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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS
D’OBERTURA DE LA FRANJA DE PROTECCIÓ DE LA URBANIZACIÓ VORA SITGES,
1a FASE
1 INTRODUCCIÓ
D’acord amb la legislació vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals, una de les
mesures de prevenció d’obligatòria implantació a les urbanitzacions, sense continuïtat amb
la trama urbana, és la construcció, primer i manteniment, desprès, d’una franja de protecció
de 25 m d’amplada, amb baixa carga de combustible vegetal.
La DIBA, mitjançant la seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
(OTPMIF) ha redactat el projecte tècnic que defineix tècnicament els treballs que cal
desenvolupar, les seves característiques i a més a més, en valora el seu cost econòmic.
Així mateix i mitjançant el Catàleg de Serveis anual, la DIBA aporta el 95% del finançament
necessari per a fer possible la franja de protecció i la imprescindible direcció facultativa dels
treballs a desenvolupar, anant el 5% restant de la despesa a càrrec de l’Ajuntament.

2 OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la contractació dels treballs de construcció de la franja de
protecció de la urbanització Vora Sitges, d’aquest terme municipal, d’acord amb allò que
assenyala el projecte tècnic aportat per l’OTPMIF de la DIBA, la legislació vigent en matèria
de prevenció d’incendis i amb les indicacions de la direcció facultativa contractada a l’efecte
per l’Ajuntament.
3 SERVEI A CONTRACTAR
Es tracta de contractar una empresa especialitzada en desenvolupar treballs de neteja
forestal : sotabosc i arbrat, si escau, d’acord amb els criteris constructius que s’especifiquen
al Decret 123/2005, de 14 de juny, sobre mesures de prevenció d’incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana – franges de protecció.
Veure el document aclaridor Franges protecció perimetral
L’empresa haurà de disposar del material, eines, maquinària i vehicles necessari pel
correcte desenvolupament dels treballs contractats així com dels EPI’s i altre equipament
prescriptiu d’acord amb la legislació de seguretat laboral vigent aplicable.
Així mateix haurà d’estar en possessió de la corresponent assegurança RC i estar al dia
amb les seves obligacions fiscals, laborals i amb la SSocial i Mútua d’Accidents laborals.
Si fos necessari aconseguir qualsevol permís o autorització per desenvolupar els treballs
objecte del contracte – risc d’incendi forestal o altres – serien a càrrec de l’adjudicatària.

4 EXECUCIÓ DEL PROJECTE
4.1 Terminis
Un cop adjudicat el contracte l’adjudicatari podrà començar a treballar essent la seva durada
màxima del contracte el 31 de desembre de 2019 atès que així ho assenyalen les condicions
de l’ajut econòmic de la DIBA. Si no fos possible acabar a la data esmentada l’Ajuntament
sol·licitarà la pròrroga corresponent. En aquest cas els treballs hauran d’estar totalment
finalitzats a data 28 de febrer de 2020.
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4.2 Lloc de treball
L’adjudicatària desenvoluparà el seu treball d’acord amb les indicacions que rebi de l’Àrea
de Serveis municipals de l’Ajuntament i en principi dins del terme municipal de Canyelles, tot
i que, puntualment, és pot entrar en termes municipals veïns. En tot cas l’adjudicatària
s’haurà d’ajustar al projecte tècnic i especialment, a les indicacions de la direcció facultativa.
4.3 Interlocució
L’empresa adjudicatària nomenarà una persona responsable que serà l’interlocutor amb
l’ajuntament, per a qualsevol aspecte (administratiu, tècnic, de serveis, etc.) relacionat amb
el contracte.
Així mateix, l’Ajuntament de Canyelles nomenarà un tècnic de referència que serà la veu i
representació de l’Ajuntament en el contracte.
4.4 Execució
L’execució dels treballs es dura a terme segons les indicacions de la direcció facultativa que
vetllarà perquè el tractament de la franja estigui d’acord amb el que especifica el Decret
123/2005 o altra legislació vigent aplicable.
Les restes vegetals resultants dels treballs es tractaran d’acord amb la legislació vigent
aplicable, especialment el Decret 123/2005 sense que, en cap cas, puguin romandre
emmagatzemats a la parcel·la.
Tampoc es podran deixar els troncs o soques i brancam procedent dels arbres tallats, en
indrets propers a habitatges existents, propietats privades o públiques de manera que es
creï una situació de malestar i de sensació de perill en el veïnat. La retirada o tractament de
les restes vegetals resultants haurà d’anar fent-se de manera lligada i coordinada amb els
treballs de neteja evitant, com a sistema, l’emmagatzematge de restes.
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