INFORME – PROPOSTA

Regidoria: Medi ambient
Assumpte: Contracte d’obres per la neteja subsidiària de parcel·les interiors sense
edificar segons la normativa actual de prevenció d’incendis forestals.
Procediment: Contractació d’obres. Obert simplificat sumari.
Núm. Expedient: 1379-1134/2020
Josep Raventós Rigual, tècnic de medi ambient de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf) en
compliment de la meva funció formulo el present informe-proposta d’acord amb els
següents

1. Objecte
Son objecte del contracte els treballs de neteja forestal de diferents parcel·les interiors
de les urbanitzacions, associat al corresponent expedient d’ordre d’execució, segons
allò que disposa la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
situats en terrenys forestals i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de
prevenció dels incendis que desenvolupa la Llei 5/2003, així com l’Ordenança municipal
reguladora de la Neteja de Solar i Parcel·les i de Prevenció d’Incendis Forestals.
2. Necessitat i idoneïtat del contracte.El municipi d’Olivella és un municipi catalogat d’alt risc d’incendi forestal pel decret
64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals. Totes les urbanitzacions d’Olivella i el nucli urbà després de la modificació de
la llei estan afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals, on entre d’altres, obliga als propietaris de les
parcel·les interiors sense edificar a efectuar-ne la neteja forestal. A l’interior de les
diferents urbanitzacions, hi ha gran quantitat de parcel·les sense edificar que cal
efectuar-ne un manteniment forestal i que tenen obert un expedient d’ordre
d’execució. El present contracte estarà associat a diferents expedients d’ordre
d’execució per tal de poder realitzar-ne els treballs.
3. CODI CPV (vocabulari comú de contractació pública)
LOT 1. Treballs forestals d’obertura de la franja perimetral (ampliació)
77230000-1 Serveis relacionats amb la silvicultura
77312000-0 Serveis de desbrossada
77211400-6. Serveis de tala d’arbres

4. Característiques tècniques
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Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats
en terrenys forestals.
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis que
desenvolupa la Llei 5/2003.
Projecte executiu de prevenció d’incendis forestals de les diferents
urbanitzacions (PPU)
Ordenança municipal reguladora de la Neteja de Solar i Parcel·les i de Prevenció
d’Incendis Forestals.

a) Criteris bàsics de tractament de la vegetació:
Les parcel·les hauran de mantenir el terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb
la massa arbòria aclarida i les branques baixes esporgades i neta de vegetació seca o
morta, així com de restes vegetals i de qualsevol mena de matèria que pugui propagar
el foc, donant compliment en tot cas a les mesures de prevenció d’incendis forestals
establertes en el Decret 123/2005 de prevenció d’incendis forestals en els
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals.
Principals criteris de neteja:
Arbrat:
- Tala d’arbres necessaris per aconseguir una distància mínima de 6 metres
- Densitat màxima d’arbrat de 150 peus/ha
- Capçades restants a 5 metres una de l’altre
- Arbrat restant, podat fins 1/3 de la seva alçada (màx 5 m)
- Tala dels arbres a menys de 5 m del perímetre (via pública i altres parcel·les)
Matolls:
- Cobertura màxima del 15 % i una distància mínima de 3 metres.
- No continuïtat entre els matolls i l’arbrat
Es mostra en el croquis adjunt, els criteris bàsics de neteja de les parcel·les d’acord
amb el Decret 123/2005 de prevenció d’incendis forestals i d’acord a Ordenança
municipal reguladora de la Neteja de Solar i Parcel·les i de Prevenció d’Incendis
Forestals.
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Selecció de la vegetació.Les tallades es faran de manera selectiva, en funció de l’estat fisiològic dels individus,
talant aquells peus que presentin senyals de debilitat, malformacions, de rebrot, etc.,
afavorint aquells individus més ben formats i adults.
Excepcionalment, es podran respectar exemplars d’especial interès.
Es prioritzarà la tala de pi blanc davant d’altres especies com ara Alzines, Oliveres,
Ullastres o Roures entre d’altres.
Es respectaran els exemplars d’espècies protegides, com ara el Margalló (Chamareops
humilis)
De forma general, i respectant les cobertures màximes permeses, cal prioritzar la
permanència d’espècies de baixa inflamabilitat que dificultin l’inici i la propagació del
foc com:
-

Olea europaea (olivera, ullastre).
Prunus avium (cirerer).
Buxus sempervirens (boix).
Pistacia lentiscus (mata).
Pistacia terebinthus (noguerola).
Rhamnus alaternus (aladern).
Hedera helix (heura).
Daphne gnidium (matapoll).
Ruscus aculeatus (galzeran).
Rubia peregrina (roja).
Smilax aspera (arítjol).
Viburnum tinus (marfull).
Quercus sp. (garric, carrasca, alzina, alzina surera i roures).
Juniperus communis (ginebró).
Arbutus unedo (arboç).
Rhamnus lycioides (arçot).
Ononis tridentata (ruac).
Osyris alba (ginestó).
Halimium sp. (esteperola).
Atriplex halimus (salat blanc).
Tamarix sp. (tamariu).

b) Àmbit d’actuació
Les neteges forestals s’efectuaran en diferents parcel·les interiors sense edificar
afectades per expedients d’ordre d’execució, que es detallen a continuació.
Tanmateix, remarcar com s’especifica en l’apartat c) de la present memòria, que és
susceptible d’efectuar-se permutes de parcel·les segons evolució dels corresponents
expedients d’ordre d’execució.
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Llistat parcel·les a executar i pressupost individualitzat

Adreça

Ref.
cadast
ral

Sagitari, 31

7722207

Verge, 63

7618130

Verge, 93

7618115

Mallarenga, 20

6950219

Miquela, 19

7119210

Cometa, 30

7036058

Bessons, 17

7627711

Linx, 4

6718303

Rossinyol, 18

6517509

Llum, 41

7333520

Verge, 1

7826701

Can Pere Miret, 25

7036013

Mesquita, 27

7339715

Merla, 10

6953132

Garric, 18

7646124

Garric, 20

7646125

Via Làctia, 181

7634220

Xixella, 17

6951239

Parcel·la a
concretar
Total

Expedient

Pressupo
st (IVA
Inclòs)

24431069/2018
24430921/2018
24430877/2018
24431353/2018
24430876/2018
24431091/2019
24430573/2018
24431337/2020
24431066/2018
24430452/2018
24430569/2018

1.400

24431071/2019
24430323/2019
24430890/2018
24430673/2018
24430676/2018
24430614/2018
24431302/2021

1.300

1.500

Previsió
execució
treballs
forestals
Desembre 2021
Desembre 2021

1.500

Desembre 2021

1.400

Primer trimestre
2022
Desembre 2021

800
1.300
900

Primer trimestre
2022
Gener 2022

1.500

Desembre 2021

1.500

Gener 2022

1.200

Primer trimestre
2022
Primer trimestre
2022

1.500

1.300

Primer trimestre
2022
Primer trimestre
2022
Primer trimestre
2022
Primer trimestre
2022
Primer trimestre
2022
Abril – Maig 2022

1.200

Abril – Maig 2022

1.400

Primer trimestre
2022

1.400
1.200
1.400
1.300

25.000 €

c) Autoritzacions, permuta de parcel·les i planificació dels treballs
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Autoritzacions
Totes les parcel·les a executar vinculen directament amb un expedient d’ordre
d’execució, i per tant, cada parcel·la serà autoritzada per l’ajuntament segons resolució
de l’expedient corresponent. Cada autorització de parcel·la, l’empresa adjudicatària
disposarà d’un màxim de 15 dies per realitzar les tasques un cop confirmat amb
l’encarregat de la mateixa el vist i plau municipal. La comunicació s’efectuarà via
correu electrònic del responsable que l’empresa faciliti.
Permuta
Hi ha la possibilitat que alguna de les parcel·les previstes d’actuació ja hagin sigut
executades pel propietari, en aquests casos, i a criteri del tècnic responsable del
contracte, s’efectuarà canvi amb una altre parcel·la de similars característiques.
Planificació
La planificació dels treballs ha d’efectuar-se de tal manera que es contempli la
possibilitat que cada parcel·la s’executi de forma individual en jornades diferents
segons evolució dels corresponents expedients que es pot prolongar durant tota la
durada del contracte.
d) Gestió de la fusta
L’empresa adjudicatària es farà càrrec de la gestió fusta fins al seu destí final. En tot
cas, cap la possibilitat de deixar la fusta ben apilada, amb talls de 80 cm, fora de la via
pública però a la part limítrof amb la mateixa, per tal que els veïns en cas que
l’empresa no s’emporti la fusta en pugui fer aprofitament. Caldrà acordar amb el tècnic
responsable del contracte aquesta possibilitat per a cada parcel·la.
Un cop retirada la fusta, la zona haurà de quedar amb les branques i restes triturades i
estassades a una mida inferior a 20 cm.
e) Mesures d’acabament
Es donarà gran importància a la qualitat de les mesures d’acabament, es destaquen en
especial:
Cal fer la reparació dels danys que s’hagin produït de forma accidental en
tanques, fites, senyalitzacions, camins...
 Correcte trituració de les restes vegetals generades. Es tindrà molt en compte la
trituració de les restes generades a menys de 20 cm segons normativa i la seva
estassada homogènia.
 Correcte ubicació de la fusta, tallada a mida inferior a 80 cm en cas que en lloc
de fer-ne aprofitament directe es deixi per l’aprofitament veïnal.
 Correcte fixació dels troncs generats, tallats a mida inferior a 1,20 per tal
d’evitar rodaments per tal d’evitar el risc cap els habitatges en les zones en
pendent on no es puguin extreure.
 Si s’ha treballat sobre camins, i s’ha retirat o triturat les restes vegetals, cal
retirar el total d’estella que hagi quedat sobre el camí.
 Esporga dels arbres que hagin quedat afectats per l’abatiment dels arbres de
tala.
 Tallada, arrencada i retirada de les plantes enfiladisses dels arbres.
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Si han quedat afectats els vials públics per la pròpia dinàmica de les feines,
caldrà bufar/netejar les branques, fulles... de tal manera que quedi oberta la
circulació normal de la via.

f) Termini d’execució
El termini d’execució de les obres és el 15 de juny de 2022.
Cada parcel·la serà autoritzada per l’ajuntament segons resolució de l’expedient
corresponent. Cada autorització de parcel·la, l’empresa adjudicatària disposarà d’un
màxim de 15 dies per realitzar les tasques.
g) Senyalització de l’obra
Sempre que els treballs pugin afectar a la via pública, directa o indirectament, s’haurà
de senyalitzar per tal de fer visible els treballs de neteja forestal, tant per la seguretat
dels propis treballadors com pels usuaris de la via pública.
Sempre que sigui necessari treballar des de la via pública, l’empresa contractada
s’encarregarà de la senyalització prèvia dels treballs, advertint dels treballs amb
antelació per tal d’evitar l’estacionament durant els dies que durin els treballs en la
zona afectada si fos necessari.
h) Responsabilitat
L’empresa adjudicatària serà responsable durant l’execució dels treballs, de tots els
danys i perjudicis directes i indirectes, que s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o
serveis públics o privats, com a conseqüència dels actes, omissions i negligències del
personal al seu càrrec, d’una deficient organització dels treballs o l’incompliment de les
mesures de seguretat.
Estarà al corrent de totes les obligacions amb els seus treballadors i complirà tota la
legislació referent a higiene i seguretat en el treball.
El contractista disposarà d’una pòlissa d’assegurances
responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.

amb

cobertura

de

i) Seguretat i salut
L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral,
de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball.
L’empresa adjudicatària respondrà de la seguretat laboral dels seus treballadors i dels
danys a tercers que la feina pogués ocasionar.
D’acord amb el Reial Decret 16/27/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i d’acord amb les
posteriors modificacions que s’aprovin d’aquest decret, el contractista ha de tenir un
Pla de Seguretat i Salut en el treball
Pàgina 7 de 10
Oficina d’Atenció Ciutadana Carrer Aquari s/n Edifici municipal La Crivellera Mas Milà
Casa de la Vila Plaça Major s/n Casc antic
Telèfon 93 896 80 00 –ajuntament@olivella.cat - 08818 OLIVELLA (Garraf) – NIF P0814700A

Una còpia del Pla de Seguretat i Salut ha de romandre en el lloc de treball. S’haurà de
garantir que els treballadors han rebut la formació adequada a totes les mesures de
seguretat i salut a l’obra.
5. Pressupost i Valor estimat del contracte (VEC)
Pressupost.Pressupost d’execució:
IVA 21 %

20.661,16 €
4.338,84 €

Cost total d’execució:

25.000 €

Valor estimat del contracte.- 20.661,16 €
6. Aplicació pressupostària
Hi ha existència de crèdit suficient i adequat a l’aplicació pressupostària B4 1721
2279909. Neteja subsidiària de parcel·les.
Fase de la despesa: AD
Número d’operació: 220210004096
7. Vigència del contracte / termini d’execució
El termini d’execució de les obres és el 15 de juny de 2022.
Cada parcel·la serà autoritzada per l’ajuntament segons resolució de l’expedient
corresponent. Cada autorització de parcel·la, l’empresa adjudicatària disposarà d’un
màxim de 15 dies per realitzar les tasques un cop confirmat amb l’encarregat de la
mateixa el vist i plau municipal. La comunicació s’efectuarà via correu electrònic del
responsable que l’empresa faciliti.
Recepció dels treballs (Per parcel·la)
Si la prestació dels treballs no reunís les condicions necessàries per procedir a la seva
certificació, es dictaran per escrit les instruccions oportunes per tal d’esmenar les
deficiències observades, determinant un termini per tal d’esmenar-les.
Facturació
Un cop finalitzada i certificada, es podrà efectuar facturació individual de cada
parcel·la.
8. Criteris de valoració
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S’adjudicarà amb un únic criteri de valoració de forma automàtica, segons pressupost
d’execució més baix, detallat per parcel·la.
El pressupost cal presentar-lo segons model adjunt (annex 2. Criteris d’adjudicació).
S’aclareix que es sol·licita el pressupost detallat per parcel·la, però l’adjudicació serà de
tot el bloc de parcel·les conjunta segons pressupost total més baix.
En cas d’empat en les propostes, es donarà preferència en l’adjudicació del contracte a
les empreses que tinguin a la plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat
superior al 2 per cent, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que
disposi del percentatge superior de treballadors fixos amb discapacitat a la seva
plantilla.
Si tot i així persisteix l’empat, es resoldrà per sorteig públic, al qual es convidarà a tots
els licitadors.
9.

Lloc i termini de presentació de l'oferta:

Forma de tramitació: ordinària (no subjecta a regulació harmonitzada)
Procediment adjudicació: Obert simplificat sumari. Contractació d’obres.
Tramitació electrònica
Règim de publicitat: anunci de licitació en el Perfil del contractant.
Termini de presentació d’ofertes: 10 dies hàbils
Lloc de presentació: únicament a través de presentació telemàtica de la oferta
(e-licita, perfil del contractista).
No s’accepten les ofertes presentades per qualsevol altre mitjà.
Els licitadors han de presentar la documentació següent:


Declaració responsable i oferta de criteris automàtics, d’acord amb l’annex.

Els licitadors poden formular a l’òrgan de contractació els dubtes que tinguin per tal
d’elaborar les seves propostes a través del perfil del contractant, en l’apartat de dubtes
i respostes. Només es resolen els dubtes a través del perfil del contractant i amb el
procediment establert. No es responen particularment preguntes formulades
telefònicament o per correu electrònic.
El procediment establert a tal efecte és el següent:
a.- Els licitadors poden formular les seves preguntes durant el període de
preparació de les propostes, a través del perfil del contractant, en l’apartat de
dubtes i respostes.
b.- El termini màxim d’acceptació de les preguntes a tot tardar 1 dia hàbil abans
de finalitzar el termini de lliurament de les ofertes.
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10.Responsable del contracte:
El responsable del contracte serà el tècnic de medi ambient de l’Ajuntament d’Olivella.
Josep Raventós Rigual.

El Responsable del contracte

El secretari-interventor
(nota de conformitat, article 3.4 Reial decret
128/2018, de 16 de març)

[document signat electrònicament]
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