricultors de can Marlès 

Pressupost 

Assessorament extern 40 hores X 20 €/h = 800 € 
Roturacions de terreny = 4.500 € 
200 km X 0,3 €/km = 60 € 
21% IVA = 1.125,6 € 
 
Total = 6.485,6 € 

Altres recursos necessaris Treballadors de la finca 
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A2.4 Creació i obertura de prats herbacis 

Codi mesura A1.1 Custòdia del lloc/àrea 

Línia d’actuació 2. Gestió d’hàbitats 

Localització / unitats de gestió Unitat 1 (Conreus i zones obertes) 

Objectes de conservació Òliba, àguila daurada, quiròpters 

Pressions i/o amenaces revertides 
Foc (7.1), abandonament de les zones obertes 
(herbassars i conreus tradicionals) (7.4) 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius OC1, OC3 

Descripció de l’actuació i justificació 

Els prats herbacis són hàbitats de qualitat i més útils per les rapinyaires (com l’òliba o l’àguila 
daurada) o els quiròpters que les zones de cultiu ecològic de la vinya (el nombre de preses als camps 
es redueix dràsticament per l’efecte de les llaurades). Per tant, les àrees destinades a conservar o 
potenciar els prats herbacis són essencials com a zones de caça. 
Gran part de la superfície dels prats herbacis presenta un emmatament total o parcial, degut a 
l’abandonament de la gestió. Per a mantenir, crear o recuperar els prats i la seva funcionalitat s’ha 
de reduir el recobriment arbustiu per sota del 20%. A la zona de Torrossolla trobem diferents 
bancals abandonats a on encara apareixen clapes de vegetació herbàcia. És en aquesta zona on es 
poden concentrar esforços per tal de recuperar, potenciar i crear els prats herbacis. 
A mig termini s’espera incorporar un ramat que gestioni aquests hàbitats semi-naturals 

Mètode i materials 

Després d’una avaluació inicial i de de demanar els permisos corresponents a l’administració, es 
realitzarà una estassada amb desbrossadora i motoserra (per als arbusts de majors dimensions) a 
2 ha de la superfície interior dels bancals situats a la zona de Torrossolla (indicats als plànols dels 
annexes), deixant un recobriment arbustiu al voltant del 15%. L’actuació es realitzarà al gener, fora 
de l’època de nidificació dels ocells. 
Mentre no s’implementi el pla de pastures, l’estassada s’haurà de realitzar un cop l’any. 

Cronograma 2023/2024 

Recurrència Puntual 

Seqüència Independent 

Prioritat Alta 

Termini esperat dels resultats Mitjà (3-6 anys) 

Tramitació 
Centre de la Propietat Forestal, Oficina Territorial 
d’Avaluació Ambiental de Tarragona 

Responsable Tècnic del Geven 

Actors Popietat, Geven, operaris de la finca, voluntariat 

Pressupost 

40 hores per les estassades X 20 €/h X 2 anys = 1.600 € 
125 km X 0,3 €/km = 37,5 € 
Lloguer de maquinària = 200 € 
21 % IVA = 385,87 € 
 
Total = 2.223,37 € 

Altres recursos necessaris 
Operaris de la finca, 1 desbrossadora, 1 motoserra, 1 
vehicle, voluntaris/es 
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A2.5 
Recuperació i millora de l’estat de conservació dels 
marges herbacis 

Codi mesura A1.1 Custòdia del lloc/àrea 

Línia d’actuació 2. Gestió d’hàbitats 

Localització / unitats de gestió Unitat 1 (Conreus i zones obertes) 

Objectes de conservació Òliba, àguila daurada 

Pressions i/o amenaces revertides 

Conreus anuals i perennes no fusters (2.1), 
abandonament de les zones obertes (herbassars i 
conreus tradicionals) (7.4), espècies al·lòctones invasores 
(8.1) 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

Conreus anuals i perennes no fusters (2.1) 

Objectius operatius OC5, OC6, OC7, OC8 

Descripció de l’actuació i justificació 

Part dels marges existents estan ocupats per esbarzers i canya asiàtica. Per tal de millorar l’estat de 
conservació dels marges, caldrà reduir la presència d’esbarzers i eliminar la canya i altres espècies 
exòtiques. D’altra banda, allà a on sigui possible s’haurà d’augmentar l’amplada del marge o crear-
ne un de nou. 
Per tal de reduir els costos de gestió/manteniment, cal tenir en compte que el pla de pastures 
també haurà de contemplar la gestió de la vegetació dels marges. 

Mètode i materials 

Es desbrossarà freqüentment algunes zones específiques per tal d’eliminar els esbarzers. Els nuclis 
de canya s’eliminaran amb excavadora i posteriorment es cremaran les restes. 
D’altra banda, s’establirà un calendari de sega d’alguns marges de la finca per afavorir la diversitat 
estructural, la metodologia serà la següent: 

- Una sega poc freqüent (una vegada cada dos anys), que permeti el desenvolupament de la 
vegetació 

- Sega de diferents marges en diferents anys 
- Segar parcialment els marges per afavorir la diversitat d’estructures 
- Deixar algun arbust o vegetació llenyosa per diversificar hàbitats, sense permetre que siguin 

dominants. 
- Es segarà a la tardor o a l’hivern i evitant els moments en que el terra estigui molt moll per 

no compactar. 

Cronograma 2023/2024/2025/2026 

Recurrència Recurrent 

Seqüència Posterior a l’actuació 1.5 

Prioritat Mitjana 

Termini esperat dels resultats Mitjà (3-6 anys) 

Tramitació - 

Responsable Tècnic del Geven 

Actors Propietat, Geven, agricultors i operaris de la finca 

Pressupost 

4 jornades de maquinària per eliminar canya = 3.000 € 
24 hores per realitzar les desbrossades i crema 
d’esbarzers X 20 €/h X 3 anys X 2 (bianual) = 2.880 € 
1 jornada de maquinària per segar X 4 anys = 3.000 € 
Loguer de maquinària = 400 € 
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650 km X 0,3 €/km = 195 € 
21 % IVA = 1.989,75 € 
 
Total = 11.464,75 € 

Altres recursos necessaris Desbrossadora, motoserra, operaris de la finca 
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6.3.3 Conservació d’espècies 

A3.1 Instal·lació de caixes niu de diferents tipologies 

Codi mesura A1.1 Custòdia del lloc/àrea 

Línia d’actuació 3. Conservació d’espècies 

Localització / unitats de gestió Tota la finca 

Objectes de conservació Òliba, quiròpters 

Pressions i/o amenaces revertides - 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius OC5, OC11 

Descripció de l’actuació i justificació 

La manca i disminució de les cavitats disponibles (ja siguin naturals o artificials), degut a la 
desaparició i degradació d’estructures artificials o a l’escassetat d’arbres madurs, provoca que 
algunes espècies, com els quiròpters o rapinyaires com l’òliba, tinguin dificultats per trobar llocs 
disponibles per criar o descansar. 
En el cas de les òlibes, tenint en compte les dimensions de la finca, hi pot nidificar només una 
parella. Per tant, s’instal·laran el nombre de caixes necessàries a la zona més agrícola i amb més 
espais oberts (veure plànol als annexes). 
D’altra banda, respecte als quiròpters, les possibilitats de generar punts amb cavitats útils per les 
diferents espècies presents són diverses. En conseqüència, en el present pla de gestió es proposa 
combinar la instal·lació de caixes, en diferents ambients, amb la creació de cavitats en arbres vius i 
morts a les zones forestals (actuació 3.2). 

Mètode i materials 

S’instal·laran dues caixes principals per la cria d’òliba, a cal Maginot. Aquestes caixes tindran un 
forat de 18 cm, una cambra de cria de 40 X 40 cm i una precambra. En un radi d’1 km s’instal·laran 
4 caixes de repòs, 2 a la masia de cal Meliton i 2 més en arbres propers. Aquestes caixes tindran un 
forat de 18 cm i unes mides de 22 X 22 X 50 cm. 
D’altra banda s’instal·laran una trentena de caixes per ratpenats forestals i d’ambients agrícoles. 
Aquestes caixes aniran repartides a les clapes de bosc, a on s’actuï creant cavitats a arbres vius i a 
les parets d’edificis agrícoles orientades cap al N i el N-E. S’utilitzaran diferents tipologies de caixa, 
sempre evitant els colors foscos o el negre. 

Cronograma 2023, 2024 

Recurrència Puntual 

Seqüència Independent 

Prioritat Mitjana 

Termini esperat dels resultats Mitjà (3-5 anys) 

Tramitació - 

Responsable Tècnics del Geven 

Actors Propietat, Geven, CTFC 

Pressupost 

6 caixes d’òliba = 1.200 € 
30 caixes per quiròpters = 3.000 € 
16 hores per instal·lació X 20 €/h X 2 operaris = 640 € 
100 km X 0,3 €/km = 30 € 
21 % IVA = 1.022,7 € 
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Total = 5.892,7 € 

Altres recursos necessaris Voluntaris/es, escala, eines per la instal·lació 
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A3.2 
Creació de cavitats en arbres vius i generació 
d’estaques i fusta morta 

Codi mesura A1.1 Custòdia del lloc/àrea, A2.1 Gestió d’espècies 

Línia d’actuació 2. Gestió d’hàbitats 

Localització / unitats de gestió Unitat 3 (zones Forestals) 

Objectes de conservació Quiròpters 

Pressions i/o amenaces revertides Foc (7.1) 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius OC11 

Descripció de l’actuació i justificació 

Gran part de la finca està coberta per una massa forestal de pi blanc jove. Cal detectar i gestionar 
els rodals més propicis per albergar poblacions de quiròpters, per tal de generar cavitats i propiciar-
ne l’aparició natural d’aquestes. En aquest sentit, entre altres actuacions, el “Manual de 
conservación y seguimiento de los quirópteros forestales” del “Ministerio para a la transición 
ecològica” proposa la generació de cavitats en arbres vius i també estaques de fusta morta, com a 
mesures per a crear una xarxa de cavitats per a ratpenats forestals. Les estaques seran colonitzades 
per fongs i invertebrats saproxílics i constituiran un substrat idoni per a que els picots excavin els 
seus nius. Els quiròpters es podran refugiar en escorces exfoliades o en cavitats velles dels picots. 
Per generar les estaques de fusta morta cal emprar l’anellament d’arbres. Aquesta tècnica 
consisteix en retirar una banda completa d’escorça i fusta externa, per tallar els feixos de conducció 
del floema i el càmbium. D’aquesta manera l’arbre es debilitarà fins a la seva mort. 
Per concretar i resumir, cal tenir en compte que aquesta actuació combinada amb l’actuació 3.1, 
tenen com a objectiu augmentar el nombre de cavitats i afavorir processos naturals que generen 
microhàbitats i, per tant, un augment de la biodiversitat. Per assolir aquests ítems, cal implementar 
3 mesures que són complementaries entre elles: 

- Instal·lar caixes de refugi 
- Generar estaques anellant arbres 
- Talar arbres 

Mètode i materials 

Es seleccionaran 6 rodals d’1 ha per a realitzar les següents accions: 
- Forats realitzats amb un trepant amb broca ampla, a la fusta d’arbres vius (amb una 

densitat mínima de 5 forats cada 1.000 m2). Els forats es faran cap amunt en un angle d’uns 
45-60 º i amb una profunditat mínima de 20 cm. Una mètode alternatiu, per fer les cavitats, 
és la utilització d’una motoserra (Rueegger, 2017). 

- Aclarides emprant la generació d’estaques mortes. Aquestes es generaran per anellament 
de grups de 3-5 arbres propers per incrementar la probabilitat i disponibilitat de formar 
una xarxa de cavitats. Els arbres escollits, hauran de tindre un diàmetre mínim de més de 
20 cm i hauran de ser rectes i amb autopoda (per prioritzar les cavitats de picots). De 
manera sinèrgica, aquestes estaques proporcionaran forats per a la regeneració del bosc. 
L’anellament d’arbres es farà practicant amb motoserra dues incisions separades per 10-
20cm de fins a 2 cm de profunditat i buidant el contingut (Camprodon i Guixé 2016). 

- Finalment, es seleccionaran pins “dominats” i els que competeixen amb roures i alzines i 
altres frondoses, per procedir a la seva tala. Amb l’objectiu de constituir una massa mixta, 
menys vulnerable a incendis i plagues i a la vegada més transitable per als ratpenats. 

Cronograma 2024, 2025 

Recurrència Puntual 

Seqüència Posterior a l’actuació 1.4 
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Prioritat Mitjana 

Termini esperat dels resultats Mitjà  (4-7 anys) 

Tramitació - 

Responsable Tècnics del Geven 

Actors Propietat, CTFC, Geven 

Pressupost 

96 hores per realitzar els forats X 20 €/h = 1.920 € 
48 hores per realitzar anellaments X 20 €/h = 960 € 
96 hores per realitzar tales de pints X 20 €/h = 1.920 € 
Lloguer de maquinària = 500 € 
1.500 km X 0,3 €/km = 450 € 
21 % IVA = 1.207,5 € 
 
Total = 6.957,5 € 

Altres recursos necessaris Escala, operaris de la finca 
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A3.3 
Creació d’una cova artificial en una de les masies sense 
ús 

Codi mesura A1.1 Custòdia del lloc/àrea 

Línia d’actuació 2. Gestió d’hàbitats 

Localització / unitats de gestió Unitat 1 (Conreus i zones obertes) 

Objectes de conservació Quiròpters 

Pressions i/o amenaces revertides - 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius OC12 

Descripció de l’actuació i justificació 

A la finca trobem diverses masies d’un gran valor patrimonial però que han quedat en desús. 
Aquestes estructures artificials, molts cops són refugi de fauna amenaçada com és el cas de l’òliba 
o els ratpenats. De fet, tot i que actualment es desconeix l’estat de les poblacions, la propietària de 
la finca en te constància de que en algun moment hi ha hagut colònies de quiròpters dins de les 
masies. 
Promoure la presència d’aquests animals, també a les estructures abandonades, pot resultar molt 
beneficiós per l’agricultura practicada a la finca. 
Per tant, millorar les condicions dels habitacles de les masies per simular les condicions d’una cova, 
augmentarà les probabilitats de que una colònia de ratpenats s’instal·li. En aquest sentit, cal tenir 
en compte les sinergies entre les diferents actuacions d’aquest pla i que faran augmentar encara 
més les possibilitats de creació de noves colònies. En conseqüència, les actuacions relacionades 
amb la millora i recuperació de punts d’aigua, tindran en compte la funcionalitat d’aquests respecte 
als ratpenats i les actuacions relacionades amb l’obertura d’espais i la recuperació i creació 
d’herbassars, també tindran un efecte positiu per funcionar com a zones productores d’insectes 
(aliment). 

Mètode i materials 

Es seleccionarà les golfes d’una masia abandonada (Cal Maginot, Cal Meliton o Masia Ventosa) a 
on no hi hagi previst cap projecte de restauració i a on es trobin les condicions inicials més 
idònies. En l’espai seleccionat es recrearan les condicions d’una cova. Per fer-ho es tancaran tots 
els orificis per evitar corrents d’aire, deixant una sola obertura d’uns 30-50 cm, amb l’objectiu 
d’aconseguir foscor i unes condicions d’humitat i temperatura relativament altes (per afavorir la 
cria). 

Cronograma 2023 

Recurrència Puntual 

Seqüència Posterior a l’actuació 1.4 

Prioritat Mitjana 

Termini esperat dels resultats Mitjà  (3-6 anys) 

Tramitació - 

Responsable Tècnics del Geven 

Actors Propietat, CTFC, Geven 

Pressupost 

10 hores per feines de camp i d’adequació X 20 €/h = 
200 € 
Materials = 900 € 
100 km X 0,3 €/km = 30 € 
21 % IVA = 237,3 € 
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Total = 1.367,3 € 

Altres recursos necessaris Fustes, eines per clavar fustes, escales 
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6.3.4 Conservació del patrimoni cultural 

A4.1 
Dignificació, catalogació i millora de l’entorn dels 
arbres monumentals de la finca 

Codi mesura A1.1 Custòdia del lloc/àrea 

Línia d’actuació 4. Conservació del patrimoni cultural 

Localització / unitats de gestió 
Unitat 1 (Conreus i zones obertes) 
Unitat 3 (Zones Forestals) 

Objectes de conservació - 

Pressions i/o amenaces revertides - 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius OS4 

Descripció de l’actuació i justificació 

A la finca trobem 3 arbres de port singular: 

- Alzina monumental i centenària de Torrossolla 

- Servera (Sorbus domestica) entre la Font Xica i Cal Marlès 

- Roure de fulla petita (Quercus faginea) passada la Font Xica en direcció a la Masia Ventosa. 
Els 3 es troben en aparent bon estat però amb manca de gestió de la vegetació que els envolta, fet 
que els posa en risc davant d’un incendi i també pot dificultar el seu desenvolupament. 

Mètode i materials 

- Alzina de Torrossolla: es crearà un perímetre de seguretat al voltant, es netejarà de 
vegetació el mur de pedra seca que es troba al seu perímetre. D’altra banda es realitzaran 
els tràmits pertinents per proposar-la pel catàleg d’arbres monumentals de Catalunya. 

- Servera: es netejarà la vegetació (esbarzers i plantes enfiladisses) del seu entorn per tal de 
permetre un desenvolupament correcte. 

- Roure de fulla petita: s’eliminaran arbres i arbustos que impedeixin el correcte 
desenvolupament del roure. 

Posteriorment a aquesta primera actuació, s’hauran de realitzar desbrossades/estassades de 
manteniment (al menys cada dos anys) fins que s’implementi el pla de pastures. 

Cronograma 2023, 2025 

Recurrència Recurrent 

Seqüència Independent 

Prioritat Alta 

Termini esperat dels resultats Curt (1-2 anys) 

Tramitació - 

Responsable Tècnic del Geven 

Actors Propietat, operaris de la finca, Geven 

Pressupost 

32 hores per feines de desbrossament i estassades X 20 
€/h X 2 anys = 1.280 € 
24 hores per tràmits X 20 €/h = 480 € 
Edició, producció i instal·lació de plafó divulgatiu = 2.500 
€ 
Lloguer de maquinària i benzina = 250 € 
350 km X 0,3 €/km = 105 € 
21 % IVA = 969,15 € 
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Total = 5.584,15 € 

Altres recursos necessaris Operaris de la finca, desbrossadora, motoserra 
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A4.2 
Creació d’un arboretum de varietats autòctones 
detectades a l’EIN del Montmell 

Codi mesura A5.2 Millors productes i pràctiques de gestió 

Línia d’actuació 4. Conservació del patrimoni cultural 

Localització / unitats de gestió Unitat 1 (Conreus i zones obertes) 

Objectes de conservació Òliba 

Pressions i/o amenaces revertides 
Foc (7.1), abandonament de les zones obertes 
(herbassars i conreus tradicionals) (7.4) 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

Conreus anuals i perennes no fusters (2.1) 

Objectius operatius OC1, OC2, OC5, OS3 

Descripció de l’actuació i justificació 

A la finca trobem alguns peus d’antigues pomeres en diferents graus de conservació, també trobem 
serveres disperses (alguna de tamany important). Aquests elements formen part d’un patrimoni 
cultural (i ambiental) de gran valor i en greu perill de desaparèixer. 
Alguns dels objectius del present pla és el de diversificar cultius, recuperar espais oberts i crear 
productes de custòdia. En aquest sentit, l’acció de crear un arborètum, per a conservar espècies i 
varietats d’arbres fruiters presents a l’EIN del Montmell, fa sinergies amb altres actuacions que 
contribueixen a assolir aquests items. 
L’arboretum de fruiters, a mig i llarg termini, esdevindrà un punt generador de biodiversitat i un 
punt de partida per cultivar i crear productes amb un gran valor afegit. 
Per últim, cal remarcar que aquesta actuació sumada a les actuacions 2.3 i 2.4 suposarà la creació 
de 6,35 ha dedicades al cultiu regeneratiu de vinya i arbres fruiters i a la gestió d’herbassars (veure 
plànols annexes). 

Mètode i materials 

Amb l’assessorament extern del col·lectiu Eixarcolant es realitzarà treball de camp inicial per tal de 
detectar varietats d’arbres fruiters amb valor cultural i en perill de desaparèixer, es seleccionarà un 
espai d’1,35 ha d’un dels bancals de Torrossolla o d’una altre zona a on s’hagi de dur a terme una 
rompuda (veure plànols als annexes) i es faran els treballs necessaris de recol·lecció, empeltaments, 
germinació de llavors i plantació de les diferents espècies seleccionades. 

Cronograma 2023, 2024, 2025 

Recurrència Puntual 

Seqüència Independent 

Prioritat Mitjana 

Termini esperat dels resultats Mitjà (5-8 anys) 

Tramitació - 

Responsable Tècnics del GEVEN, tècnics d’Eixarcolant 

Actors Propietat, Eixarcolant, Geven 

Pressupost 

Assessorament i suport extern = 3.000 € 
240 hores per feines de camp i de preparació del terreny 
i plantació X 20 €/h = 4.800 € 
2 jornades de maquinària = 1.500 € 
1.500 km X 0,3 €/km = 450 € 
21 % IVA = 2.047,5 € 
 
Total = 11.797,5 € 
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Altres recursos necessaris Operaris i agricultors de la finca 
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A4.3 
Recuperació i millora de l’estat de conservació dels 
marges de pedra seca 

Codi mesura A1.1 Custòdia del lloc/àrea 

Línia d’actuació 4. Conservació del patrimoni cultural 

Localització / unitats de gestió Unitat 1 (Conreus i zones obertes) 

Objectes de conservació - 

Pressions i/o amenaces revertides - 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius OS2, OS3 

Descripció de l’actuació i justificació 

La cultura de la pedra seca forma part del nostre entorn agrícola i contribueix de manera 
important a la generació de biodiversitat en aquests ambients. Malauradament, l’abandonament 
de la gestió dels cultius i la transformació d’aquests està fent desaparèixer aquest bé cultural i 
ambiental. Cal, per tant, recuperar i conservar els marges de pedra seca com a elements clau dels 
ambients agrícoles. 

Mètode i materials 

Durant 5 anys es recuperaran anualment 100 metres lineals de marges de pedra seca de la finca. 
Per fer-ho es durant a terme principalment 3 accions: 

- Desbrossaments parcials d’esbarzers i plantes enfiladisses 
- Estassades d’arbustos i arbres que puguin posar en perill la integritat dels murs 
- Reconstrucció de les parts ensorrades, tenint en compte la creació de forats i espais grans 

i la incorporació d’elements de fusta que donin més complexitat a l’estructura. Aquesta 
reconstrucció es durà a terme amb el suport i assessorament del Grup de Pedra Seca de 
Sant Vicenç de Calders 

Cronograma 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 

Recurrència Puntual 

Seqüència Posterior a l’actuació 1.5 

Prioritat Mitjana 

Termini esperat dels resultats Curt (1-4 anys) 

Tramitació - 

Responsable Tècnics del Geven 

Actors 
Propietat, Geven, Grup de Pedra Seca de Sant Vicenç de 
Calders 

Pressupost 

40 hores per feines de desbrossament, estassades i 
reconstrucció X 20 €/h X 5 anys = 4.000 € 
Lloguer de maquinària i benzina X 5 anys = 1.000 € 
1.250 km X 0,3 €/km = 375 € 
21 % IVA = 1.128,75 € 
 
Total = 6.503,75 € 

Altres recursos necessaris Desbrossadora, motoserra, operaris de la finca 
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6.3.5 Regulació de l’ús públic 

A5.1 Instal·lació de cartells divulgatius i senyalització 

Codi mesura 3.1 Divulgació i comunicació 

Línia d’actuació 5. Regulació de l’ús públic 

Localització / unitats de gestió Tota la finca 

Objectes de conservació Tots 

Pressions i/o amenaces revertides Activitats recreatives (6.1) 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius OS5, OS6 

Descripció de l’actuació i justificació 

La divulgació del patrimoni i valors presents a la finca i la informació sobre normativa i 
recomanacions de l’espai són essencials per afavorir un bon ús per part dels/les usuaris/es dels 
camins i zones accessibles de la finca. Una manera de fer-ho és sobre un suport físic que pot ser un 
cartell o plafó fixe o temporal. 
A més a més, cal tenir en compte que els cartells/plafons instal·lats funcionaran com a elements de 
suport durant les sortides enoturístiques o divulgatives que es realitzin. 

Mètode i materials 

S’instal·larà 1 cartell, al voltant del nou edifici del celler, a on s’indiqui que Can Marlès és una finca 
en custòdia. Aquest cartell contindrà una il·lustració d’un element o elements representatius de la 
finca i una frase que expliqui l’existència de la iniciativa de custòdia. 
S’instal·laran 4 plafons divulgatius sobre les següents temàtiques: 

- Basses agrícoles i biodiversitat associada (bassa agrícola) 
- La relació entre el patrimoni agrícola i ambiental i la gestió de l’aigua (zona de Cal Merlès 

Vell) 
- L’alzina de Torrossolla i el seu entorn agroforestal (alzina de Torrossolla) 
- Les masies, el paisatge agrícola i biodiversitat associada (masia de Cal Maginot) 

Aquests cartells contindran il·lustracions i textos concisos i divulgatius. 
Per últim, s’instal·laran 10 cartells de senyalització amb normativa i/o consells d’us pels usuaris i 
usuàries de la finca. Aquests cartells aniran repartits a les zones de pas (camins i altres espais 
freqüentats). Contindran iconografia i textos curts i clars. 
Per tal produir tots els cartells caldrà il·lustrar les imatges, redactar els textos i fer el disseny. 
S’imprimiran amb vinils resistents als UV i amb capa protectora antivandàlisme. Es clavaran amb 
estaques de fusta, emprant un dau de cimentació a la base. 

Cronograma 2023, 2024 

Recurrència Puntual 

Seqüència Independent 

Prioritat Mitjana 

Termini esperat dels resultats Curt (1 any) 

Tramitació - 

Responsable Il·lustradora, tècnics del GEVEN 

Actors 
Propietat, Geven, Agents Rurals, Generalitat de 
Catalunya, Ajuntament, Societat Catalana d’Herpetologia 

Pressupost 
Cartell de finca en custòdia: 
25 hores per il·lustració i text X 20 €/h = 500 € 
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Disseny = 500 € 
Material = 300 € 
4 hores per instal·lació X 20 €/h = 80 € 
21 % IVA = 289,8 € 
Subtotal = 1.669,8 € 
 
4 plafons divulgatius: 
300 hores per il·lustracions i textos X 20 €/h = 6.000 € 
Disseny = 2.800 € 
Material = 2.000 € 
16 hores per instal·lació X 20 €/h = 320 € 
21 % IVA = 2.335,2 € 
Subtotal = 13.455,2 € 
 
10 cartells de senyalització: 
4 hores per textos X 20 €/h = 80 € 
Disseny = 400 € 
Material = 3.000 € 
16 hores per instal·lació X 20 €/h = 320 € 
21 % IVA = 798 € 
Subtotal = 4.598 € 
 
Total = 19.723 € 

Altres recursos necessaris Eines per instal·lar 
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A5.2 
Restricció de l'accés a camí proper al niu d’àliga durant 
l’època de cria 

Codi mesura 6.5 Instal·lació d’infraestructures 

Línia d’actuació 5. Regulació de l’ús públic 

Localització / unitats de gestió Unitat 3 (Zones forestals) 

Objectes de conservació Àguila daurada 

Pressions i/o amenaces revertides Activitats recreatives (6.1) 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius OC8 

Descripció de l’actuació i justificació 

Les molèsties provocades pel pas continuat d’excursionistes, ciclistes i fins i tot motoristes, és una 
greu amenaça per l’èxit de cria de la parella d’àguiles daurades que s’instal·la regularment a la finca 
o a zones limítrofes. En aquest sentit, el pas il·legal de vehicles de motocròs és un dels impactes 
negatius més greus que pateix actualment la zona. 
Un dels camins més sensibles, per la seva proximitat a una zona de nidificació, és el que va -----------
--------------------------------------------------- (veure plànols als annexes). Aquest camí ja queda restringit 
durant els anys que hi ha niu, tot i que la manca d’efectius per part dels Agents Rurals dificulta les 
tasques de vigilància i molts cops hi ha pas il·legal de vehicles motoritzats (motocròs). 
Per tant, cal implementar mesures (complementàries a l’actuació 5.1) que regulin o restringeixin 
l’accés a camins i reforcin la feina dels Agents Rurals, especialment durant l’època de cria de l’àguila. 
La instal·lació de tanques als camins que impedeixin l’entrada de motocicletes pot ser una mesura 
efectiva per tallar el pas indiscriminat d’aquests vehicles. 

Mètode i materials 

S’instal·larà dues tanques de fusta, a la entrada i sortida del camí que surt de la zona de Cal Merlès 
Vell i va fins al Collet de Sant Pere, que permeti l’accés de vianants i ciclistes i que eviti l’accés amb 
motocicletes. També ha de permetre el tancament total per restringir tot el pas durant la presència 
de nius d’àguila. 
La estructura de fusta serà d’estaques tractades en autoclau i aptes per a ser instal·lades a l’exterior. 
Es fixaran al terra a través de daus de cimentació fets amb formigó. 

Cronograma 2023 

Recurrència Puntual 

Seqüència Independent 

Prioritat Alta 

Termini esperat dels resultats Curt (1 any) 

Tramitació 
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Tarragona 

Responsable Tècnics del GEVEN 

Actors Propietat, altres veïns de la zona, Agents Rurals 

Pressupost 

32 hores per instal·lar tanques X 20 €/h = 640 € 
Materials = 3.000 € 
200 km X 0,3 €/km = 60 € 
21 % IVA = 777 € 
 
Total = 4.477 € 

Altres recursos necessaris Eines per instal·lar 
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6.3.6 Divulgació 

A6.1 Organització de sortides divulgatives 

Codi mesura 3.1 Divulgació i comunicació 

Línia d’actuació 6. Divulgació 

Localització / unitats de gestió Tota la finca 

Objectes de conservació Tots 

Pressions i/o amenaces revertides - 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius OS5 

Descripció de l’actuació i justificació 

Les activitats divulgatives enfocades al públic local, son essencials per fomentar el coneixement 
intern del territori i posar en valor els elements patrimonials existents. És per això que des del Geven 
ja s’han organitzat sortides divulgatives i de voluntariat a la finca, com jornades d’anellament amb 
tast de vins o jornades per plantar flora aquàtica a la bassa agrícola. 
Cal donar continuïtat i ampliar la feina divulgativa que s’ha fet fins ara, implementant un calendari 
de sortides anuals i oferir a les escoles i instituts de la comarca la possibilitat de visitar l’espai a 
tarvés de sortides guiades. 

Mètode i materials 

Es realitzaran com a mínim 7 jornades anuals dividides en 3 tipus d’activitat divulgatives: 
- 3 sortides divulgatives d’un matí de duració amb escoles/instituts de la comarca 
- 2 sortides divulgatives d’un matí de duració amb tast dels vins del celler 
- 2 sortides de voluntariat/divulgatives d’un matí de duració per realitzar tasques 

relacionades amb la millora d’hàbitats i amb la ciència ciutadana 
Els grups de totes les activitats, seran d’entre 20 i 40 persones i les activitats es recolzaran en els 
plafons divulgatius instal·lats i en el material divulgatiu editat (veure actuacions 5.1 i 6.3). 

Cronograma 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 

Recurrència Continuada 

Seqüència Independent 

Prioritat Mitjana 

Termini esperat dels resultats Curt (1 any) 

Tramitació - 

Responsable 
Tècnics del GEVEN, tècnics de la Societat Catalana 
d’Herpetologia 

Actors 
Propietat, Geven, Societat Catalana d’Herpetologia, 
Manel Bonilla (anellador d’aus) 

Pressupost 

84 hores per preparació i activitats X 20 €/h = 1.680 € 
Vins pels tastos = 960 € 
350 km X 0,3 €/h = 105 € 
21 % IVA = 576,45 € 
 
Total = 3.321,45 € X 8 anys = 26.571,6 € 

Altres recursos necessaris Material divulgatiu, eines per jornades de voluntariat 
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A6.2 
Implementació d’activitats turístiques relacionades amb 
la custòdia 

Codi mesura 3.1 Divulgació i comunicació 

Línia d’actuació 6. Divulgació 

Localització / unitats de gestió Tota la finca 

Objectes de conservació Tots 

Pressions i/o amenaces revertides - 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius OS6 

Descripció de l’actuació i justificació 

A la finca de Can Marlès, el turisme rural lligat a l’enoturisme és una de les principals activitats 
econòmiques. En aquest sentit, la custòdia del territori pot afegir elements distintius per tal de 
generar activitats complementàries i ampliar o millorar l’oferta turística del celler. 
Actualment, el turisme responsable i regeneratiu s’està plantejant com una alternativa al turisme 
convencional, basat en una industria turística que te un impacte molt negatiu en el medi ambient, 
tant a nivell d’ecosistemes com a nivell de canvi climàtic global. Incloure rutes guiades sobre les 
accions de custòdia i els objectes de conservació de la zona, en les activitats turístiques previstes, 
ajudarà en l’assoliment i consolidació de la practica del turisme responsable en la finca. 

Mètode i materials 

S’organitzaran anualment, com a mínim, 4 activitats turístiques relacionades amb la custòdia del 
territori i la conservació del patrimoni ambiental i cultural. En aquestes activitat participaran 
diferents entitats i es tractaran els temes següents: 

- Ciència ciutadana (turisme científic) relacionada amb els seguiments proposats en aquest 
pla de gestió 

- Patrimoni cultural: rutes sobre la pedra seca, els arbres monumental i els conreus autòctons 
- Patrimoni ambiental: rutes sobre els amfibis, els rapinyaires i altres elements de fauna i flora 

La duració aproximada de cada activitat serà de 4 hores i seran afegides al catàleg d’activitats del 
celler. 

Cronograma 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 

Recurrència Continuada 

Seqüència Independent 

Prioritat Mitjana 

Termini esperat dels resultats Curt (1 any) 

Tramitació - 

Responsable Propietat, tècnics del GEVEN 

Actors 
Propietat, Geven, Societat Catalana d’Herpetologia, Grup 
de Pedra Seca de Sant Vicenç de Calders 

Pressupost 

80 hores per organitzar i realitzar activitats X 20 €/h = 
1.600 € 
200 km X 0,3 €/km = 60 € 
21 % IVA = 348,6 € 
 
Total = 2.008,6 € X 8 anys = 16.068,8 € 

Altres recursos necessaris Material de suport per les activitats 
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A6.3 Edició de material divulgatiu 

Codi mesura 3.1 Divulgació i comunicació 

Línia d’actuació 6. Divulgació 

Localització / unitats de gestió Tota la finca 

Objectes de conservació Tots 

Pressions i/o amenaces revertides - 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius OS8 

Descripció de l’actuació i justificació 

Les guies divulgatives sobre els diferents elements del patrimoni ambiental i cultural, són un suport 
indispensable per implementar activitats divulgatives i turístiques de caire ambiental. Un exemple 
de guia divulgativa, feta pel Geven, és la guia de la zona humida de les Madrigueres. 
La creació d’una guia sobre els ecosistemes del Celler de Can Marlès i el Montmell donarà un impuls 
a la divulgació dels valors d’un espai molt desconegut a nivell local i global. 

Mètode i materials 

S’editarà una guia divulgativa (d’entre 30 i 40 pàgines) sobre els hàbitats i espècies del Celler de Can 
Marlès (i el Montmell) que tindrà el següent contingut: 

- 12 il·lustracions naturalistes/científiques sobre espècies i paisatges característics 
- Textos sobre els hàbitats i espècies 

- Annexes amb activitats pel públic infantil 

Cronograma 2023, 2024 

Recurrència Puntual 

Seqüència Independent 

Prioritat Mitjana 

Termini esperat dels resultats Curt (1 any) 

Tramitació - 

Responsable Tècnics del Geven, Il·lustradora, dissenyador gràfic 

Actors Propietat, Geven 

Pressupost 

240 hores per il·lustrar els continguts X 20 €/h = 4.800 € 
80 hores per redactar i revisar textos X 20 €/h = 1.600 € 
Edició = 2.000 € 
Impressió de 1.000 unitats X 3,5 €/u = 3.500 € 
21 % IVA = 2.499 € 
 
Total = 14.399 € 

Altres recursos necessaris - 

 

  

https://geven.cat/guia-de-les-madrigueres/


Can Marlès-Torrossolla (el Montmell). Pla de gestió 2022-2030 

61 
 

6.3.7 Socioeconomia i intercooperació 

A7.1 Creació de productes de custòdia 

Codi mesura 5.3 Incentius basats en el mercat 

Línia d’actuació 7. Socioeconomia i intercooperació 

Localització / unitats de gestió - 

Objectes de conservació Tots 

Pressions i/o amenaces revertides - 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius OS7 

Descripció de l’actuació i justificació 

Des del Geven s’està impulsant la creació d’una marca de custòdia amb l’objectiu principal 
d’impulsar la custòdia (especialment la custòdia agrària) al Baix Penedès. La imatge de la marca ja 
existeix i s’ha utilitzat en el plafó divulgatiu sobre la salamandra, que s’ha instal·lat a la Font Xica i 
en d’altres instal·lats en altres punts de la comarca. 
D’altra banda, es vol emprar la marca per crear una línia de productes de custòdia provinents de 
diferents finques del Baix Penedès. En aquest sentit, es preveu treure a la venda un primer producte 
a finals del 2022 (d’un altre productor del Baix Penedès), per tal de posar en marxa el projecte. 
La creació de productes de custòdia del Celler de Can Marlès, serà una eina més per comunicar i 
donar a conèixer els valors ambientals de la finca i la feina realitzada pels seus propietaris i les 
entitats de custòdia. 

Mètode i materials 

Coma ja s’ha comentat en l’apartat anterior, la imatge de la marca ja existeix. Per tant, només caldrà 
decidir un primer producte i procedir a la seva producció (al Celler de Can Marlès) i etiquetatge. Per 
tant s’han de dur a terme les següents accions: 

- Reunió per decidir el producte (serà algun vi produït a la finca) 

- Producció d’un petit tiratge (aproximadament 100 ampolles) 

- Etiquetatge amb la imatge del projecte “Amb Gust de Natura: Custòdia Baix Penedès” 

- Venda del producte en el propi celler, en punt de venda al Vendrell, en jornades 
divulgatives... 

Cronograma 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 

Recurrència Continuada 

Seqüència Independent 

Prioritat Baixa 

Termini esperat dels resultats Curt (1 any) 

Tramitació - 

Responsable Propietat, Tècnics del Geven 

Actors Altres productors/es de la comarca 

Pressupost 

Producció de 100 unitats de producte = 1.200 € 
21 % IVA = 252 € 
 
Total = 1.452 € X 8 anys = 11.616 € 

Altres recursos necessaris Punt de venda fixe al Vendrell (gratuït) 
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6.3.8 Finançament 

A8.1 
Preparació de documentació per a subvencions 
públiques i privades 

Codi mesura C10.4 Finançament per a la conservació 

Línia d’actuació 8. Finançament 

Localització / unitats de gestió - 

Objectes de conservació Tots 

Pressions i/o amenaces revertides - 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius - 

Descripció de l’actuació i justificació 

Una de les principals fonts de recursos econòmics per projectes de conservació del patrimoni 
ambiental, són les subvencions provinents d’ens públics i fundacions privades. De fet, a la finca ja 
s’han invertit diners provinents de la Diputació de Tarragona per executar un projecte que ha 
millorat els hàbitats de la Font Xica i la bassa agrícola. 

Mètode i materials 

Es redactaran els projectes pertinents en base a les actuacions del present pla de gestió i a la reunió 
anual que es realitzarà entre les entitats de custòdia i la propietat. 
El nombre de projectes que es demanin aniran en funció dels diners que es puguin avançar, tant per 
part de l’entitat com per part de la propietat. 

Cronograma 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 

Recurrència Continuada 

Seqüència Independent 

Prioritat Alta 

Termini esperat dels resultats Curt 

Tramitació - 

Responsable Tècnics del Geven, propietat 

Actors Societat Catalana d’Herpetologia 

Pressupost 

40 hores per redactar projectes X 20 €/h  = 800 € 
21 % IVA = 168 € 
 
Total = 968 € X 8 anys = 7.744 € 

Altres recursos necessaris - 
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A8.2 
Establiment de quotes a les activitats i venda de 
productes de custòdia 

Codi mesura C10.4 Finançament per a la conservació 

Línia d’actuació 8. Finançament 

Localització / unitats de gestió - 

Objectes de conservació Tots 

Pressions i/o amenaces revertides - 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius - 

Descripció de l’actuació i justificació 

Tant a les activitats divulgatives com a les turístiques, caldrà establir quotes que serveixin per cobrir 
despeses de l’activitat i que a la vegada se’n pugui destinar una petita part a altres actuacions del 
projecte de custòdia. 

Mètode i materials 

Les quotes s’establiran i es decidiran a la primera reunió organitzada un cop es posi en marxa el 
present pla de gestió. 

Cronograma 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 

Recurrència Continuada 

Seqüència Anterior a les actuacions 6.1 i 6.2 

Prioritat Alta 

Termini esperat dels resultats Curt 

Tramitació - 

Responsable Propietat, tècnics del Geven 

Actors - 

Pressupost Sense cost 

Altres recursos necessaris - 
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A8.3 Aportació de la propietat 

Codi mesura C10.4 Finançament per a la conservació 

Línia d’actuació 8. Finançament 

Localització / unitats de gestió - 

Objectes de conservació Tots 

Pressions i/o amenaces revertides - 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius - 

Descripció de l’actuació i justificació 

Sempre que sigui possible, les aportacions econòmiques per part de la propietat ajudaran a executar 
i accelerar la implementació de les actuacions del pla de gestió. 

Mètode i materials 

En les reunions anuals realitzades es decidirà per part de la propietat les aportacions anuals al 
projecte de custòdia. 

Cronograma 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 

Recurrència Recurrent 

Seqüència Independent 

Prioritat Mitjana 

Termini esperat dels resultats Curt 

Tramitació - 

Responsable Propietat 

Actors Geven, Societat Catalana d’Herpetologia 

Pressupost Sense cost 

Altres recursos necessaris - 
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A8.4 Conveni amb administració local 

Codi mesura C10.3 Desenvolupament d’aliances 

Línia d’actuació 8. Finançament 

Localització / unitats de gestió - 

Objectes de conservació Tots 

Pressions i/o amenaces revertides - 

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius OS1 

Descripció de l’actuació i justificació 

L’assoliment d’un conveni entre la propietat, les entitats ambientals i l’Ajuntament del Montmell 
suposarà un suport complementari que ajudarà a l’impuls de les accions del pla. Cal tenir en 
compte que moltes d’aquestes actuacions tenen a veure amb l’ús públic i la protecció i millora de 
valors ambientals i culturals d’interès general. 

Mètode i materials 

Es sol·licitarà una reunió a l’Ajuntament del Montmell a través d’una instància, per tal de presentar 
el projecte i convidar a l’Ajuntament a participar en la iniciativa. 

Cronograma 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 

Recurrència Recurrent 

Seqüència Independent 

Prioritat Mitjana 

Termini esperat dels resultats Curt 

Tramitació - 

Responsable Propietat, Tècnics del Geven 

Actors Geven, Societat Catalana d’Herpetologia 

Pressupost Sense cost 

Altres recursos necessaris - 
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6.3.9 Seguiment i avaluació 

A9.1 Censos i seguiment d’espècies objecte de conservació 

Codi mesura C8.2 Avaluació i gestió adaptativa 

Línia d’actuació 9. Seguiment i avaluació 

Localització / unitats de gestió Tota la finca 

Objectes de conservació Tots 

Pressions i/o amenaces revertides  

Condicions favorables i/o 
oportunitats potenciades 

- 

Objectius operatius - 

Descripció de l’actuació i justificació 

Per tal d’avaluar i realitzar un seguiment acurat d’alguns objectius operatius, caldrà fer un seguiment 
continuat de les espècies objecte de conservació indicades en el present pla de gestió. 

Mètode i materials 

Per dur a terme els diferents seguiments caldrà fer-ho amb el suport d’algunes entitats amb 
expertesa o administracions: 

- Àguila daurada 
Es realitzarà amb el suport i col·laboració dels Agents Rurals. Consistirà en comprovar la 
nidificació de l’espècie cada any (ja sigui dins de la finca o en zones limítrofes). Aquesta 
comprovació es pot realitzar a través de l’observació directa amb prismàtics durant les visites 
que es facin a la finca i demanant i compartint les dades amb els Agents Rurals. 

- Òliba 
Es realitzarà cada any el seguiment de les caixes niu instal·lades i es comptarà amb el suport 
de membres de l’Institut Català d’Ornitologia i del Grup de Naturalistes d’Osona i amb un 
ornitòleg expert membre del Geven. Un cop a l’any es durà a terme la revisió de les caixes 
niu instal·lades. En el cas de detectar la presència d’òlibes es procedirà a recollir mínim 20 
egagròpiles per a realitzar un estudi de la dieta i s’avaluarà la possibilitat de posar emissors 
per determinar l’ús de l’hàbitat. 

- Amfibis 
En el cas dels amfibis es col·laborarà amb la Societat Catalana d’Herpetologia i s’inclourà la 
finca en un projecte de ciència ciutadana d’àmbit global a tot Catalunya. La metodologia es 
basarà en el cens visual d’adults en nits propenses a l’activitat reproductiva , el comptatge 
i/o detecció de postes i larves i la detecció de reclutament (metamòrfics) en els punts 
estudiats. La visita als possibles punts de reproducció per tal de detectar adults serà 
nocturna, preferentment a les primeres hores de la nit, començant entre mitja hora i una 
hora després de la posta de sol i després o durant una jornada de pluges. La detecció de 
capgrossos i postes es pot fer al vespre aprofitant la preparació de les visites nocturnes. 
Per tal d’optimitzar esforços, es faran tres visites, als punts d’aigua, en moments favorables 
(tardor i primavera) al llarg de l’any. 

- Quiròpters 
4 cops l’any s’instal·larà la gravadora d’ultrasons (audiomoth) en els 4 punts del protocol 
Quirohàbtiats. En el cas de detectar espècies amenaçades s’avaluaria la possibilitat de 
capturar i fer marcatges amb la col·laboració del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de 
Catalunya (CTFC). També es realitzarà, un cop l’any i amb un cabiscopi, la revisió de les 
cavitats (i de les caixes refugi) naturals i creades artificialment, als rodals forestals propers 
als punts d’aigua.  Per dur a terme el seguiment també es comptarà amb una tècnica de 
l’entitat, amb experiència en l’estudi de quiròpters. 
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Cronograma 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 

Recurrència Continuada 

Seqüència Posterior a la diagnosi prèvia, en el cas dels quiròpters. 

Prioritat Alta 

Termini esperat dels resultats Curt 

Tramitació 
Autoritzacions del servei de Fauna de la Generalitat de 
Catalunya 

Responsable Tècnics del Geven 

Actors Geven, Propietat, SCH, CTFC, ICO, GNO 

Pressupost 

64 hores per seguiments X 20 €/h = 1.280 € 
900 km X 0,3 €/h = 270 € 
21 % IVA = 325,5 € 
 
Total = 1.875,5 € X 8 anys = 15.004 € 

Altres recursos necessaris 
Virkon® per desinfectar estris en el seguiment d’amfibis, 
salabre, lots de llum, escala, cabiscopi, xarxes de captura, 
prismàtics. 
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A9.2 
Seguiment i avaluació dels espais oberts i dels punts 
d’aigua 

Codi mesura 8.2 Avaluació i gestió adaptativa 

Línia d’actuació 9. Seguiment i avaluació 

Localització / unitats de gestió 
Unitat 1 (Conreus i zones obertes) 
Unitat 2 (Conjunt de punts humits de la Font Xica i Cal 
Merlès Vell) 

Objectes de conservació Tots 

Pressions i/o amenaces revertides  

Condicions favorables i/o oportunitats 
potenciades 

 

Objectius operatius  

Descripció de l’actuació i justificació 

Per tal d’avaluar i realitzar un seguiment acurat d’alguns objectius operatius, caldrà fer un seguiment 
recurrent de l’estat de conservació dels hàbitats sobre els quals es preveu actuar (conreus, 
herbassars, marges, fonts i basses). 

Mètode i materials 

Per dur a terme els diferents seguiments caldrà fer-ho amb suport d’algunes entitats amb expertesa: 
- Conreus i marges 

En els conreus regeneratius i marges es durà a terme un seguiment de l’estat de conservació 
amb els criteris del projecte Resifarms (indicadors ECODIAG). Aquest seguiment es realitzarà 
cada any i es farà a través del treball de camp i amb l’analisis d’imatges captades amb dron. 

- Herbassars 

En els herbassars es durà a terme un seguiment de l’estat de conservació basat en els criteris 
del projecte Resifarms (indicadors ECODIAG). Aquest seguiment es realitzarà cada any i es 
farà a través del treball de camp i amb l’anàlisi d’imatges captades amb dron. 

- Punts d’aigua 

Per dur a terme el seguiment dels punts d’aigua s’utilitzarà una multisonda per mesurar els 
paràmetres bàsics de la fisicoquímica de l’aigua. També s’avaluarà en base als criteris 
explicats al projecte Resifarms (indicadors ECODIAG). Aquest seguiment es farà durant les 
visites dels censos d’amfibis i es comptarà amb el suport d’una limnòloga. 

Cronograma 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 

Recurrència Continuada 

Seqüència Independent 

Prioritat Alta 

Termini esperat dels resultats - 

Tramitació - 

Responsable Tècnics del Geven 

Actors Geven, Propietat 

Pressupost 

40 hores per mostrejos X 20 €/h = 800 € 
300 km X 0,3 €/km = 90 € 
21% IVA = 186,9 € 
 
Total = 1.076,9 € X 8 anys = 8.615,2 € 

Altres recursos necessaris Multisonda, dron, programari GIS. 
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A9.3 
Redacció de memòria/infografia anual d’avaluació, 
resultats d’accions i revisió d’objectius 

Codi mesura 8.2 Avaluació i gestió adaptativa 

Línia d’actuació 9. Seguiment i avaluació 

Localització / unitats de gestió Tota la finca 

Objectes de conservació Tots 

Pressions i/o amenaces revertides  

Condicions favorables i/o oportunitats 
potenciades 

 

Objectius operatius  

Descripció de l’actuació i justificació 

Per tal d’avaluar les accions dutes a terme anualment, caldrà redactar una memòria on s’avaluïn els 
resultats (en base als seguiments realitzats) i el nivell d’assoliment dels objectius operacionals 
marcats. D’altra banda, el document també inclourà una proposta d’actuacions, per l’any següent, 
en base a la revisió dels objectius. 

Mètode i materials 

El format emprat serà el d’una infografia que faciliti la visualització de les dades de manera ràpida i 
concisa. Es redactarà cada any entre el desembre i el gener. 

Cronograma 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 

Recurrència Continuada 

Seqüència Independent 

Prioritat Alta 

Termini esperat dels resultats  

Tramitació  

Responsable Tècnics del Geven 

Actors Propietat, Societat Catalana d’Herpetologia 

Pressupost 

40 hores pel tractament de dades i redacció d’informe X 
20 €/h = 800 € 
21 % IVA = 168 € 
 
Total = 968 € X 8 anys = 7.744 € 

Altres recursos necessaris - 

 

 



Can Marlès-Torrossolla (el Montmell). Pla de gestió 2022-2030 

70 
 

Taula 10. Relació de les actuacions amb els objectius i objectes de conservació. 

 Òliba 
Àguila 

daurada 
Salamandra i 
altres amfibis 

Quiròpters - - - - - - - - 

Actuació/ Objectiu OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 OC8 OC9 OC10 OC11 OC12 OS1 OS2 OS3 OS4 OS5 OS6 OS7 OS8  
A1.1                      
A1.2                      
A1.3                      
A1.4                      
A1.5                      
A2.1                      
A2.2                      
A2.3                      
A2.4                      
A2.5                      
A3.1                      
A3.2                      
A3.3                      
A4.1                      
A4.2                      
A4.3                      
A5.1                      
A5.2                      
A6.1                      
A6.2                      
A6.3                      
A7.1                      
A8.1                      
A8.2                      
A8.3                      
A8.4                      
A9.1                      
A9.2                      
A9.3                      
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6.4 Cronograma d’actuacions i pressupost 

Taula 11. Cronograma d’actuacions. 

Actuació 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

A1.1          

A1.2          

A1.3          

A1.4          

A1.5          

A2.1          

A2.2          

A2.3          

A2.4          

A2.5          

A3.1          

A3.2          

A3.3          

A4.1          

A4.2          

A4.3          

A5.1          

A5.2          

A6.1          

A6.2          

A6.3          

A7.1          

A8.1          

A8.2          

A8.3          

A8.4          

A9.1          

A9.2          

A9.3          
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Taula 12. Pressupost. 

 

Actuació 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  

A1.1 762,3 €          

A1.2  1.972,3 €         

A1.3  1.004,3 €         

A1.4  1.548,8 €         

A1.5  1.427,8 €         

A2.1  3.345,65 € 3.345,65 € 3.345,65 € 3.345,65 €      

A2.2  7.052,78 € 7.052,78 €        

A2.3   3.242,8 € 3.242,8 €       

A2.4  1.111,685 € 1.111,69 €        

A2.5  2.866,18 € 2.866,18 € 2.866,18 € 2.866,18 €      

A3.1  2.946,35 € 2.946,35 €        

A3.2   3.478,75 € 3.478,75 €       

A3.3  1.367,3 €         

A4.1  2.792,075 €  2.792,08 €       

A4.2  3.932,5 € 3.932,5 € 3.932,5 €       

A4.3  1.300,75 € 1.300,75 € 1.300,75 € 1.300,75 € 1.300,75 €     

A5.1  9.861,5 € 9.861,5 €        

A5.2  4.477 €         

A6.1  3.321,45 € 3.321,45 € 3.321,45 € 3.321,45 € 3.321,45 € 3.321,45 € 3.321,45 € 3.321,45 €  

A6.2  2.008,6 € 2.008,6 € 2.008,6 € 2.008,6 € 2.008,6 € 2.008,6 € 2.008,6 € 2.008,6 €  

A6.3  7.199,5 € 7.199,5 €        

A7.1  1.452 € 1.452 € 1.452 € 1.452 € 1.452 € 1.452 € 1.452 € 1.452 €  

A8.1  968 € 968 € 968 € 968 € 968 € 968 € 968 € 968 €  

A8.2           

A8.3           

A8.4           

A9.1  1.875,5 € 1.875,5 € 1.875,5 € 1.875,5 € 1.875,5 € 1.875,5 € 1.875,5 € 1.875,5 €  

A9.2  1.076,9 € 1.076,9 € 1.076,9 € 1.076,9 € 1.076,9 € 1.076,9 € 1.076,9 € 1.076,9 €  

A9.3  968 € 968 € 968 € 968 € 968 € 968 € 968 € 968 € Total 

Total 762,3 € 65.876,92 € 58.008,54 € 32.629,15 € 19.183,03 € 12.971,2 € 11.670,45 € 11.670,45 € 11.670,45 € 224.442,48 € 
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7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
 

7.1 Pla de seguiment 

Taula 13. Cronograma de seguiment d’indicadors. 

Actuació 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

IC1         

IC2         

IC3         

IC4         

IC5         

IC6         

IC7         

IC8         

IC9         

IC10         

IC11.1         

IC11.2         

IC12         

IS1         

IS2         

IS3         

IS4         

IS5         

IS6         

IS7         

IS8         

 

7.2 Avaluació dels objectius 

Anualment es realitzarà una infografia, a on s’analitzaran els resultats de les accions executades 
i s’avaluarà el grau d’assoliment dels objectius operatiu marcats. La redacció d’aquest document 
anirà a càrrec del GEVEN i es tindrà en compte a les entitats que hi col·laboren. El document 
resultant, es presentarà a una reunió anual amb la propietat on es discutiran les actuacions a 
realitzar l’any següent i les possibles modificacions del pla de gestió. 
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7.3 Revisió del pla de gestió 

A la reunió anual de presentació de la memòria (infografia), que es durà a terme cada mes de 
gener durant els anys de vigència del present document, es farà una revisió simplificada (excepte 
l’últim any que serà completa) del pla de gestió. L’objectiu d’aquestes revisions serà el 
d’assegurar la validesa del contingut del document i decidir les modificacions que siguin 
necessàries, per tal d’adaptar el pla a qualsevol nova circumstància. En aquestes reunions hi serà 
present la propietat de la finca, el GEVEN i les entitats i actors que hagin participat en les 
actuacions dutes a terme i tinguin la voluntat d’assistir. 

 

I com a prova de conformitat i perquè així consti, signem el present pla de gestió, a.....,...... 

de.....: 
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8. ANNEXOS 
 

8.1 Annex 1: Cartografia de la finca 
 

 

      Mapa 1. Potencials rompudes i reobertures. 
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      Mapa 2. Àrea potencial de caça d’òliba respecte a les caixes niu. 
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     Mapa 3. Punts d’aigua/humits a conservar/recuperar/millorar. 
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     Mapa 4. Arbres monumentals d’interès cultural. 
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          Mapa 5. Masies d’interès cultural i per a la gestió. 
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Mapa 6. Unitats de gestió en les que s’ha dividit la finca. 


