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I. MEMÒRIA

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ
L’obra s’emmarca dins de les funcions assignades a l’administració forestal relatives
a l’execució de les mesures i accions en matèria d’incendis forestals, i de les facultats
dominicals atribuïdes en relació amb l’explotació, la gestió i conservació dels terrenys
forestals de propietat pública que pertanyen al patrimoni de la Generalitat; d’acord
amb allò que es determina a la Llei 6/88, de 30 de març, forestal de Catalunya.
Així mateix, la finalitat de dur a terme l’obra respon als principis derivats de la mateixa
normativa sectorial, consistents en assegurar la conservació dels terrenys forestals
del territori català i garantir la producció de primeres matèries, aprofitar
adequadament els recursos naturals renovables, i mantenir les condicions que
permeten un ús recreatiu i cultural d’aquests terrenys; sota els preceptes de garantir
la disponibilitat futura d’aquets recursos naturals i la conservació de la dinàmica del
medi forestal, així com de ser compatibles amb la protecció dels terrenys, d’acord
amb els fins pels quals es van incloure al catàleg d’utilitat pública.
Al llarg dels anys, l’administració forestal ha anat realitzant puntualment actuacions
de prevenció d’incendis i millora de les masses forestals, sota la seva responsabilitat
competencial. No obstant, part de les masses incloses a la forest no han estat mai
tractades, o bé, en molts casos aquestes actuacions no han tingut continuïtat o no
s’han proveït del manteniment necessari. En aquest sentit, és necessària una
intervenció amb la doble finalitat d’adequar la massa a un model de combustible
menys vulnerable al risc d’incendis forestals, i de protecció i millora de les masses
forestals del bosc públic, segons la planificació que regeix la gestió que s’ha de dur
a terme (Projecte d’Ordenació de la forest propietat de la Generalitat de Catalunya
“Plans i Baridana”, CUP-54).

2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ
L’àmbit d’actuació es situa a la forest de titularitat de la Generalitat de Catalunya
“Plans i Baridana”, al terme municipal de Montblanc, comarca de la Conca de
Barberà.
Per resolució de 13 de març de 2014, i amb la denominació de “Plans i Baridana”, es
declaren d’utilitat pública diverses forests propietat de la Generalitat de Catalunya
situades al terme municipal de Montblanc i s’agrupen en una única inscripció al
Catàleg de Forests d’utilitat pública de Tarragona, amb el núm. 54 i una superfície
total de 813,12 ha.
La forest “Plans i Baridana” es localitza dins dels límits d’un dels Perímetres de
Protecció Prioritària de Grans Massissos Forestals (PPP), l’anomenat T3 “Muntanyes
de Prades”. En l’actualitat, i malgrat que aquest massís encara no disposa d’un Pla
d’Infraestructures Estratègiques de Prevenció d’Incendis (PIEPI) aprovat, sí que s’ha
realitzat l’anàlisi i proposta de les infraestructures estratègiques de prevenció i
MEMÒRIA

1

extinció d’incendis forestals.
La forest “Plans i Baridana” compta amb un Projecte d’Ordenació, aprovat per
resolució de 20 d’agost de 2013 amb un període de vigència de 15 anys.
L’àmbit concret d’actuació dins de la forest “Plans i Baridana” respon, per una banda,
al que determina el programa d’actuacions d’aquest document de planificació, en què
s’ha de prioritzar l’execució dels diferents rodals d’ordenació en el primer trienni dins
del període de vigència de 15 anys. Per l’altra, i en termes de prevenció d’incendis
forestals i de facilitar les labors d’extinció en el moment de l’emergència, interessa
associar l’àmbit d’actuació amb la zona de foment de la gestió (ZFG) de la forest
definida a l’àmbit del PIEPI del PPP T3 “Massís de Muntanyes de Prades-Bosc de
Poblet”, localitzada sobre franges estratègiques existents i planificades.
Per tal de donar compliment als anteriors requisits, l’àmbit d’actuació és correspondrà
amb la totalitat dels rodals 7f i 7h del projecte d’ordenació, i parcialment els rodals 7a
i 7g; amb una superfície resultant de 14,88 ha.
2.1.

Afectacions

2.1.1.

Domini públic forestal

Les actuacions previstes afecten a les zones corresponents a la superfícies de la
forest declarada d’Utilitat Pública que a continuació es detalla:
Taula 1. Superfície afectació forests d’utilitat pública

Núm. CUP
54

2.1.2.

Nom de la forest
Plans i Baridana

Superfície total
(ha)

Superfície àmbit
actuació
(ha)

813,12

14,88

Perímetres de protecció prioritària

Les actuacions previstes afecten a les zones corresponents a la superfície del
Perímetres de protecció prioritària (PPP) que a continuació es detalla:
Taula 2. Superfície afectació PPP

Codi PPP
T3

Nom del PPP
Muntanyes de Prades

Superfície total
(ha)

Superfície
àmbit actuació
(ha)

38.862

14,88

Així mateix, el municipi de Montblanc està declarat d’alt risc d’incendi forestal pel
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals.
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2.1.3.

Xarxa Natura 2000

Les actuacions previstes es troben íntegrament incloses dins els límits de l’espai de
la Xarxa Natura 2000 que a continuació es detalla:
Taula 3. Superfície afectació espais xarxa Natura 2000

Codi espai
ES514008

Nom del PPP
Muntanyes de Prades

Superfície total
(ha)

Superfície
àmbit actuació
(ha)

30.726,49

14,88

Aquest espai, alhora, és Zona d’especial protecció per als ocells (ZEPA) i Zona
d’especial conservació (ZEC); considerades com a espais naturals protegits, d’acord
amb el que s’estableix a la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada
per la Llei 5/2017.
2.1.4.

Pla d’espais d’interès natural (PEIN)

L’àmbit d’actuació, inclòs íntegrament dins l’espai de Xarxa Natura 2000 “Muntanyes
de Prades”, es considera també espai natural protegit, d’acord amb el que s’estableix
a la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada per la Llei 5/2017.
2.1.5.

Àrea d’interès faunístic i florístic (AIFF)

La totalitat de l’àmbit d’actuació es troba dins un àrea d’interès faunístic i florístic, per
correspondre’s amb un àrea de campeig i de cria de l’àguila cuabarrada (Aquila
fasciata); espècie catalogada com amenaçada per la normativa vigent dins la
categoria de vulnerable.
La totalitat de la superfície d’actuació es situa dins de l’àrea de campeig d’aquesta
espècie, mentre que només l’extrem més oriental dels rodals 7a i 7h ho fa dins del
sector de cria. Malgrat això, la superfície que es situa dins del sector cria és reduïda,
d’aproximadament unes 1,4 ha del total a executar, i allunyada de les visuals directes
del niu.
Per altra banda, al rodal 7a hi ha la presència de dues espècies protegides, el grèvol
(Ilex aquifolium) i el teix (Taxus baccata), i al rodal 7g només la del grèvol.
2.1.6.

Hàbitats d’interès comunitari (HIC)

Les actuacions corresponents a l’àmbit del rodal 7a es situen íntegrament dins de
l’hàbitat d’interès comunitari (HIC) prioritari de Catalunya que es detalla:
Taula 4. Superfície afectació HIC

Codi HIC

Nom HIC

9530*

Pinedes submediterrànies de pinassa

MEMÒRIA

Superfície total
(ha)

Superfície
àmbit actuació
(ha)

2.549,1

5,27
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2.1.7.

Domini públic pecuari

L’àmbit d’actuació no té cap relació de contigüitat ni forma part de cap dels eixos
principals de transhumància que transcorren pel terme municipal de Montblanc,
definits en el projecte “Els camins ramaders i de la transhumància a Catalunya”, que
va liderar la Fundació del Món Rural amb la participació del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l’any 2010.
Altrament, al terme municipal de Montblanc i, per tant, tampoc dins de l’àmbit
d’actuació, no consta l’existència de camins ramaders classificats.
2.1.8.

Titularitat dels terrenys

La totalitat de l’àmbit d’actuació es situa dins dels terrenys públics de la forest “Plans
i Baridana”, titularitat de la Generalitat de Catalunya.
2.1.9.

Topografia

La forest “Plans i Baridana” disposa d’una xarxa viària en bon estat de conservació;
la qual permetrà l’accés mecanitzat fins l’àmbit d’actuació i la treta de la fusta fora de
la forest.
2.1.10. Altres afectacions

En l’àmbit d’actuació hi ha un aprofitament de pastures, normalment durant els mesos
compresos de maig-juny i octubre-novembre. En el seu cas, i per tal d’evitar
interferències entre l’execució dels treballs i el pasturatge, caldrà preveure una bona
planificació per tal de coordinar-se amb el responsable de l’explotació ramadera i
compatibilitzar els diferents usos.

3. OBJECTE DEL PROJECTE
El desenvolupament del projecte sobre els sistemes forestals ha de permetre assolir
els objectius que emanen de la pròpia normativa sectorial forestal, d’assegurar la
conservació dels terrenys forestals, garantir la producció de primeres matèries,
aprofitar adequadament els recursos forestals i mantenir les condicions que permeten
l’ús recreatiu i cultural dels terrenys; així com obtenir una massa millorada des del
punt de vista silvícola, que garanteixi el desenvolupament adequat d’acord amb les
característiques de l’estació ecològica i d’estabilitat davant de danys biòtics, i menys
vulnerable als incendis forestals, al disminuir la càrrega i continuïtat vertical i
horitzontal de combustible forestal, que incrementi l’oportunitat d’intervenció als
equips de gestió de l’extinció d’incendis amb l’objectiu que aquests no acabin
esdevenint GIF.
Així dons, l’objecte d’aquest projecte és executar treballs de reducció de la càrrega
de combustible i millora de la massa forestal; que afecten la totalitat dels rodals 7f i
7h del projecte d’ordenació de la forest “Plans i Baridana” CUP 54, i parcialment els
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rodals 7a i 7g; amb una superfície resultant de 14,88 ha, segons la següent
distribució:
Taula 5. Superfície rodals
Rodals
Superfície (ha)
7a

5,27

7f

2,52

7g

1,93

7h

5,16

3.1. Treballs de prevenció d’incendis i millora silvícola
Els treballs es duran a terme d’acord amb el previst al projecte d’ordenació de la
forest “Plans i Baridana” per a cadascun dels rodals d’actuació, en base a models de
gestió que responen a la producció de fusta i augment de la resistència al foc, i a la
protecció.
En qualsevol cas, però, els principis generals bàsics que regiran aquests treballs en
les diferents superfícies d’actuació són:
a) Estassada de l’estrat arbustiu:
Amb la finalitat de limitar la intensitat del foc potencial de superfície i reduir la
probabilitat de desenvolupament del foc en sentit vertical i que passi a capçades,
caldrà dur a terme la reducció del combustible de superfície (matollar d’alçada < 1,3
m) i la reducció o eliminació del d’escala (matollar d’alçada > 1,3 m), fins valors de
fracció de cabuda coberta de l’estrat arbustiu no superiors al 30% i de distància
vertical amb el dosser principal de capçades superior als 3,5 m.
Aquesta estassada de l’estrat arbustiu es durà en totes les zones d’actuació i amb
una intensitat variable, en funció del percentatge de la fracció de cabuda coberta
inicial del matollar i de la distància de separació amb el dosser principal de capçades.
Com a criteri de priorització, s’eliminaran preferentment aquelles espècies de l’estrat
arbustiu més inflamables.
b) Aclarida de l’estrat arbori:
Amb la finalitat de reduir la continuïtat vertical de l’estrat arbori i, així, reduir la
probabilitat de transmissió del foc cap al dosser superior, caldrà dur a terme una
aclarida selectiva de l’estrat arbori, mitjançant l’eliminació del que es consideraria
com a combustible d’escala; és a dir, les espècies arbòries dominades o
submergides, els peus de regeneració avançada i, en els claps on la massa sigui
mixta, les espècies del subvol que mantenen una distància vertical amb el dosser
principal inferior als 3,5 m.
Amb la finalitat de trencar la continuïtat horitzontal de capçades i, així, reduir la
probabilitat de transmissió del foc a través de les capçades, alhora, caldrà que
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l’aclarida creï discontinuïtat horitzontal entre les capçades d’un mateix estrat
dominant o codominant. En cap cas es generaran obertures que facilitin el
desenvolupament posterior de l’estrat arbustiu (fracció de cabuda coberta (FCC) final
màxima de l’ordre del 70 %).
Amb criteri de millora de la massa arbrada, preferentment s’eliminaran els peus que
puguin ser focus de l’origen de danys en el futur, amb símptomes de decrepitud o
pèrdua de vigor, que presentin pitjors característiques fenotípiques (torts, malformats,
bifurcats, etc.) i aquells que presentin poc desenvolupament de capçada o un elevat
coeficient d’esveltesa (escàs diàmetre en relació a l’alçada total de l’arbre). Així
mateix, es prioritzarà la reserva dels peus que presentin major alçada i
desenvolupament de capçada, i amb la part de capçada viva el més elevada possible.
En el cas de les quercines, preferentment es respectaran els peus procedents de
llavor enfront als peus de rebrot. En el cas del bosc menut, es respectaran d’1 a 2
tanys per soca.
En qualsevol cas, i amb la finalitat d’augmentar la diversitat d’espècies, l’enriquiment
del sistema forestal o, fins i tot, la substitució progressiva de l’espècie principal,
s’afavorirà la reserva dels exemplars de quercines i altres planifolis que, tant pel seu
desenvolupament, port i situació espacial, es puguin considerar de futur.
c) Poda de l’arbrat:
Amb la finalitat de reduir la probabilitat de desenvolupament del foc en sentit vertical,
i en els casos en què les branques de la capçada viva es situïn a una alçada inferior
als 3,5 metres entre l’estat arbori i l’alçada del combustible de superfície, es practicarà
la poda dels exemplars arboris reservats.
Quan per l’alçada total dels plançons reservats, en el seu cas, no sigui possible
practicar la poda fins a l’alçada de 3,5 m, es durà a terme una poda baixa fins a un
màxim d’1/3 de l’alçada total dels peus.
d) Tractament de les restes vegetals generades:
Amb la finalitat reduir la quantitat de total de combustible disponible en cas d’incendi
forestal i, en el seu cas, facilitar el procés de descomposició de les mateixes, caldrà
dur a terme un tractament de les restes vegetals generades; ja sigui mitjançant la
seva retirada de l’àmbit d’actuació, o bé, mitjançant triturat o trossejat. En aquest
darrer cas, les restes s’hauran de disposar de manera homogènia sobre el sòl, amb
gruixos inferiors als 30 cm, i amb una longitud inferior als 20 i 50 cm, en funció si les
restes són menors o superiors als 5 cm de diàmetre, respectivament.
e) Treta i apilat de la fusta fora de l’àmbit d’actuació:
Amb la finalitat de poder obtenir el màxim rendiment possible dels productes forestals
tallats i de no deixar combustible mort sobre el sòl, es durà a terme la treta de la fusta
fins a zona d’acopi o carregador. Aquí es realitzarà la classificació de la fusta segons
tipologia estandarditzada, amb l’objectiu de maximitzar els productes i minimitzar la
fusta de trituració que es tallarà a 2,5 m.
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4. DESCRIPCIÓ I CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS
4.1. Condicionats tècnics a l’execució de les actuacions
Amb l’execució de les actuacions previstes a l’àmbit del present projecte no es
preveuen interrelacions negatives ni a mig ni a llarg termini, sinó al contrari; atès que
la finalitat perseguida és la de millorar la massa des del punt de vista silvícola i de
prevenció dels incendis forestals.
No obstant, cal tenir en compte una sèrie de condicionants durant l’execució de les
actuacions en relació a les afectacions detectades en l’apartat 2.1 de la present
memòria, essent necessari el seu anàlisi i, en el seu cas, introducció de mesures
preventives i correctores que corresponguin, així com proposar els indicadors que
permetin dur a terme el seguiment del seu compliment.
4.1.1.

Fauna i flora

Vist que la totalitat de la superfície d’actuació es situa dins de l’àrea de campeig de
l’àguila cuabarrada (Aquila fasciata), i que l’extrem més oriental dels rodals 7a i 7h
ho fa dins del sector de cria, en una superfície d’unes 1,4 ha del total a executar, les
actuacions s’executaran tenint en compte el que determinen les directrius de gestió
establertes per aquesta espècie dins l’espai de la xara Natura 2000 “Muntanyes de
Prades”, de procurar no realitzar els aprofitaments forestals en èpoques que no
interfereixin amb el seu cicle biològic. Així mateix, s’espera que a curt termini les
actuacions afavoreixin a l’hàbitat d’aquesta espècie, atès que, en la mesura del que
és possible, s’executaran aplicant mesures de gestió de l’hàbitat com són el
manteniment dels marges i de les àrees arbustives; tal i com determinen les mateixes
directrius de gestió d’aquest espai.
Amb caràcter general, i a efectes d’afavorir totes les espècies de fauna presents a
l’àmbit d’actuació (quiròpters forestals, ocells) es mantindran les espècies arbòries
d’interès i un mínim de 5 peus morts/ha, de classe diamètrica > 40 cm. Així mateix,
es fomentarà el manteniment de les espècies arbòries i arbustives productores de
fruits susceptibles de ser font d’aliment i en cap cas el tractament de la vegetació es
durà a terme amb productes fitosanitaris per l’afectació directa o indirecta que pugui
tenir sobre les espècie de fauna.
Per altra banda, i donat que al rodal 7a hi ha la presència del grèvol (Ilex aquifolium)
i del teix (Taxus baccata), i al rodal 7g la del grèvol, es prohibeix la seva recol·lecció,
tallada i desarrelament; en compliment del que determina l’Ordre de 5 de novembre
de 1984, sobre protecció de flora autòctona amenaçada de Catalunya.
A efectes de garantir la no afectació dels exemplars de fauna i flora descrits a l’àmbit
d’actuació, s’adoptaran les mesures necessàries d’informació al personal executor
dels treballs.
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En qualsevol cas, si en fase d’execució dels treballs es detecten exemplars
d’espècies de fauna i/o flora protegides i/o amenaçades dins l’àmbit d’actuació,
s’haurà de comunicar als Serveis Territorials del DARP a Tarragona per tal que es
valorin les possibles mesures a adoptar.
4.1.2.

Hàbitats d’interès comunitari

Vist que el rodal 7a s’engloba dins de l’hàbitat d’interès comunitari prioritari de les
pinedes submediterrànies de pinassa, en la mesura del possible, es mantindran un
mínim de 5-10 peus/ha d’aquesta espècie, amb diàmetre > 40 cm i alçada > 12 m,
perla millora de la qualitat i maduresa de l’hàbitat, i es fomentarà de la presència
d'altres espècies arbòries caducifòlies.
Amb especial incís, en aquest rodal es fomentarà la presència de fusta morta en peu
o a terra i d’arbres vells o decrèpits. La fusta morta a terra és millor deixar-la a partir
de 15 cm de diàmetre normal i de 2-3 m de llargària, i les estaques en peu més
amples de 30-40 cm de diàmetre normal i més de 3 m d’alçària.
4.1.3.

Risc d’incendi

Vist que el municipi de Montblanc on es situa la forest “Plans i Baridana”, està declarat
d’alt risc d’incendi, caldrà disposar en tot moment dels avisos que en aquest sentit
realitzi el Servei de Prevenció d’incendis Forestals pel que fa al nivell diari del Pla
Alfa de risc d’incendi. En cas d’activació del Pla Alfa nivell 3, caldrà aturar, en tots els
casos els treballs en tant que l’activació d’aquest nivell implica la prohibició de
realitzar aquesta tipologia de treballs així com el tancament dels accessos als
principals massissos. Per a la resta de nivells d’activació del Pla Alfa es respectaran
en cada cas el que l’organisme competent estableixi.
4.1.4.

Topografia

No es preveu cap condicionat tècnic pel que fa a la mecanització dels diferents
treballs previstos, en tant que la forest disposa d’una bona xarxa viària, en bon estat
de conservació.
Així mateix, es prendran les mesures necessàries d’informació al personal executor dels
treballs, per tal que es planifiqui un disseny òptim dels ròssecs, que permetin el pas de
la maquinària utilitzada en el seu cas per la treta de la fusta, i que, alhora minimitzin la
superfície afectada, la fragmentació dels hàbitats, i els danys sobre el sòl, la vegetació
que resti en peu i els elements presents en el terreny (marges de pedra, etc.).
4.2. Descripció dels treballs a realitzar per rodals d’actuació
Per a cadascun dels rodals que integren l’àmbit del present projecte, seguidament,
es concreten els treballs que s’hi duran a terme; atenent a les característiques
silvícoles particulars de cadascun dels rodals i al que determinen els models de
gestió, segons es descriu al projecte d’ordenació de la forest “Plans i Baridana”.
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Paral·lelament, aquestes actuacions es duran a terme sota els principis generals
bàsics i els condicionants tècnics a l’execució de les actuacions, descrits als apartats
3.1 i 4.1 de la present memòria, respectivament.
a) Rodal 7a
Estat actual
Rodal d’estructura regular i monoestratificada, conformat per una massa mixta
dominada per la pinassa (Pinus nigra) i el pi roig (Pinus sylvestris), i acompanyada
pel pi pinastre (Pinus pinaster), el pi blanc (Pinus halepensis), l’alzina (Quercus ilex),
el roure de fulla petita (Quercus faginea), el grèvol (Ilex aquifolium), el teix (Taxus
baccata) i altres espècies caducifòlies; que donen lloc a una FCC mitjana pròxima al
75 %. Als sectors on la massa està més oberta, i de manera generalitzada a tot el rodal,
hi ha una formació de planifolis al subvol. L’espècie principal és la pinassa, per ésser
l’espècie de major densitat i que pobla l’estrat dominant, en comparació al pi roig que
ho fa en l’estrat dominat. La densitat total de la massa és de 1.009 peus/ha, dels quals
904 peus/ha es corresponen a les coníferes. Al sector més oriental del rodal hi ha peus
caiguts per ventades no retirats.
Pel que fa a l’estrat arbustiu, amb una FCC i alçada mitjana del 20 % i 1,2 m,
respectivament, es troba poblat pel càdec (Juniperus oxycedrus), el ginebre comú
(Juniperus communis), la gatosa (Ulex parviflorus), el matabou (Bupleurum fruticosum),
l’esbarzer (Rubus ulmifolius), l’aranyoner (Prunus spinosa), el roser silvestre (Rosa sp.)
o la falguera aquilina (Pteridium aquilinum).
L’estrat herbaci, amb una FCC del 70 %, es troba poblat per la rogeta (Rubia peregrina),
la jonça (Aphyllanthes monspeliensis), el fenàs de marge (Brachypodium
phoenicoides) o les molses.

Actuacions a realitzar
- Estassada de l’estrat arbustiu, principalment, per tal que la distància amb el
dosser principal de capçades > 3,5 m (reducció del matollar d’alçada < 1,3 m i
reducció o eliminació del matollar > 1,3 m); atès que la FCC inicial només és del
20 %.
- Aclarida selectiva de l’estrat arbori fins FCC final màxima de l’ordre del 70 %
(espècies de l’estrat dominant o codominant) i amb distància al dosser principal
de capçades > 3,5 m (espècies arbòries estrat dominat o submergit, regeneració
avançada i espècies del subvol o de l’estrat dominant en els casos en què la
distància sigui < 3,5 m entre els dos estrats de capçades).
Donat que la densitat actual de la massa és molt elevada, d’acord amb el que
estableix el model de gestió per l’edat mitjana actual de la pinassa, de 75 anys,
l’aclarida selectiva afectarà a les classes diamètriques inferiors, reduint la densitat
inicial a uns 600 peus/ha de coníferes.
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El criteri de tallada perseguirà avançar en la dominància de la pinassa, a costa
d’eliminar els peus de pi roig i les altres coníferes, i reservant les espècies de
planifolis presents en el rodal.
- Retirada dels peus caiguts per ventades, amb reserva com a mínim dels 5 peus
morts/ha, de classe diamètrica > 40 cm.
- Poda de l’arbrat restant quan la separació mínima entre la capçada viva de l’estrat
arbori i l’alçada del combustible de superfície sigui < 3,5 m.
- Arrossegament/treta de la fusta obtinguda i d’aquells afectats per ventades a peu
de camí/zona d’acopi més propera, a l’objecte de classificar la fusta segons
tipologia estandarditzada.
- Tractament de totes les restes vegetals generades mitjançant la seva retirada,
estellat o trossejat (amb gruixos < 30 cm i longitud < 20 cm -si restes < 5 cm- o
longitud < 50 cm -si restes > 5 cm-).
b) Rodal 7f
Estat actual
Rodal d’estructura semiregular i biestratificada, conformat per una massa mixta
dominada pel pi blanc (Pinus halepensis), i acompanyada per la pinassa (Pinus
nigra), el pi pinastre (Pinus pinaster) i l’alzina (Quercus ilex); que donen lloc a una
FCC mitjana del 75 %. Les espècies principals són el pi blanc i l’alzina, malgrat l’espècie
dominant sigui el pi blanc. La densitat total de la massa és de 1.250 peus/ha, dels quals
1.120 peus/ha es corresponen a les coníferes.
Pel que fa a l’estrat arbustiu, amb una FCC i alçada mitjana del 50 % i 1,2 m,
respectivament, es troba poblat pel càdec (Juniperus oxycedrus), la gatosa (Ulex
parviflorus), i el bruc d’hivern (Erica multiflora).
L’estrat herbaci, amb una FCC del 40 %, es troba poblat per la jonça (Aphyllanthes
monspeliensis) o el fenàs (Brachypodium sp.).

Actuacions a realitzar
- Estassada de l’estrat arbustiu fins FCC ≤ 30 % i amb distància al dosser principal
de capçades > 3,5 m (reducció del matollar d’alçada < 1,3 m i reducció o
eliminació del matollar > 1,3 m).
- Aclarida selectiva mixta de l’estrat arbori fins FCC final màxima de l’ordre del 70
% (espècies de l’estrat dominant o codominant) i amb distància al dosser principal
de capçades > 3,5 m (espècies arbòries estrat dominat o submergit, regeneració
avançada i espècies del subvol o de l’estrat dominant en els casos en què la
distància sigui < 3,5 m entre els dos estrats de capçades).
D’acord amb el que estableix el model de gestió, i per l’edat mitjana actual del pi
blanc de 45 anys, es durà a terme una aclarida selectiva que afectarà
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principalment al pi blanc, reduint la densitat inicial a uns 720 peus/ha de
coníferes.
En les localitzacions amb suficient presència de quercines que poden passar en
poc temps a l’estrat dominant, és a dir, amb capacitat suficient de
desenvolupament per substituir el dosser de pi blanc (aproximadament alçada de
capçada > 6 m), el criteri de tallada anirà encaminat a eliminar preferentment els
peus de coníferes fins al valor de la FCC indicat. En el cas que les quercines
siguin presents com a claps en el subvol (aproximadament alçada de capçada
< 4,5 m) caldrà mantenir els dos estrats amb el valor de FCC indicat, a excepció
quan la distància entre els dos estrats de capçades sigui < 3,5 m.
- Poda de l’arbrat restant quan la separació mínima entre la capçada viva de l’estrat
arbori i l’alçada del combustible de superfície sigui < 3,5 m.
- Arrossegament/treta de la fusta obtinguda a peu de camí/zona d’acopi més
propera, a l’objecte de classificar la fusta segons tipologia estandarditzada.
- Tractament de totes les restes vegetals generades mitjançant la seva retirada,
estellat o trossejat (amb gruixos < 30 cm i longitud < 20 cm -si restes < 5 cm- o
longitud < 50 cm -si restes > 5 cm-).
c) Rodal 7g
Estat actual
Rodal d’estructura regular i monoestratificada, conformat per una massa mixta
dominada per la pinassa (Pinus nigra) i acompanyada pel pi roig (Pinus sylvestris),
l’alzina (Quercus ilex), el grèvol (Ilex aquifolium) i altres espècies caducifòlies; que
donen lloc a una FCC mitjana del 75 %. L’espècie principal és la pinassa, per ser
l’espècie dominant. La densitat total de la massa és de 760 peus/ha, dels quals 614
peus/ha es corresponen a les coníferes.
Pel que fa a l’estrat arbustiu, amb una FCC i alçada mitjana del 50 % i 1,5 m,
respectivament, es troba poblat pel càdec (Juniperus oxycedrus), el ginebre comú
(Juniperus communis), la gatosa (Ulex parviflorus), el garric (Quercus coccifera), el
romaní (Rosmarinus officinalis), o l’aladern (Rhamnus alaternus).
L’estrat herbaci, amb una FCC del 85 %, es troba poblat per la jonça (Aphyllanthes
monspeliensis).

Actuacions a realitzar
- Estassada de l’estrat arbustiu fins FCC ≤ 30 % i amb distància al dosser principal
de capçades > 3,5 m (reducció del matollar d’alçada < 1,3 m i reducció o
eliminació del matollar > 1,3 m).
- Aclarida selectiva de l’estrat arbori fins FCC final màxima de l’ordre del 70 %
(espècies de l’estrat dominant o codominant) i amb distància al dosser principal
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de capçades > 3,5 m (espècies arbòries estrat dominat o submergit, regeneració
avançada i espècies del subvol o de l’estrat dominant en els casos en què la
distància sigui < 3,5 m entre els dos estrats de capçades).
Donada la densitat actual de la massa, d’acord amb el que estableix el model de
gestió per l’edat mitjana actual de la pinassa, de 75 anys, es durà a terme una
aclarida selectiva alta per reduir la densitat inicial a uns 401 peus/ha de coníferes.
El criteri de tallada perseguirà avançar en la dominància de la pinassa, a costa
d’eliminar els peus de pi roig i les altres coníferes, i reservant les espècies de
planifolis presents en el rodal.
- Poda de l’arbrat restant quan la separació mínima entre la capçada viva de l’estrat
arbori i l’alçada del combustible de superfície sigui < 3,5 m.
- Arrossegament/treta de la fusta obtinguda i d’aquells afectats per ventades a peu
de camí/zona d’acopi més propera, a l’objecte de classificar la fusta segons
tipologia estandarditzada.
- Tractament de totes les restes vegetals generades mitjançant la seva retirada,
estellat o trossejat (amb gruixos < 30 cm i longitud < 20 cm -si restes < 5 cm- o
longitud < 50 cm -si restes > 5 cm-).
d) Rodal 7h
Estat actual
Rodal d’estructura semiregular i monoestratificada, conformat per una massa mixta
dominada pel pi blanc (Pinus halepensis) i l’alzina (Quercus ilex), i acompanyada per
la pinassa (Pinus nigra), el pi roig (Pinus sylvestris), el pi pinyer (Pinus pinea) i el pi
pinastre (Pinus pinaster); que donen lloc a una FCC mitjana del 90 %. Les espècies
principals són el pi blanc i l’alzina, malgrat que la dominant és el pi blanc. La densitat
total de la massa és de 1.490 peus/ha, dels quals 1.378 peus/ha es corresponen a les
coníferes.
Pel que fa a l’estrat arbustiu, amb una FCC i alçada mitjana del 60 % i 1,2 m,
respectivament, es troba poblat pel càdec (Juniperus oxycedrus), la gatosa (Ulex
parviflorus), i el bruc d’hivern (Erica multiflora).
L’estrat herbaci, amb una FCC del 80 %, es troba poblat pel fenàs (Brachypodium sp.).

Actuacions a realitzar
- Estassada de l’estrat arbustiu fins FCC ≤ 30 % i amb distància al dosser principal
de capçades > 3,5 m (reducció del matollar d’alçada < 1,3 m i reducció o
eliminació del matollar > 1,3 m).
- Aclarida selectiva mixta de l’estrat arbori fins FCC final màxima de l’ordre del 70
% (espècies de l’estrat dominant o codominant) i amb distància al dosser principal
de capçades > 3,5 m (espècies arbòries estrat dominat o submergit, regeneració
MEMÒRIA

12

avançada i espècies del subvol o de l’estrat dominant en els casos en què la
distància sigui < 3,5 m entre els dos estrats de capçades).
D’acord amb el que estableix el model de gestió per l’edat mitjana actual del pi
blanc, de 45 anys, l’aclarida selectiva afectarà principalment al pi blanc, reduint
la densitat inicial a uns 720 peus/ha de coníferes.
En les localitzacions amb suficient presència de quercines que poden passar en
poc temps a l’estrat dominant, és a dir, amb capacitat suficient de
desenvolupament per substituir el dosser de pi blanc (aproximadament alçada de
capçada > 6 m), el criteri de tallada anirà encaminat a eliminar preferentment els
peus de coníferes fins al valor de la FCC indicat. En el cas que les quercines
siguin presents com a claps en el subvol (aproximadament alçada de capçada
< 4,5 m) caldrà mantenir els dos estrats amb el valor de FCC indicat, a excepció
quan la distància entre els dos estrats de capçades sigui < 3,5 m.
- Poda de l’arbrat restant quan la separació mínima entre la capçada viva de l’estrat
arbori i l’alçada del combustible de superfície sigui < 3,5 m.
- Arrossegament/treta de la fusta obtinguda a peu de camí/zona d’acopi més
propera, a l’objecte de classificar la fusta segons tipologia estandarditzada.
- Tractament de totes les restes vegetals generades mitjançant la seva retirada,
estellat o trossejat (amb gruixos < 30 cm i longitud < 20 cm -si restes < 5 cm- o
longitud < 50 cm -si restes > 5 cm-).
4.3. Condicions d’execució dels treballs
Els treballs es realitzaran d’acord amb allò que es disposa al Plec de Condicions
Tècniques i sota la supervisió del/la facultatiu/va forestal assignat/da a la Secció de
Boscos i Recursos Forestals de Tarragona que es designi.

5. PRESSUPOST
El pressupost s’ha elaborat amb les tarifes de Forestal Catalana S.A. vigents, d’acord
amb allò que disposa l’acord de Govern amb data 10 de desembre de 2013.

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ ............ ..................................

21.868,58 euros

IVA 21%..................................................................................

4.592,40 euros

PRESUPOST GENERAL.......................................................

26.460,98 euros
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El pressupost total d’execució ascendeix a la quantitat de vint-i-sis mil quatre-cents
seixanta euros amb noranta-vuit cèntims (26.460,98 €).

L’enginyera tècnica forestal

Vist-i-plau
L’enginyera tècnica forestal
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II. PLEC DE CONDICIONS
TÈCNIQUES PARTICULARS

CAPÍTOL 1. NATURALESA DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
1.1. Definició
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars constitueix tot el conjunt
d’instruccions per realitzar els treballs de millora silvícola i de prevenció d’incendis
forestals a la forest “Plans i Baridana”.
1.2. Aplicació
Les prescripcions d’aquest plec seran d’aplicació als esmentats treballs, dirigits,
controlats i inspeccionats per la Direcció general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del
Medi.
D’acord amb els plànols i la memòria, el present plec conté les condicions tècniques
que haurà de regir l’execució dels treballs. Aquest descriurà com s’hauran de realitzar
les diferents unitats d’obra, definirà les característiques que han de reunir els
materials i els seus controls de qualitat. Així mateix, detallarà la manera de dur a
terme les mesures, valoracions i abonaments de les diferents unitats d’obra.

CAPÍTOL 2. DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DELS TREBALLS
2.1. Direcció dels treballs
La direcció, control i vigilància dels treballs serà competència de la Direcció general
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi.
2.2. Funcions per a l’enginyer/a
Les funcions de l’enginyer/a de l’obra, en ordre a la direcció, control i vigilància de les
obres, són les següents:
- Garantir que els treballs es facin ajustats al projecte aprovat, o als canvis
degudament autoritzats amb l’oportuna antelació.
- Definir aquelles condicions tècniques
corresponents deixen a la seva decisió.

que

els

plecs

de

prescripcions

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixen per a la interpretació de les
condicions d’execució dels treballs, condicions de materials.
- Estudiar les incidències o problemes plantejats als treballs, que dificultin el normal
desenvolupament d’aquells o aconsellin la seva modificació, tramitant, en tot cas,
les propostes corresponents.
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CAPÍTOL 3. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DELS TREBALLS
3.1. Maquinària i elements de treball
L’enginyer/a d’obra haurà d’aprovar els equips i maquinària, utillatges o instal·lacions
que hauran d’utilitzar-se durant l’execució.
La maquinària i tots els altres elements de treball hauran d’estar en perfectes
condicions de funcionament i restaran adscrits a l’obra durant el temps d’execució
dels treballs en que hauran d’utilitzar-se i no podran sortir del tall sense l’autorització
de l’enginyer/a director/a dels treballs.
3.2. Materials
Hauran de seguir-se les recomanacions que, sobre l’origen dels materials senyalen
els documents informatius del projecte i les observacions complementàries que dicti
l’enginyer/a d’obra. En cap cas podran ésser arreplegats i utilitzats materials que
tinguin una procedència que no hagi estat aprovada abans per l’enginyer/ director/a
dels treballs.
3.3. Modificacions
En cap cas, l’enginyer/a podrà fer canvis a les obres projectades sense la deguda
aprovació tècnica del canvi i sense la corresponent autorització per a fer-la.

CAPÍTOL 4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
4.1. Objecte
Aquest encàrrec té com a objecte realitzar actuacions de reducció de la càrrega de
combustible i millora de la massa forestal en una superfície de 14,88 ha,
corresponents a la totalitat dels rodals 7f i 7h i, parcialment, als rodals 7a i 7g previstos
en el projecte d’ordenació de la forest “Plans i Baridana”; situada al terme municipal
de Montblanc, titularitat de la Generalitat de Catalunya i inclosa en el catàleg de
Forests d’Utilitat Pública amb número 54 de la província de Tarragona.
4.2. Descripció dels treballs
A tot l’àmbit del projecte, l’objectiu dels treballs aniran encaminats a obtenir una
massa millorada des del punt de vista silvícola, que garanteixi el desenvolupament
adequat d’acord amb les característiques de l’estació ecològica i d’estabilitat davant
de danys biòtics, i menys vulnerable als incendis forestals, al disminuir la càrrega i
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continuïtat vertical i horitzontal de combustible forestal, que incrementi l’oportunitat
d’intervenció als equips de gestió de l’extinció d’incendis amb l’objectiu que aquests
no acabin esdevenint GIF.
Pel que fa al dimensionat de les actuacions, s’inclouen en el present projecte la
totalitat dels rodals 7f i 7h, definits en el projecte d’ordenació de la forest “Plans i
Baridana”, aprovat per resolució de 20 d’agost de 2013 per un període de vigència
de 15 anys, i la part de la superfície dels rodals 7a i 7g corresponent a les zones
d’elevat pendent i més dificultat de planificació i mecanització dels treballs. Tant per
les característiques físiques d’aquests terrenys, que donen lloc a un augment del
rendiment i cost econòmic dels treballs, així com per l’escàs valor comercial dels
productes fusters que poblen part d’aquests rodals, donen lloc que el cost d’extracció
dels productes fusters no puguin ser compensat pel valor comercial dels obtingut a
indústria, de manera que s’han exclòs de la possibilitat d’incloure dins del Programa
anual d’aprofitaments fusters. Els diferents àmbits de treball i la seva distribució,
detallats al document dels plànols, són:
Taula 1. Superfície rodals
Rodals
Superfície (ha)
7a

5,27

7f

2,52

7g

1,93

7h

5,16

4.2.1. Estassada de l’estrat arbustiu

Comprèn 14,88 ha, corresponent a l’àmbit dels rodals 7a, 7f, 7g i 7h; tot i que la
intensitat de la intervenció serà diferent en cadascun d’ells en funció del percentatge
de FCC arbustiva inicial i de la distància de separació amb el dosser principal de
capçades. Per l’orografia del terreny (elevats pendents longitudinals, marges de
pedra, pedregositat i rocositat, etc.) la major part dels treballs hauran de ser manuals.
Criteris d’execució dels treballs:
- Reducció del combustible de superfície (matollar d’alçada < 1,3 m) i reducció o
eliminació del d’escala (matollar d’alçada > 1,3 m), fins valors de fracció de cabuda
coberta de l’estrat arbustiu no superiors al 30% i de distància vertical amb el dosser
principal de capçades superior als 3,5 m.
- Concretament, com el rodal 7a presenta una FCC inicial només del 20 %,
l’estassada de l’estrat arbustiu anirà encaminada, principalment, que la distància
amb el dosser principal de capçades sigui > 3,5 m (reducció del matollar d’alçada
< 1,3 m i reducció o eliminació del matollar > 1,3 m).
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- Com a criteri de priorització, s’eliminaran preferentment aquelles espècies de
l’estrat arbustiu més inflamables, i es fomentarà el manteniment de les espècies
arbustives productores de fruits susceptibles de ser font d’aliment.
- Quan l’alçada amb el dosser de capçades ho permeti (> 3,5 m), es mantindran les
àrees arbustives, com a mesura de gestió de l’hàbitat de l’àliga cuabarrada (Aquila
fasciata).
- En cap cas el tractament de la vegetació es durà a terme amb productes
fitosanitaris per l’afectació directa o indirecta que pugui tenir sobre les espècie de
fauna.
- S’estableix el 35%, com el pendent limitant per a treballar amb maquinària. En el
cas que es pugui utilitzar la desbrossadora mecànica, tant pel pendent, com per
la presència de marges de pedra, pedregositat o rocositat, aquesta no s’acostarà
excessivament a l’arbrat romanent per tal de no causar ferides, realitzant-se el
tractament en aquest cas amb desbrossadora manual o altres mitjans manuals.
- Els treballs es realitzaran a un màxim de 3 cm del terra i amb un tall net, en direcció
horitzontal, preferentment. No s’acceptaran talls que deixin a terra soques amb
estelles punxegudes que puguin ocasionar danys a persones.
4.2.2. Aclarida de l’estrat arbori

Comprèn 14,88 ha, corresponent a l’àmbit dels rodals 7a, 7f, 7g i 7h; tot i que la
intensitat de la intervenció serà diferent en cadascun d’ells en funció de l’espècie
principal del rodal (Pinus nigra en els rodals 7a i 7g, i Pinus halepensis en els rodals
7f i 7h) i del que es determina el model de gestió previst al projecte d’ordenació (PO)
de la forest “Plans i Baridana” en base a la seva edat actual:
Taula 2. Pes de l’aclarida en base al que determinen els models de gestió (segons PO)
Rodals

Edat
espècie
principal

N model
(peus/ha)

AB model
(m2/ha)

Edat

Tipus actuació

N inicial
total (1)

N inicial
(peus/ha)

AB inicial
(m2/ha)

N final
(peus/ha)

AB final
(m2/ha)

Massa regular de Pinus nigra procedent de repoblació en qualitat d’estació mitjana
7a

75

600

34,4

70

Aclarida
selectiva alta

1.009

904

34,56

600

25,68

7g

75

401

28,3

85

Tallada
preparatòria

760

614

25,4

401

19,3

Massa mixta de Pinus halepensis, i altres Pinus, amb Quercus ilex en qualitat d’estació baixa
7f

45
720

7h

45

14

40

1.250

1.120

22,96

720

14,9

1.490

1.378

42,44

720

30,79

Aclarida baixa

(1) Correspon al número de peus/ha totals en el rodal (coníferes, quercines i altres planifolis). La resta de columnes, relatives
a la densitat i AB inicial i final, fan referència als valors corresponents, únicament, a les coníferes; sobre les quals recaurà
el pes de l’aclarida.
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Malgrat l’edat actual de l’espècie principal és la mateixa en els rodal 7a i 7g, el tipus
d’actuació a realitza és diferent. En el cas del rodal 7a, per l’elevada densitat de la
massa, es planteja una adaptació del model i reservar una densitat final superior a la
que correspondria per edat segons el model, per tal de no posar en perill l’estabilitat
de la massa. Així mateix, el pes de l’aclarida afectarà, majoritàriament, als peus
pertanyents a les classes diametrals inferiors.
Criteris d’execució dels treballs:
- Aclarida selectiva de l’estrat arbori, mitjançant l’eliminació del que es consideraria
com a combustible d’escala; és a dir, les espècies arbòries dominades o
submergides, els peus de regeneració avançada i, en els claps on la massa sigui
mixta, les espècies del subvol que mantenen una distància vertical amb el dosser
principal inferior als 3,5 m.
- Aclarida que, alhora, creï discontinuïtat horitzontal entre les capçades d’un mateix
estrat dominant o codominant. En cap cas es generaran obertures que facilitin el
desenvolupament posterior de l’estrat arbustiu (fracció de cabuda coberta (FCC)
final màxima de l’ordre del 70 %).
- Eliminar els peus que puguin ser focus de l’origen de danys en el futur, amb
símptomes de decrepitud o pèrdua de vigor, que presentin pitjors característiques
fenotípiques (torts, malformats, bifurcats, etc.) i aquells que presentin poc
desenvolupament de capçada o un elevat coeficient d’esveltesa (escàs diàmetre
en relació a l’alçada total de l’arbre). Així mateix, es prioritzarà la reserva dels peus
que presentin major alçada i desenvolupament de capçada, i amb la part de
capçada viva el més elevada possible.
- En els rodals 7a i 7g, el criteri de tallada perseguirà avançar en la dominància de
la pinassa, a costa d’eliminar els peus de pi roig i les altres coníferes, i reservant
les espècies de planifolis presents en el rodal.
- En els rodals 7f i 7h, i en les localitzacions amb suficient presència de quercines
que poden passar en poc temps a l’estrat dominant, és a dir, amb capacitat
suficient de desenvolupament per substituir el dosser de pi blanc (aproximadament
alçada de capçada > 6 m), el criteri de tallada anirà encaminat a eliminar
preferentment els peus de coníferes fins al valor de la FCC indicat. En el cas que
les quercines siguin presents com a claps en el subvol (aproximadament alçada
de capçada < 4,5 m) caldrà mantenir els dos estrats amb el valor de FCC indicat,
a excepció quan la distància entre els dos estrats de capçades sigui < 3,5 m.
- En el cas de les quercines, preferentment es respectaran els peus procedents de
llavor enfront als peus de rebrot. En el cas del bosc menut, es respectaran d’1 a 2
tanys per soca.
- En qualsevol cas, i amb la finalitat d’augmentar la diversitat d’espècies,
l’enriquiment del sistema forestal o, fins i tot, la substitució progressiva de l’espècie
principal, s’afavorirà la reserva dels exemplars de quercines i altres planifolis que,
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tant pel seu desenvolupament, port i situació espacial, es puguin considerar de
futur.
- Amb caràcter general, es mantindran les espècies arbòries d’interès i un mínim de
5 peus morts/ha, de classe diamètrica > 40 cm. Amb especial incís, al rodal 7a es
fomentarà la presència de fusta morta en peu o a terra i d’arbres vells o decrèpits.
És aconsellable deixar la fusta morta a partir de 15 cm de diàmetre normal i de 23 m de llargària, i les estaques en peu més amples de 30-40 cm de diàmetre
normal i més de 3 m d’alçària.
- En el cas de l’hàbitat de les pinedes submediterrànies de pinassa, present al rodal
7a, en la mesura del possible, es mantindran un mínim de 5-10 peus/ha d’aquesta
espècie, amb diàmetre > 40 cm i alçada > 12 m, i es fomentarà de la presència
d'altres espècies arbòries caducifòlies.
- Es fomentarà el manteniment de les espècies arbòries productores de fruits
susceptibles de ser font d’aliment.
- Es prohibeix la recol·lecció, tallada i desarrelament dels exemplars de grèvol (Ilex
aquifolium), presents al rodal 7a i 7g, i de teix (Taxus baccata), presents al rodal
7a.
- La tallada dels peus es farà de forma dirigida per tal de minimitzar els danys a
l’arbrat o matollar romanents i per tal de facilitar les operacions posteriors de poda
i d’arrossegament.
- L'abatiment dels peus es realitzarà amb serra mecànica arran de soca; amb una
alçada de la soca que resta al terreny < 10 cm mesurats en el costat superior del
pendent, per tal que no quedin obstacles que puguin dificultar l'acció de la
trituradora de restes vegetals o les tasques dels operaris. L'abatiment es realitzarà
cap al costat més favorable per tal de produir el menor dany sobre la vegetació
adjacent.
- L’arbrat de dimensió no aprofitable (<7 cm de diàmetre a 1,30 m) que convingui
treure, simplement s’abatrà sempre que no representi més del 10% dels arbres a
eliminar, no existint per part de l’adjudicatari l’obligació d’extreure aquests
productes, però si d’eliminar les restes generades.
4.2.3. Poda de l’arbrat

Comprèn 14,88 ha, corresponent a l’àmbit dels rodals 7a, 7f, 7g i 7h; tot i que la
intensitat de la intervenció serà diferent en cadascun d’ells, en funció de les espècies
que poblen cadascun dels rodals i l’alçada i percentatge de branques de la capçada
viva. Els treballs es duran a terme amb eines mecàniques manuals.
Criteris d’execució dels treballs:
- Es practicarà la poda dels exemplars arboris reservats en els casos en què no hi
ha hagut poda natural i les branques de la capçada viva es situïn a una alçada
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inferior als 3,5 metres entre l’estat arbori i l’alçada del combustible de superfície,
o en els casos .
- Quan per l’alçada total dels plançons reservats, en el seu cas, no sigui possible
practicar la poda fins a l’alçada de 3,5 m, es durà a terme una poda baixa fins a
un màxim d’1/3 de l’alçada total dels peus.
- Cal utilitzar una tècnica de poda i eines de tall adequades i en bon estat (afilades
i desinfectades), de manera que es creïn talls nets, sense provocar
esqueixaments, amb la finalitat que es produeixi el tancament ràpid i es minimitzi
la formació de podridures internes.
- En el cas que sigui possible, és recomanable dur a terme la poda en les èpoques
de poca activitat fisiològica.
4.2.4. Tractament de les restes vegetals generades

Comprèn 14,88 ha, corresponent a l’àmbit dels rodals 7a, 7f, 7g i 7h; tot i que la
intensitat de la intervenció serà diferent en cadascun d’ells, en funció del pes de
l’aclarida. Els treballs es duran a terme amb eines mecàniques manuals.
Criteris d’execució dels treballs:
- Caldrà dur a terme un tractament de les restes vegetals generades, ja sigui
mitjançant la seva retirada de l’àmbit d’actuació, o bé, mitjançant triturat o trossejat.
- En el cas de trossejat, triturat o estellat de les restes, es durà a terme de manera
que no estiguin airejades i que quedin arran de terra, escampades de manera
homogènia, per afavorir la seva descomposició.
- En el cas de dur a terme el trossejat, les restes s’hauran de disposar de manera
homogènia sobre el sòl, amb gruixos inferiors als 30 cm. Les restes petites (< 5
cm de diàmetre) es deixaran a una longitud màxima de 20 cm, mentre que les
restes més grans (> 5 cm de diàmetre) es deixaran a una longitud màxima de 50
cm, de manera que quedin en contacte amb el sòl el màxim possible.
- El tractament de les restes serà simultani a les tasques de tallada, poda i
estassada de matoll, de manera que no transcorrin més de 15 dies a comptar a
partir de la data de generació de les mateixes.
- Les restes es tractaran in situ, o bé moure cap a zones amb millors condicions de
treball, on es puguin apilar totes les restes vegetals generades amb el tractament
de la vegetació de manera accessible per a la desbrossadora mecànica. No
obstant, en el cas que hi hagi costos suplementaris derivats d’aquesta darrera
actuació aniran a compte de l’adjudicatari.
- En qualsevol cas, les restes generades caldrà que quedin triturades o trossejades
fora de la franja de 20 m a cada costat dels vials existents (carreteres locals,
comarcals o de major categoria; camins rurals; pistes forestals primàries,
secundàries i terciàries).
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4.2.5. Treta i apilat de la fusta fora de l’àmbit d’actuació

Comprèn 14,88 ha, corresponent a l’àmbit dels rodals 7a, 7f, 7g i 7h; tot i que la
intensitat de la intervenció serà diferent en cadascun d’ells, en funció del pes de
l’aclarida i de la topografia del terreny.
Criteris d’execució dels treballs:
- Totes les restes vegetals gruixudes, fustes i llenyes, així com els peus caiguts per
ventades del rodal 7a (sempre i quan tinguin aprofitament comercial i reservant
com a mínim els 5 peus morts/ha, de classe diamètrica > 40 cm), seran
arrossegades fins a zona d’acopi o carregador, indicada prèviament a l’inici dels
treballs per part de la direcció del projecte. D’acord amb la Taula 3, es realitzarà
la classificació de la fusta segons tipologia estandarditzada i segons els lots
acordats amb la direcció del projecte, amb l’objectiu de maximitzar els productes
i minimitzar la fusta de trituració que es tallarà a 2,5 m.
Taula 3. Tipologia estandarditzada dels productes forestals (Font: DGMN)
TIPUS DE
PRODUCTE

CODI
(BB)

DESCRIPCIÓ DEL LOT

01

t de fusta tallada a mida, amb una longitud mínima de l’amplada del camió, segons
necessitats de la indústria amb un diàmetre amb escorça en punta grossa superior a 30 cm
i un diàmetre amb escorça en punta prima de superior a 30 cm.

02

t de fusta llarga, mínim de 4 m de longitud amb punta prima amb escorça mínima de 20 cm.

03

t de fusta tallada a mida, amb una longitud mínima de l’amplada del camió, segons
necessitats de la indústria amb un diàmetre amb escorça en punta grossa inferior a 30 cm
i un diàmetre amb escorça en punta prima de superior a 14 cm.

04

t de fusta llarga, mínim de 4 m de longitud amb punta prima amb escorça mínima de 14
cm.

5A

t de fusta llarga, mínim de 6 m de longitud amb punta prima amb escorça mínima de 8 cm
i punta grossa amb escorça entre 20 cm i 25 cm inclòs.

5B

t de fusta llarga, mínim de 6 m de longitud amb punta prima amb escorça mínima de 8 cm
i punta grossa amb escorça entre 25 cm i 35 cm inclòs.

6A

t de puntals (qualsevol espècie), amb una llargada mínima de 6 m, el diàmetre en punta
prima de 6 cm. El diàmetre en punta grossa de 16 cm. Amb índex de conicitat 1.

6B

t de puntals (P. silvestris o P. nigra), amb una llargada mínima de 4 m, el diàmetre en punta
prima de 8 cm. El diàmetre en punta grossa de 16-17 cm. Amb índex de conicitat 1.

POSTES

07

t de pals de 8, 9, 10 metres de longitud, restes (sempre amb un marge de + 15 o 20 cm).
Diàmetre en punta grossa, sense comptar l’escorça, entre 20 cm i 24 cm. El diàmetre mínim
en punta prima sense escorça és 12 cm. Pals de 12 m de llarg (excepcionalment també de
11 m), Diàmetre sense escorça en punta grossa entre 28 i 34 cm a la base i 16 cm de
diàmetre en punta prima sense escorça, no hi ha diàmetre màxim en punta.

TRITURACIÓ

8A

t de fusta de conífera per a biomassa en tronc, llargada d’amplada de camió.

TRITURACIÓ

8B

t de fusta de planifoli per a trituració en tronc, llargada d’amplada de camió.

FUSTA PER
SERRA

PUNTALS
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- En el cas d’arrossegament d’arbre sencer, és a dir, sense desbrancar ni despuntar,
la classificació de la fusta segons tipologia estandarditzada es farà a carregador.
- En relació a l’àrea on es deixarà la fusta classificada, previ inici dels treballs, es
delimitarà i senyalitzarà i, en cas necessari, s’adequaran alguns trams per tal de
facilitar la maniobrabilitat de la maquinària i els operaris que hi treballin.
- Es planificarà un disseny òptim dels ròssecs, que permetin el pas de la maquinària
utilitzada en el seu cas per la treta de la fusta, i que, alhora minimitzin la superfície
afectada, la fragmentació de l’hàbitat, i els danys sobre el sòl, la vegetació que resti
en peu i els elements presents en el terreny (marges de pedra, etc.).
- Una vegada finalitzats els treballs, en el seu cas, es duran a terme les mesures
necessàries per tal d’afavorir la revegetació natural de les vies de treta, que
impedeixin el trànsit rodat per les mateixes una vegada finalitzats els treballs.

CAPÍTOL 5. DISPOSICIONS GENERALS
5.1. Execució dels treballs
L’execució es realitzarà d’acord amb la racionalització que imposa l’especial
característica dels treballs.
5.2. Termini d’execució
El termini d’execució de les obres a realitzar s’iniciarà un cop s’aprovi el contracte i
tindrà una durada màxima de 4 mesos.
5.3. Obligacions de l’empresa
L’empresa estarà obligada a realitzar els treballs descrits en aquest plec i en la
memòria d’acord amb les condicions especificades en aquests documents i en
d’altres que es puguin afegir al contracte per part de l’Administració.
Per a la realització dels treballs, l’empresa farà l’organització que consideri més
convenient i els mètodes que cregui oportuns. No obstant, si els procediments o
l’organització fossin estimats inadequats, l’empresa complirà les normes que li siguin
dictaminades.
L’empresa accepta la responsabilitat de la manca de precaucions en la realització
dels treballs i per fer-los desatenent les instruccions.
L’empresa està obligada a complir la legislació vigent que de forma general afecti a
la realització d’aquest contracte i prendre les mesures corresponents, principalment
pel que fa a la protecció individual i col·lectiva dels seus treballadors.
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CAPÍTOL 6. RESTRICCIONS TEMPORALS
6.1. Limitacions per motius faunístics
Les actuacions s’executaran en èpoques que no interfereixin amb el cicle biològic de
l’àliga cuabarrada (Aquila fasciata).
La Direcció de l’obra podrà aturar els treballs i/o modificar-ne la seva execució en cas
que en fase d’execució dels treballs es detectin exemplars d’espècies de fauna i/o
flora protegides i/o amenaçades dins l’àmbit d’actuació, s’haurà de comunicar als
Serveis Territorials del DARP a Tarragona per tal que es valorin les possibles
mesures a adoptar.
6.2. Limitacions per període de màxim risc d’incendis
Existeixen limitacions en el període de màxim risc d’incendis, establert del 15 de juny
al 15 de setembre. No obstant, es podrà sol·licitar autorització per generar restes
vegetals al Director General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de manera
que, si s’aprova, es podrà continuar amb els treballs dintre d’aquest període.
6.3. Altres limitacions
Poden existir limitacions per l’aprofitament de pastures que hi ha en l’àmbit
d’actuació, normalment durant els mesos compresos de maig-juny i octubrenovembre. En el seu cas, i per tal d’evitar interferències entre l’execució dels treballs
i el pasturatge, caldrà planificar i coordinar amb el responsable de l’explotació
ramadera a l’objecte de compatibilitzar els diferents usos.

CAPÍTOL 7. QÜESTIONS NO PREVISTES EN AQUEST PLEC
Totes les qüestions tècniques que sorgeixin entre l’adjudicatari i l’Administració que
no siguin previstes en les prescripcions d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars, es resoldran d’acord amb la legislació vigent en la matèria.

L’enginyera tècnica forestal

Vist-i-plau
L’enginyera tècnica forestal
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III. ESTUDI BÀSIC DE
SEGURETAT I SALUT

1. OBJECTE DE L’ESTUDI
El present Estudi bàsic de seguretat i salut en el treball correspon al projecte:
“Reducció càrrega de combustible a la forest Plans i Baridana”, i es realitza per tal
de donar compliment a la normativa de prevenció de riscos laborals.
La normativa estableix els mecanismes específics per l’aplicació de la Llei 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales, de la Directiva Europea 92/57/92 i, del Reial
Decret 39/97 de 17 de gener pel que s’aprova el Reglamento de los Servicios de
Prevención. Així mateix mitjançant el Reial Decret 1627/97 adapta al Dret
Espanyol la Directiva Europea 95/57/CEE per la que s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut que hagin d’aplicar-se a les obres temporals o mòbils.
Aquest Estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant el període d’execució de
les obres, la relació de riscos laborals previsibles i les mesures i proteccions
tècniques per tal d’evitar-los, i fins i tot les mesures preventives que caldrà adoptar.
També s’inclouen les normes preceptives d’higiene dels treballadors.
D’altra banda, el Pla de seguretat i salut que s’haurà de presentar abans de l’inici
de l’obra, a l’aprovació expressa del coordinador de seguretat, servirà de
referència obligada durant el període d’execució de les obres.

2. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS
2.1. Descripció dels treballs i situació. Condicions de l’entorn
Aquest encàrrec té com a objecte realitzar actuacions de reducció de la càrrega
de combustible i millora de la massa forestal a la diferent forest pública “Plans i
Baridana”.
2.2. Pressupost d’execució
El pressupost total dels treballs de “Reducció de la càrrega de combustible de la
forest Plans i Baridana” és de vint-i-sis mil quatre-cents seixanta euros amb
noranta-vuit cèntims (26.460,98 €).

3. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT
Aquest Estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant l’execució d’aquests
treballs, les previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents i malalties
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professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Aquest estudi haurà de servir per donar les directrius bàsiques a l’empresa
executora dels treballs per portar a terme les seves obligacions en el terreny de la
prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb
el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat
i salut.
En base a l’article 7è i a l’aplicació de l’Estudi bàsic de seguretat i salut, el
contractista ha d’elaborar un Pla de seguretat i salut en el treball, en el qual
s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el
present document.
El Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans del començament de les
obres pel coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no
n’hi hagi, per la direcció facultativa. En obres de les administracions públiques
s’haurà de sotmetre a l’aprovació de l’administració.
Es recorda la obligació de que als centres de treball ha d’haver-hi un Llibre
d’Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al llibre haurà de
posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini
de 24 hores.
Tanmateix, segons l’article 15è del R.D., els contractistes i subcontractistes han
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures
de seguretat i salut a l’obra.
El coordinador de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant
de la direcció facultativa, en cas d’apreciar-se un risc greu imminent per la
seguretat dels treballadors, podrà parar l’obra parcial o totalment, comunicant-ho
a la inspecció de treball i seguretat social, al contractista, subcontractista i
representant dels treballadors.
D’altra banda, les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del
promotor no eximiran de les responsabilitats als contractistes i subcontractistes
(art. 11è).
3.1. Mesures generals de prevenció i protecció
L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció
preventiva recollits en l’article 15 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció
de riscs laborals durant l’execució de l’obra i en particular en les activitats de:
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- Manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
- L’elecció dels llocs de treball tenint en compte les condicions d’accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament.
- La manipulació dels diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars.
- El manteniment, el control previ a la posada en marxa i el control periòdic de
les instal·lacions i dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb l’objectiu
de corregir defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels
treballadors.
- L’assenyalament i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies
perilloses.
- La recollida dels materials perillosos emprats.
- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.
- L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que
haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
- La cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
- Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o
activitat que es realitza en l’obra o prop del lloc de l’obra.
Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15è de la Llei 31/95 són els
següents:
1. L’empresari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció,
d’acord amb els principis generals de:
-

-

-

Evitar riscs.
Avaluar els riscs que no es poden evitar.
Combatre els riscs d’origen.
Adaptar el treball a la persona, en particular en respecte a la concepció
dels llocs de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
Substituir el que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
la organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i
la influència dels factors ambientals al treball.
Adaptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la
individual.
Donar les degudes instruccions als treballadors.

2. L’empresari haurà de tenir en consideració les capacitats professionals dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d’encarregar-los el
treball.
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3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que han rebut formació suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i específic.
4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i les
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicació, es tindran en compte els riscs addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podrà adoptar-se quan la
magnitud dels indicats riscs siguin substancialment inferiors a les de les que es
pretenen controlar i no existeixin mesures alternatives.
5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir
com a àmbit de cobertura la previsió de riscs derivats del treball, l’empresa
respecte dels seus treballadors.
3.2. Identificació dels riscs
Sense perjudici de les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a l’obra
establerta a l’annex IV del R.D. 1627/97, s’enumeren a continuació els riscs
particulars de diferents treballs d’obra, tot i que considerant que alguns d’ells es
puguin donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé se aplicables a altres
treballs.
S’haurà de posar una atenció especial als riscs més usuals a les obres com són:
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment
la postura més apropiada pel treball a realitzar.
A més a més, s’ha de tenir en consideració les possibles repercussions en les
estructures d’edificació veïnes i posar atenció en minimitzar el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscs relacionats hauran de tenir-se en compte per previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.).
3.2.1. Mitjans i maquinaria

-

Atropellaments.
Bolcades, caigudes de maquinària d’obra.
Caigudes de la càrrega transportada.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Caigudes des de punts alts.
Cops i ensopegades.
Caigudes de materials i rebots.
Ambient sorollós.
Contactes elèctrics directes o indirectes.
Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
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3.2.2. Treballs previstos

-

Caigudes des de punts alts.
Cops i ensopegades.
Caigudes de materials, rebots.
Sobreesforç per postures incorrectes.
Bolcades de munt de materials.
Riscs derivats de l’emmagatzematge de materials.
Riscs derivats del mal ús de maquinària, talls, punxades, etc.

3.2.3.

-

Treballs de preparació del terreny i plantació

Bolcades, caigudes de maquinaria.
Cops i ensopegades.
Sobreesforç per postures incorrectes.
Riscs derivats del desconeixement del terra durant l’excavació.
Sobreesforç per excés de pes.
Caigudes de materials, rebots.
Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
Talls i punxades.
Riscs derivats de la manipulació de materials.

3.2.4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscs especials

D’acord amb l’Annex II del R.D. 1627/97, els treballs que impliquen riscs especials,
són:
-

-

-

Treballs amb riscs especialment greus de sepultura, esfondrament o caiguda
d’altura, per particulars característiques de l’activitat realitzada, els
procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball.
Treballs en els que l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc
especialment greu o pels quals la vigilància específica de la salut dels
treballadors sigui legalment exigible.
Treballs en les proximitats de línies elèctriques d’alta tensió i treballs que
exposin a un risc d’ofegament per immersió.
Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis.

4. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general, seran primordials les proteccions col·lectives davant les
individuals. A més, s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans
auxiliars, la maquinària i les eines. D’altra banda, els mitjans de protecció hauran
d’estar homologats segons la normativa vigent.
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Tanmateix, els mitjans relacionats hauran de tenir-se en compte per previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.).
4.1. Mesures de protecció col·lectiva
-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les
diferents feines i circulació dins de l’obra.
Senyalització de les obres de perill.
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a
l’interior de l’obra com en relació amb els vials exteriors.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra.
Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels
elements.

4.2. Mesures de protecció individual
-

Ulleres homologades contra la pols i antiprojeccions.
Casc de seguretat homologat.
Guants homologats per evitar el contacte directe amb els materials agressius
i minimitzar el risc de talls i punxades.
Calçat de seguretat amb sola antilliscant.
Protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
Pantalons amb protecció contra els talls.

4.3. Mesures de protecció a tercers
-

Tancar, senyalitzar i il·luminar l’obra, si és necessari. El tancament ha
d’impedir que persones foranes a l’obra puguin accedir-hi.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en
relació als vials exteriors.
Immobilització dels vehicles de transport de materials mitjançant falques
durant els treballs de càrrega i descàrrega.
Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels
elements i infraestructures veïnes.

5. MEDICINA PREVENTIVA
5.1. Formació
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició de mètodes de
treball i els riscos que aquests poden comportar, juntament amb les mesures de
seguretat que s’hauran d’utilitzar per evitar-los.
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Al personal més capacitat i idoni se li impartiran cursos de socorrisme i primers
auxilis, de manera que tots els equips comptin amb algun socorrista.
5.2. Farmaciola. Instal·lacions mèdiques
Es disposarà en l’obra de farmacioles de primers auxilis amb el contingut de
material especificat a la normativa vigent. N’hi haurà una a la zona de serveis i
diverses repartides estratègicament al llarg de l’obra. Serà necessària l’existència
d’una farmaciola de tall en aquelles zones que estiguin allunyades de la farmaciola
central.
Es disposarà d’un local destinat a la farmaciola central. Les farmacioles es
revisaran mensualment i s’haurà de reposar el material gastat.
5.3.

Assistència a accidentats

S’informarà als treballadors a l’inici de l’obra o en el moment de la seva
incorporació a aquesta, de la situació dels diferents centres mèdics (centres
propis, mútues patronals, mútues laborals, centres d’atenció primària i hospitals)
als quals s’haurà de traslladar els accidentats.
És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
5.4.

Reconeixements mèdics

Tot el personal que comenci a treballar a l’obra s’haurà de sotmetre a un
reconeixement mèdic previ, el qual haurà de repetir-se en el període d’un any.

6. NORMATIVA APLICABLE
-

Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny (DOCE: 26/08/92), sobre les disposicions
mínimes de seguretat i salut que han d’aplicar-se a les obres de construcció
temporals o mòbils.

-

R.D. 1627/97, de 24 d’octubre (BOE núm. 256, 25/10/97) sobre les
disposicions mínimes de seguretat i salut. Transposició de la Directiva
62/57/CEE.

-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.

-

R.D. 36/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels serveis de prevenció.
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-

R.D. 485/1997, de 4 d’abril, sobre les disposicions mínimes en matèria de
senyalització, de seguretat i salut al treball.

-

R.D. 486/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i
salut als llocs de treball.

-

R.D. 487/1997, de 14 d’abril, sobre les disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscs, en
particular dorso-lumbars per als treballadors.

-

R.D. 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra riscs
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

-

R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre les disposicions mínimes de seguretat i
salut relatives a la utilització d’equips de protecció individual.

-

R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, sobre les disposicions mínimes de seguretat
i salut per a l’ús per part dels treballadors dels equips de treball.

-

Ordre de 20 de maig de 1952, sobre el Reglament de seguretat i higiene del
treball a la Indústria de la construcció.

-

Ordre de 20 de setembre de 1986, sobre el model de llibre d’incidències
corresponents a les obres en que sigui obligatori l’Estudi de seguretat i
higiene.

-

Ordre de 16 de desembre de 1987, sobre els nous models per a la notificació
d’accidents de treball i instruccions per al seu compliment i tramitació.

-

Ordre de 31 d’agost de 1987, sobre senyalització, abalisament, neteja i acabat
d’obres fixes en vies fora de poblat.

-

R.D. 1316/1989, de 27 d’octubre, sobre la protecció als treballadors davant
els riscs derivats de l’exposició al soroll durant la feina.

-

Ordre de 9 de març de 1972, sobre l’Ordenança General de seguretat i higiene
al treball.

Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentàries per a diferents
mitjans de protecció personal de treballadors:
-

R. de 14 de desembre de 1974: N.R.MT-1, casc no metàl·lic.

-

R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-2, protectors auditius.

-

R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-3, pantalles per a soldadors.

-

R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-4, guants aïllants d’electricitat.

-

R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-5, calçat de seguretat contra riscs
mecànics.

-

R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-6, banquetes aïllants de maniobres.
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-

R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-8, equips de protecció personal de vies
respiratòries, filtres mecànics.

-

R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-9, equips de protecció personal de vies
respiratòries, mascaretes autofiltrants.

-

R. de 28 de juliol de 1975: N.R.MT-10, equips de protecció personal de vies
respiratòries, filtres químics i mixtos contra amoníac.

A part de totes aquestes disposicions cal recordar que poden existir les d’àmbit
local, és a dir, les ordenances municipals.

L’enginyera tècnica forestal

Vist-i-plau
L’enginyera tècnica forestal
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IV. PRESSUPSOT

1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Ma d'obra
Codi

MO059

Unitat Descripció
h. de cap de colla per feina forestal (amb les càrregues socials
hora
incloses)
hora
h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

MO065

hora

h. de peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)

Unitat
hora
hora
hora
hora

Descripció
h de Skider de 101-130 kW
h. de motoesbrossadora mecànica manual
h de motoserra
h de camió 5 t càrrega pluma

MO047

Preu (€)
19,24
18,07
17,44

Maquinària
Codi
MQ019
MQ014
MQ012
MQ025

PRESSUPOST

Preu (€)
57,56
2,26
2,50
40,95

1

2. PREUS DESCOMPOSTOS
Núm.
1

TPI001

Epígraf
ha de treballs de reducció de càrrega de combustible i millora silvícola; inclou la tallada i desembosc d'arbres per
deixar la densitat de cabuda de coberta adequada i desembosc d'arbres afectats per ventades, i la poda baixa
per a millora de la tipologia de combustible, on sigui necessari. Els arbres tallats caldrà realitzar classificació de
la fusta segons tipologia estandarditzada amb l'objectiu de maximitzar productes i minimitzar la fusta de trituració
que es tallarà a 2,5 m. Inclou la creació de ròssecs o vies de desembosc fins a pista principal mitjançant la pala
del propi skkider.
Codi
Unitat Concepte
Preu unitari Rendiment
Import
19,24
6,0565
116,53
MO047 hora h. de cap de colla per feina forestal (amb les
càrregues socials incloses)
MO059 hora

h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

18,07

6,0565

109,44

hora
MO065
MQ019 hora
MQ012 hora
MA02 %

h. de peó especialitzat (amb les càrregues socials
incloses)

17,44

4,3313

75,54

57,56
2,50
301,50

7,1862
12,1129

413,63
30,28
6,03
751,45

h de Skider de 101-130 kW
h de motoserra
% medis auxiliars

0,0200
TOTAL

Epígraf
2
TPI002

Núm.
3
TPI003

ha d'esbrossada de matoll amb motodesbrolladora
Codi
Unitat Concepte
MO059 hora h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
MQ014 hora h. de motoesbrossadora mecànica manual
MA02 %
% medis auxiliars

Preu unitari
18,07
2,26
309,67

Rendiment
17,1371
17,1371
0,0200
TOTAL

Import
309,67
38,73
6,19
354,59

Epígraf
ha d’eliminació de residus mitjançant triturat o trossejat amb incorporació dels mateixos al sòl, procedents dels
tractaments silvícoles de millora de l'estrat arbori
Codi
Unitat Concepte
Preu unitari Rendiment
Import
18,07
12,1129
218,88
MO059 hora h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
2,50
12,1129
30,28
MQ012 hora h de motoserra
MA02 %
% medis auxiliars
218,88
0,0200
4,38
TOTAL
253,54

Epígraf
4

h de transport amb camió forestal 5t amb ploma per pista fins a punt de reunió de producte classificat
Unitat Concepte
Preu unitari Rendiment
Import
TR0004 Codi
MQ025 hora h camió 5t càrrega pluma
40,95
1,0000
40,95
TOTAL
40,95

PRESSUPOST

2

3. AMIDAMENTS

Obra

01.

Reducció càrrega de combustible a la forest "Plans i Baridana"

Capítol
01.01
Núm. Codi
Unitat

Reducció de combustible i treballs de millora silvícola
Descripció

1

TPI001

ha

ha de treballs de reducció de càrrega de combustible i millora silvícola;
inclou la tallada i desembosc d'arbres per deixar la densitat de cabuda de
coberta adequada i desembosc d'arbres afectats per ventades, i la poda
baixa per a millora de la tipologia de combustible, on sigui necessari. Els
arbres tallats caldrà realitzar classificació de la fusta segons tipologia
estandarditzada amb l'objectiu de maximitzar productes i minimitzar la
fusta de trituració que es tallarà a 2,5 m. Inclou la creació de ròssecs o
vies de desembosc fins a pista principal mitjançant la pala del propi
skkider.

14,88

2

TPI002

ha

ha d'esbrossada de matoll amb motodesbrolladora

14,88

3

TPI003

ha

ha d’eliminació de residus mitjançant triturat o trossejat amb incorporació
dels mateixos al sòl, procedents dels tractaments silvícoles de millora de
l'estrat arbori

14,88

4

TR0004

h

h de transport amb camió forestal 5t amb ploma per pista fins a punt de
reunió de producte classificat

40,00

PRESSUPOST

Amidament directe

3

4. PRESSUPOST
Obra

01.

Reducció càrrega de combustible a la forest "Plans i Baridana"

Capítol
01.01
Núm.
Codi
Unitat

Reducció de combustible i treballs de millora silvícola
Descripció

Preu
751,45

Import
Amidament
14,88

1

TPI001

ha

ha de treballs de reducció de càrrega de combustible i
millora silvícola; inclou la tallada i desembosc d'arbres per
deixar la densitat de cabuda de coberta adequada i
desembosc d'arbres afectats per ventades, i la poda baixa
per a millora de la tipologia de combustible, on sigui
necessari. Els arbres tallats caldrà realitzar classificació de
la fusta segons tipologia estandarditzada amb l'objectiu de
maximitzar productes i minimitzar la fusta de trituració que
es tallarà a 2,5 m. Inclou la creació de ròssecs o vies de
desembosc fins a pista principal mitjançant la pala del propi
skkider.

11.181,60

2

TPI002

ha

ha d'esbrossada de matoll amb motodesbrolladora

354,59

14,88

5.276,30

3

TPI003

ha

ha Eliminació de residus mitjançant triturat o trossejat amb
incorporació dels mateixos al sòl, procedents dels
tractaments silvícoles de millora de l'estrat arbori

253,54

14,88

3.772,68

4

TR0004 h

h transport amb camió forestal 5t amb ploma per pista fins a
punt de reunió de producte classificat

40,95

40,00

1.638,00

TOTAL

CAPÍTOL

01.01 Reducció de combustible i treballs de millora
silvícola

21.868,58

5. RESUM PRESSUPOST
OBRA
Capítol

21.868,58
01.01

Reducció de combustible i treballs de millora silvícola

21.868,58

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

21.868,58

IVA (21%)
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

4.592,40
26.460,98

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de
VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS

L’enginyera tècnica forestal

Vist-i-plau
L’enginyera tècnica forestal

PRESSUPOST

4

6. ANNEXOS PRESSUPOST
6.1. Preus descompostos per rodals
a) Rodal 7a
Núm.
1

TPI001

Epígraf
ha de treballs de reducció de càrrega de combustible i millora silvícola; inclou la tallada i desembosc d'arbres per
deixar la densitat de cabuda de coberta adequada i desembosc d'arbres afectats per ventades, i la poda baixa
per a millora de la tipologia de combustible, on sigui necessari. Els arbres tallats caldrà realitzar classificació de
la fusta segons tipologia estandarditzada amb l'objectiu de maximitzar productes i minimitzar la fusta de trituració
que es tallarà a 2,5 m. Inclou la creació de ròssecs o vies de desembosc fins a pista principal mitjançant la pala
el propi skkider.
Codi
Unitat Concepte
Preu unitari Rendiment
Import
MO047

hora

h. de cap de colla per feina forestal (amb les
càrregues socials incloses)
h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

MO059

hora

MO065

hora

MQ019

hora

h. de peó especialitzat (amb les càrregues socials
incloses)
h de Skider de 101-130 kW

MQ012

hora

h de motoserra

MA02

%

% medis auxiliars

19,24

4,00

76,96

18,07

4,00

72,28

17,44

3,00

52,32

57,56

5,00

287,80

2,50

8,00

20,00

201,56

4,03

0,02
TOTAL

Núm.
2

ha d'esbrossada de matoll amb motodesbrolladora

TPI002

Codi

Unitat

Concepte

MO059

hora

h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

MQ014

hora

h. de motoesbrossadora mecànica manual

MA02

%

% medis auxiliars

513,39

Epígraf
Preu unitari

Rendiment

Import

18,07

8,00

144,56

2,26

8,00

18,08

144,56

2,89
0,02
TOTAL

Núm.
3
TPI003

165,53

Epígraf
ha d'eliminació de residus mitjançant triturat o trossejat amb incorporació dels mateixos al sòl, procedents dels
tractaments silvícoles de millora de l'estrat arbori
Codi
Unitat Concepte
Preu unitari Rendiment
Import
MO059

hora

h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

MQ012

hora

h de motoserra

MA02

%

% medis auxiliars

18,07

8,00

144,56

2,50

8,00

20,00

144,56

0,02

2,89

TOTAL

PRESSUPOST

167,45

5

b) Rodal 7f
Núm.
1

TPI001

Epígraf
ha de treballs de reducció de càrrega de combustible i millora silvícola; inclou la tallada i desembosc d'arbres per
deixar la densitat de cabuda de coberta adequada, i la poda baixa per a millora de la tipologia de combustible,
on sigui necessari. Els arbres tallats caldrà realitzar classificació de la fusta segons tipologia estandarditzada
amb l'objectiu de maximitzar productes i minimitzar la fusta de trituració que es tallarà a 2,5 m. Inclou la creació
de ròssecs o vies de desembosc fins a pista principal mitjançant la pala del propi skkider.
Codi
Unitat Concepte
Preu unitari Rendiment
Import
MO047

hora

h. de cap de colla per feina forestal (amb les
càrregues socials incloses)
h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

MO059

hora

MO065

hora

MQ019

hora

h. de peó especialitzat (amb les càrregues socials
incloses)
h de Skider de 101-130 kW

MQ012

hora

h de motoserra

MA02

%

% medis auxiliars

19,24

10,00

192,40

18,07

10,00

180,70

17,44

6,00

104,64

57,56

11,00

633,16

2,50

20,00

50,00

477,74

9,55
0,02
TOTAL

Núm.
2

ha d'esbrossada de matoll amb motodesbrolladora

TPI002

Codi

Unitat

Concepte

MO059

hora

h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

MQ014

hora

h. de motoesbrossadora mecànica manual

MA02

%

% medis auxiliars

1.170,45

Epígraf

Preu unitari

Rendiment

Import

18,07

20,00

361,40

2,26

20,00

45,20

361,40

7,23
0,02
TOTAL

Núm.
3
TPI003

413,83

Epígraf
ha d'eliminació de residus mitjançant triturat o trossejat amb incorporació dels mateixos al sòl, procedents dels
tractaments silvícoles de millora de l'estrat arbori
Codi
Unitat Concepte
Preu unitari Rendiment
Import
MO059

hora

h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

MQ012

hora

h de motoserra

MA02

%

% medis auxiliars

18,07

20,00

361,40

2,50

20,00

50,00

361,40

0,02

7,23

TOTAL

PRESSUPOST

418,63

6

c) Rodal 7g
Núm.
1

TPI001

Epígraf
ha de treballs de reducció de càrrega de combustible i millora silvícola; inclou la tallada i desembosc d'arbres per
deixar la densitat de cabuda de coberta adequada, i la poda baixa per a millora de la tipologia de combustible, on
sigui necessari. Els arbres tallats caldrà realitzar classificació de la fusta segons tipologia estandarditzada amb
l'objectiu de maximitzar productes i minimitzar la fusta de trituració que es tallarà a 2,5 m. Inclou la creació de
ròssecs o vies de desembosc fins a pista principal mitjançant la pala del propi skkider.
Codi
Unitat Concepte
Preu unitari Rendiment
Import
MO047

hora

h. de cap de colla per feina forestal (amb les
càrregues socials incloses)
h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

MO059

hora

MO065

hora

MQ019

hora

h. de peó especialitzat (amb les càrregues socials
incloses)
h de Skider de 101-130 kW

MQ012

hora

h de motoserra

MA02

%

% medis auxiliars

19,24

4,00

76,96

18,07

4,00

72,28

17,44

4,00

69,76

57,56

6,00

345,36

2,50

8,00

20,00

219,00

0,02

4,38

TOTAL

Núm.
2

ha d'esbrossada de matoll amb motodesbrolladora

TPI002

Codi

Unitat

Concepte

MO059

hora

h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

MQ014

hora

h. de motoesbrossadora mecànica manual

MA02

%

% medis auxiliars

588,74

Epígraf

Preu unitari

Rendiment

Import

18,07

20,00

361,40

2,26

20,00

45,20

361,40

0,02

7,23

TOTAL

Núm.
3
TPI003

413,83

Epígraf
ha Eliminació de residus mitjançant triturat o trossejat amb incorporació dels mateixos al sòl, procedents dels
tractaments silvícoles de millora de l'estrat arbori
Codi
Unitat Concepte
Preu unitari Rendiment
Import
MO059

hora

h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

MQ012

hora

h de motoserra

MA02

%

% medis auxiliars

18,07

8,00

144,56

2,50

8,00

20,00

144,56

0,02

2,89

TOTAL

PRESSUPOST

167,45

7

d) Rodal 7h
Núm.
1

TPI001

Epígraf
ha de treballs de reducció de càrrega de combustible i millora silvícola; inclou la tallada i desembosc d'arbres per
deixar la densitat de cabuda de coberta adequada, i la poda baixa per a millora de la tipologia de combustible, on
sigui necessari. Els arbres tallats caldrà realitzar classificació de la fusta segons tipologia estandarditzada amb
l'objectiu de maximitzar productes i minimitzar la fusta de trituració que es tallarà a 2,5 m. Inclou la creació de
ròssecs o vies de desembosc fins a pista principal mitjançant la pala del propi skkider.
Codi
Unitat Concepte
Preu unitari Rendiment
Import
MO047

hora

h. de cap de colla per feina forestal (amb les
càrregues socials incloses)
h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

MO059

hora

MO065

hora

MQ019

hora

h. de peó especialitzat (amb les càrregues socials
incloses)
h de Skider de 101-130 kW

MQ012

hora

h de motoserra

MA02

%

% medis auxiliars

19,24

7,00

134,68

18,07

7,00

126,49

17,44

5,00

87,20

57,56

8,00

460,48

2,50

14,00

35,00

348,37

0,02

6,97

TOTAL

Núm.
2
TPI002

850,82

Epígraf
ha d'esbrossada de matoll amb motodesbrolladora
Codi
Unitat Concepte
MO059

hora

h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

MQ014

hora

h. de motoesbrossadora mecànica manual

MA02

%

% medis auxiliars

Preu unitari

Rendiment

Import

18,07

24,00

433,68

2,26

24,00

54,24

433,68

0,02

8,67

TOTAL

Núm.
3
TPI003

496,59

Epígraf
ha d'eliminació de residus mitjançant triturat o trossejat amb incorporació dels mateixos al sòl, procedents dels
tractaments silvícoles de millora de l'estrat arbori
Codi
Unitat Concepte
Preu unitari Rendiment
Import
MO059

hora

h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)

MQ012

hora

h de motoserra

MA02

%

% medis auxiliars

18,07

14,00

252,98

2,50

14,00

35,00

252,98

0,02

5,06

TOTAL

PRESSUPOST

293,04

8

V. PLÀNOLS

341500

342000

342500

4580500

4580500

Llegenda
Rodal 7a
Rodal 7f

4580000

Rodal 7h
Corbes de nivell (m)

341500

342000

342500

4580000

Rodal 7g

