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I. MEMÒRIA

1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ
La Llei 6/88, de 30 de març, forestal de Catalunya, la finalitat de la qual és “establir
l’ordenament dels terrenys forestals de Catalunya per assegurar-ne la conservació 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” (article 1), estableix que “amb relació als terrenys forestals de
propietat pública que pertanyen al patrimoni de la Generalitat i els béns immobles
que hi són situats i que són directament afectats a l’explotació, a la gestió i a la
conservació d’aquests, correspon al departament que té al seu càrrec
l’administració forestal, l’exercici de les facultats dominicals” (article 5).
Per altra banda, en els seus articles 12 i 33 es contemplen les funcions que s’han
de garantir en les forests incloses al Catàleg d’Utilitat Pública i que són l’objecte
d’aquesta proposta i les competències en matèria de prevenció d’incendis,
respectivament.
La forest objecte del present projecte és la L-1002, anomenada Pallerols i compta
amb una superfície de 2.109,95ha que inclouen quatre forests d’Utilitat Pública,
aquestes són la 12, 14, 15 i 16 del Catàleg d’utilitat pública de la província de
Lleida, propietat de la Generalitat de Catalunya. Aquesta forest es troba ordenada i
les actuacions que es detallen en aquesta memòria es troben incloses
majoritàriament en el pla especial d’ella, excepte les actuacions per danys abiòtics.
Tot i que en els últims anys s’ha dut a terme tractament silvícoles, resta gran part de
la massa arbrada sense actuar i seria convenient realitzar el manteniment i gestió
de les infraestructures de prevenció existents. Les infraestructures, creades
estratègicament per a la gestió, prevenció i defensa de les masses forestals (xarxa
viària, tallafocs, franges de baixa densitat, àrees complementàries), precisen d’un
manteniment periòdic que en garanteixi la seva funció.
Per aquesta forest hi transcorre la carretera nacional (N-260), aquesta infrastructura
constitueix un risc d’ignició d’incendi forestal. Dins de la forest també es localitza
una zona d’esbarjo i línies elèctriques, que correspon a un altre punt de risc
d’ignició. Les actuacions es concentren pròximes a aquestes zones.
Durant els any 2018, 2019 i 2020 s’han produït danys per efecte de les nevades,
afectant principalment a barrancs, vora pistes i masses juvenils de l’estrat arbori.
Les actuacions incloses en aquest projecte tenen com a objectiu principal la gestió i
manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis bàsiques mitjançant:
− la gestió de les àrees complementàries;
− manteniment de franges estratègiques, i
− disminució del combustible acumulat arrans dels danys de la nevada
de l’any 2018, 2019 i 2020.
Aquestes actuacions van encaminades a la protecció i millora de la massa forestal
d’aquesta forest, a establir una resistència davant d’una ignició (o davant de
qualsevol altra pertorbació) per tal de donar una oportunitat d’acció als mitjans
d’extinció davant d’un incendi .
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2. ÀMBIT D'ACTUACIÓ
Les actuacions previstes afecten a la zona de les forests d’Utilitat Pública Tossal i
Sant Magí, Castell i Abat (CUP L-12, 14, 15 i 16) d’ara endavant Pallerols, propietat
de la Generalitat de Catalunya i situades al terme municipal de Montferrer i
Castellbò, a la comarca de l’Alt Urgell. Aquesta part de la comarca es troba coberta
per boscos, tant de titularitat pública com privada, barrejats amb zones de cultiu i
pastura i parcialment incloses dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu.
Dins de la forest es localitzen dues zones de treball, ambdues es pot accedir des de
la carretera N-260, aquesta va des d’Adrall en direcció a Sort, passarà per diferents
pobles fins arribar a Pallerols del Cantó. Un cop passat aquest poble trobem el
trencant cap a Canturri. Agafant aquest s’accedeix a l’entrada principal de la forest la
qual ens condueix a la casa forestal del mateix nom. Darrera d’aquesta casa es
troba el Tossal del Castillo, paratge on es realitza part de les actuacions. Si deixem
el trencant de Canturri a la dreta i seguim per la N-260 trobem un nou camí a
l’esquerra i un segon a la dreta que dona servei a la part oest de la forest i on es
localitza part de les actuacions.

3. OBJECTE DEL PROJECTE
El municipi de montferrer i Castellbò està declarat zona d’alt risc d’incendis segons
el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals.
Els factors que fan augmentar de forma considerable el risc d’incendis en aquesta
forest poden ser llamps (principalment a l’estiu), la carretera N-260, les línies
elèctriques, l’àrea recreativa, la proximitat de diferents pobles (Pallerols, Guils), les
diferents pistes que transcorren per la forest, les pràctiques agrícoles i ramaderes
properes i l’afluència a la forest de turistes que visiten la zona.
L’objecte d’aquest projecte és executar el manteniment de les infraestructures de
prevenció d’incendis i la gestió de les àrees complementàries de la forest.
Per una banda, les infraestructures de prevenció d’incendis requereixen un
manteniment per tal de conservar la seva funció.
Per altra banda, les zones d’àrees complementàries requereixen d’una gestió per
evolucionar cap a unes estructures de desenvolupament de capçades, amb
separació d’estrats, trencant la continuïtat vertical. Unes estructures més madures
davant la prevenció d’incendis i que donin una oportunitat d’acció als mitjans
d’extinció.
Les actuacions que s’executaran per complir amb els objectius marcats són:
•
•
•

Manteniment de franja de prevenció d’incendis
Aclarida de millora de la massa adjacent a la carretera N-260
Aclarida de millora d’edat de fustal jove

MEMÒRIA

2

•
•

Aclarida de millora d’edat de perxada
Tractament de restes provinent de danys abiotics

3.1. Treballs de prevenció d’incendis i millora silvícola
En aquest projecte es pretén realitzar:
−

el manteniment d’una franja de prevenció en una pista secundària que està
completament envaïda per regenerat i matollar;

−

el manteniment de la línia vora la carretera N-260 mitjançant una aclarida, poda
i estassada de matoll.

−

la gestió d’àrees complementàries denses mitjançant treball silvícoles
específiques a cada superfície que consistiran en aclarides de millores en edats
de perxada i fustal jove, en diversos rodals de la forest, aquestes actuacions es
troben planificades en el seu projecte d’ordenació;

−

sanejament de zones d’arbres morts o danyats per nevades,

−

primera aclarida de zones de plançonada menor d’2 metres d’alçada, i

−

repàs de zones on s’han fet aprofitament forestals i hi ha illes sense actuar.

4. DESCRIPCIÓ I CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS
4.1. Descripció de les tasques a realitzar
El pla INFOCAT defineix una classificació de les àrees de baixa càrrega de
combustible segons la seva amplada (25 o 100m) i segons si l’eliminació del
combustible és total o parcial, però no inclou criteris d’utilitat operativa o localització,
ni tampoc dona opcions de nomenclatura per àrees no lineals o d’amplada diferent
a la definida. Aquesta definició és insuficient per a les necessitats que es plantegen
en la planificació d’un massís actualment.

Àrea de baixa càrrega de
combustible de protecció
(eliminació parcial de la
càrrega de combustible)

Família
actuació
Tipus
(d’acord amb d’actuació
l’INFOCAT)

Objectiu, utilitat operativa i ubicació

Canviar el comportament de l’incendi: disminuint la velocitat de
propagació, la longitud de flama o l’activitat de capçades.
Facilitar les tasques d’extinció.
AE
- Punts crítics topogràficament: colls, nusos de carena, nusos
Àrea
de barranc, fons de barranc, vessants no alineats amb el vent.
estratègica
- Llocs no crítics topogràficament però que ofereixen una
oportunitat pel tipus de combustible (p.e. àrees en zones
forestals intercalades entre zones de conreus).
Facilitar l’atac al flanc i a la cua de l’incendi mitjançant un
FAE
tractament de vegetació annex a una línia de defensa: vial,
Franja auxiliar
sender, corriol o d’altres.
estratègica
- Localitzacions amb baixa intensitat lineal de front.
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Àrea de seguretat
(eliminació total de la
càrrega de combustible)

Reduir la vulnerabilitat de les zones forestals front als incendis
AC
i/o millorar l’eficàcia de les AE i FAE
Àrea
complementària Són zones on cal fomentar i mantenir una gestió activa: boscos
(preferentment amb IOF), conreus, etc.
Reduir el comportament de l’incendi que s’acosti a la
FP
urbanització (en funció de l’amplada i ubicació serà més o
Franges
de menys útil en l’extinció).
protecció
Millorar la mobilitat al voltant de la urbanització.
Alentir la progressió d’un foc generat a la urbanització.
- Permetre l’accés dels mitjans d’extinció terrestres en tota la
xarxa viària estratègica i als hidrants.
FAT
- Permetre als mitjans aeris carregar als punts d’aigua.
Franja
Ambdós costats de la xarxa viària estratègica.
d’accessibilitat
Amplada variable en funció de la visibilitat, perillositat de
circulació, revolts, etc.
Refugis per als mitjans d’extinció en cas d’atrapament.
- En punts d’aigua o hidrants.
AS
- Eixamplaments de camins, zones planes, superfícies obertes
Àrea
de (conreus, pastures).
Repartides estratègicament per a que siguin accessibles des de
seguretat
tots els punts del massís (mín. cada 2 km).
FS
Franges
de
seguretat
en
infraestructures

Evitar la propagació del foc per contacte directe
- Permeten complir la legislació vigent.
- Vorals de carreteres (FSV), de vies de tren, i franges de línies
elèctriques.

Aquest projecte contempla actuacions que d’acord amb la nomenclatura de
l’INFOCAT serien: franja auxiliar estratègica, àrea complementària i franges de
seguretat en infrastructura
Els treballs a desenvolupar són de diferents tipologia i es recullen en la següent
relació:
− Manteniment d’una franja de prevenció en una pista secundària: pròxim al punt
quilomètric 251 de la carretera N-260 s’inicia a banda esquerra una pista
secundària que transcórrer paral·lela a la carretera però a menor cota.
S’actuarà en una banda de la pista, en una longitud de 1,567km i una
amplada variable que dona una superfície de 1,854hectàrees. El tractament
que es realitzarà serà una tallada arreu de la vegetació arbrada de creixement
lent i adevessament dels planifolis, esbrossada del matoll i el tractament in
situ de restes vegetals amb un trossejats. Totes les restes es deixaran en
longitud menors de 0,5m, s'escamparan pel sòl, sense crear montícols de
restes vegetals que dificultin la seva descomposició.
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Fotografia del punt d’inici de la franja de prevenció en una pista secundària

− Manteniment de franges de seguretat: vora la carretera N-260 entre els punts
quilomètrics 251,4 i 253,25, en la part superior. S’actuarà en una longitud de
1,85km amb una amplada variada, fent una superfície de 1,554ha. El
tractament a realitzar serà una aclarida de la massa de manera que els peus
restants estiguin espaiats 3m, es realitzarà una poda fins a 2m dels arbres
restants i s’executarà una estassada de matoll present. Els troncs tallats es
deixaran en longitud de 0,5m i es desplaçaran cap a l'interior del bosc, fora de
la l'àrea d'aclarida, s'escamparan pel sòl, sense crear montícols que dificultin
la seva descomposició. Les altres restes vegetals (matolls i ramatge) seran
triturats manualment in situ.

Fotografia de la franja de seguretat annexa a una banda de la carretera N-260
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Fotografia des de l’interior de la franja de seguretat on s’observa la vegetació
existent.
− Aclarida de millora d’edat de fustal jove: es localitzen en dues zones.
o

MEMÒRIA

La zona 1: es localitza en el paratge del Tossal. Aquesta zona es
troba delimitada per un aprofitament realitzat i per un canvi
d’estructura a fustal adult i la pista forestal de Vilamitjana a Sant
Joan de l’Erm. Es marcarà els límits que donin lloc a confusió.
Presenta una superficie de 8,964ha.

6

Fotografies de dos punts d’aquesta zona on s’observa l’estructura de la
massa arbrada
o

Zona 2: es localitza en el paratge de l’obaga de Sant Magí.
Corresponen a tres taques que constitueixen 4,623ha. Els seus límits
són zones on ja s’ha fet un aprofitament, pistes de desembosc,
altres actuacions i canvi d’estructures de la massa arbrada. En cas
de confusió es marcarà els límits.

Fotografies de dos punts d’aquestes zones de l’estructura de la massa
arbrada
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L’actuació consistirà en una tallada de peus sobrants, de manera que els
peus restants estiguin espaiats 3-4 m, i tractament de les restes generades
que consistirà en un trossejat dels troncs i rames en longitud inferiors a 0,5m,
deixant les restes en contacte directe amb el terra.
− Aclarida de millora d’edat de perxada: es localitzen en dues zones.
o

La zona 1: es localitza en la zona recreativa de Pallerols, els seus
límits són la pista principal de la casa forestal de Pallerols a Coll de
Leix, una pista de desembosc i un canvi d’estructura de massa més
madura. En cas de confusió es marcarà els límits. Presenta una
superfície de 2,933ha.

Fotografies de la zona a tractar, arbres prims i estilitzats
o
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La Zona 2: es localitza en el paratge de l’obaga de Sant magí, els
seus límits són pistes forestals, zones on s’executa l’aclarida de
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millora d’edats de fustal jove i canvi d’estructura a massa adulta. Són
quatre àrees que fan 5,084ha.

Fotografies de la zona a tractar d’edat de perxada
L’actuació consistirà en una tallada de peus sobrants, de manera que els
peus restants estiguin espaiats 3m, poda fins a 2m d’alçada dels arbres
restants i tractament de les restes generades que consistirà en un trossejat
dels troncs i rames en longitud inferiors a 0,5m, deixant les restes en contacte
directe amb el terra.
−

Primera aclarida de zones de plançonada: puntualment i limítrof a les zones de
treball o on s’han realitzat aprofitament sorgeix una massa densa de regenerat.
Es farà un tractament d’aquest regenerat deixant una densitat màxima de 1800
peus/ha.
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Fotografies de les zones de plançonada i plançonada grossa a actuar
− Repàs de zones on s’han fet aprofitament forestals: hi ha diferents zones:
o

Zona 1: entre les zones d’aclarida de millora de perxada i fustal jove
vora la pista principal de l’obaga de Sant Magí.

Fotografia d’illes sense actuar dins d’espais d’aprofitaments fet

o
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Zona 2: en la pista d’accés a l’obaga de sant Magí, la primera pista a
ma esquerra pràcticament al seu final ,els seus límits són zones
sense tracta i la FAV. Corresponen a illes sense tracta dintre
d’aprofitaments fets.
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Fotografia de la zona a tractar amb presència d’illes d’arbres de diferents edats
formant una estratificació vertical.
Són zones que s’han fet aprofitaments i que tenien un estrat per sota o illes
d’un estrat més jove. L’actuació consistirà en una aclarida i/o tallada dels arbres
danyats i densos, de manera que els peus restants estiguin espaiats 2-4 m
(depenen de l’edat del peu), i tractament de les restes generades que consistirà
en un trossejat dels troncs i rames en longitud inferiors a 0,5m, deixant les
restes en contacte directe amb el terra.
- Sanejament de zones d’arbres morts o danyats per nevades: són actuacions
puntuals que es localitza dins de les zones a tractar anteriorment esmentades,
també en barrancs adjacents a aquestes àrees o limítrof als seus límits.
L’actuació consistirà en la tallada de tots els arbres morts o danyats, tractament
de les restes generades que consistirà en un trossejat dels troncs i rames en
longitud inferiors a 0,5m, deixant les restes en contacte directe amb el terra.

Fotografia d’un punt de la zona a tractar amb danys abiòtics. S’observa l’acumulació
de combustible i l’estratificació vertical d’aquest.
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4.2. Condicions d’execució dels treballs
Els treballs de prevenció d’incendis es realitzaran d’acord amb allò que es disposa
al Plec de Condicions Tècniques.
Tots els treballs es realitzaran sota la supervisió dels facultatius forestals assignats
a les diferents comarques de l’àmbit territorial d’actuació.

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 .............................................................

39.999,57€

IVA (21%)

8.399,91€

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

48.399,48€

El pressupost total d’execució de contracta ascendeix a la quantitat quaranta vuit
mil tres-centes nouranta nou euros amb quaranta vuit cèntims (48.399,48 €).

Meritxell Martí Solé
Enginyera de Forest
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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 "Aclarida en àrees complementàries i
retirada de vegetació per danys de nevades a la forest Pallerols”
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.
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’enginyera
Les funcions de l’enginyera 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 que els plecs de prescripcions
corresponents deixen a la seva decisió.
- 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 d’obra haurà d’aprovar els equips i maquinaria, 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 director 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 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 dels treballs.
3.3. Modificacions
En cap cas, l’enginyer 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 prevenció d'incendis i
millora forestal a diferents forests públiques.
4.2. Descripció dels treballs
4.2.1.- Dimensionament i forma de les FAE

Franges auxiliars estratègiques (FAE). Les FAE estan concebudes per atacar
l’incendi de flanc, ja sigui perquè es tracta del propi flanc de l’incendi o perquè el
cap passa per una zona on es comporta com a flanc per no tenir les forces prou
alineades.
En aquest cas tampoc existeix una normativa o codi que marqui les dimensions
per a què es pugui treballar amb seguretat. Per tant, fruit de les converses i
reunions mantingudes amb membres de Bombers s’ha optat per definir una
amplada mínima de 5 m de franja, tot i que en nombrosos casos aquesta es
varia per adaptar-se al terreny.
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Amplada FAE = 5 m + 1-2 m
La FAE ja existeix i els treballs consistiran en el seu manteniment. La FAE
compleix amb les dimensions anteriorment esmentades.
4.2.2.- Estructura de combustible objectiu
Estructura del combustible de les FAE
No hi ha una normativa a seguir respecte les característiques exactes del
combustible que han de tenir les FAE per a què siguin efectives
Entre els diferents organismes que treballen en la prevenció i extinció d’incendis
hi ha força consens en els models de combustible favorables a reduir la intensitat
del foc i és, potser, en les característiques de fcc de cada estrat de vegetació en
el que hi ha més discrepància de criteri.
Tradicionalment s’ha optat per a fer reduccions fortes de vegetació, tant d’arbrat
com d’estrat arbustiu, això és el que es va fer en la FAE d’aquesta obra. En els
darrers temps, els sectors propers als sistemes d’extinció són més aviat
partidaris de menors reduccions d’arbrat que contribueixen amb l’ombra a
allargar la vida útil de l’actuació.
Així, quan es va fer aquesta actuació de reducció del combustible no hi havia
una actuació de manteniment garantida, com podria ser la pasturar d’aquesta
zona pels part dels ramaders. Per tant, cal actuar per tal de realitzar el
manteniment d’ella. Així, s’haurà d’actuar reduint el combustible en major grau
que l’estat a assolir, preveient que la vegetació creixerà sense garanties de que
l’actuació es repassi. Per exemple, si es vol aconseguir una fracció de cabuda
coberta d’arbustos del 30%, i actualment és del 60% i d’espècies rebrotadores,
potser caldrà reduir-la fins al 20%, amb l’objectiu de controlar la rebrotada.
Actuar sobre les espècies de creixement lent sense rebrot com el pi i en menor
manera sobre les rebrotadores.
Model de combustible adient
Els models de combustible aptes per a una FAE, segons el comportament de
l’incendi, velocitat de propagació i intensitat, són els models 1, 2, 8, 9 i 10.
Taula 1. Models de combustible, comportament i aptitud per a les FAE.
Model Descripció del model

Comportament del foc en
Aptitud per a FAE
velocitat i intensitat

1

Herbaci fi

Molt ràpid, poc intens

2

Herbaci amb arbustos (30 a
Velocitat mitjana
60%)

Sí

3

Herbaci alt (cultius de cereal)

No

Velocitat i intensitats altes
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4

Arbustiu alt

Intensitat molt elevada

No

5

Arbustiu baix

Intensitat mitjana

No

6

Arbustiu mig

Intensitat mitjana

No

7

Arbustiu mig

Intensitat elevada

No

8

Fullaraca compacta

Lent i intensitat baixa

Sí

9

Fullaraca no compacta

Lent i intensitat baixa

Sí

10

Fullaraca amb brancades

Lent i intensitat mitjana

Sí

11

Brancada amb fulla

Lent i intensitat mitjana

No

12

Brancada abundant

Lent i intensitat elevada

No

13

Brancada molt abundant

Lent i
elevada

No

intensitat

molt

Taula 2. Correspondència entre model de combustible inicial i model de
combustible objectiu a les FAE.
Descripció del model inicial

Model
inicial

Model
objectiu

Herbaci fi

1

1

Herbaci amb arbustos (30 a 60%)

2

2

Herbaci alt (cultius de cereal)

3

2

Arbustiu alt

4

2

Arbustiu baix

5

2

Arbustiu mig

6

2

Arbustiu mig

7

2

Fullaraca compacta

8

8

Fullaraca no compacta

9

8

Fullaraca amb brancades

10

8

Brancada amb fulla

11

8

Brancada abundant

12

8

Brancada molt abundant

13

8

Descripció de la vegetació objectiu a l’interior d’una FAE
Taula 3. Fracció de cabuda coberta (fcc) de cada estrat de vegetació en els
models de combustible objectiu per a les FAE.
Estrat

Variable

Model 1

Model 8

Herbaci

Fcc

100

0-30

Sub-arbustiu (0-1m)

Fcc

0-30

0-30

Arbustiu (1-2m)

Fcc

0

0-10
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Estrat

Variable

Model 1

Model 8

Fcc

0

50-80

Altura fins base de la capçada

-

4

Fullaraca

Fcc

-

50-100

Brancada

Fcc

0

0

Arbori

Tractament de l’estrat arbustiu
És l’estrat que cal reduir més, sobretot l’arbustiu alt, ja que és el que contribueix
més a la continuïtat vertical.
Pot estar composat per diferents espècies, incloent-hi regenerat de l’estrat arbori
(per exemple plançonada de pi o de planifolis). En aquests casos, els
tractaments hauran d’incloure una selecció de plançons, així com una poda per
aconseguir troncs rectes.
En els tractaments que es facin cal reduir-lo molt, si bé, per la vegetació
mediterrània de la zona, on abunden espècies rebrotadores, és molt difícil
eliminar-lo.

Tractament de l’estrat arbori
L’estrat arbori pot ser abundant en el model 8, però tot i així requereix un
tractament de forma que no hi hagi contacte entre capçades, i si hi és, que sigui:
- puntual, no en tota l’altura de la capçada,
- agrupat, és a dir, en grups de capçades clarament separats els uns dels altres.
S’estableixi una discontinuïtat vertical entre l’estrat arbori i l’estrat inferior. Per a
això , es podaran tots els arbres fins als 4 metres o com a màxim 2/3 de l’altura
de l’arbre (per tal que en determinades zones pugui haver algun arbre jove de 45 metres d’altura). La poda és especialment important quan les branques
sostenen combustible fi com branquillons i fullaraca.
Cal preveure que si l’estructura original és molt densa, les capçades són
estretes, però que en aclarir la massa, amb el temps les capçades es faran més
amples ,i per tant, amb pocs anys la fracció de cabuda coberta pot passar per
exemple, del 70% al 90%.
Com que es tracta d’un manteniment de la franja, l’estrat arbori és minoritari.
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Tractament de restes vegetals
En el medi en què ens trobem, on generalment les pluges són generoses i la
presència de període de nevades, les restes vegetals generades amb els treballs
no duren gaire anys si aquestes estan trossejades, en contacte amb el sòl . Per
tant, les restes vegetals s’hauran de:
Trossejar o triturar les restes de manera que quedin arran de terra, escampades,
per afavorir la seva descomposició. Com més petit i escampat, millor.
Al tractar-se d’un manteniment no s’hi localitzen restes vegetals gruixudes de
fusta i llenya.

4.2.3.- Dimensionament i forma de les FSV
Franges de seguretat viària (FSV). Les FSV estan concebudes com a franges de
seguretat davant l’ignició d’un incendi en la infrastructura a la qual es troben
annexos.
En aquest cas tampoc existeix una normativa o codi que marqui les dimensions
d’aquestes franges.
La forest de Pallerols es travessada per la carretera N-260. En part del seu
trajecte, fora del domini públic de la carretera, existeix una franja de seguretat
d’amplada variable entre 5 i 15 metres.
L’últim manteniment d’aquesta franja es va fer al 2009. Actualment aquesta
franja suposa una barrera de vegetació, arbòria i matollar, on la capçada de
l’estrat arbori es troba a menys de 2m a l’última rama verda del bosc madur del
seu interior. Davant la possible ignició en el voral de la carretera, aquesta barrera
representa un acumulació de combustible i un combustible d’escala cap al bosc
madur del seu interior.
4.2.4.- Estructura de combustible objectiu
Estructura del combustible de les FSV
No hi ha una normativa a seguir respecte les característiques exactes del
combustible que han de tenir les FSV per a què siguin efectives.
Per les característiques de la franja de l’obra es decideix que s’actuà seguin
l’estructura de reducció de combustible de la FAE descrita anteriorment, amb
menor intensitat i menor reducció de la fcc.
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Tractament de l’estrat arbori
S’ha de reduir la fcc fins a un 65-70%.
L’estrat arbori, pes abundant, requereix un tractament de forma que no hi hagi
contacte entre capçades, i si hi és, que sigui:
-

puntual, no en tota l’alçada de la capçada,
agrupat, és a dir, en grups de capçades clarament separats els uns
dels altres.

S’estableixi una discontinuïtat vertical entre l’estrat arbori i l’estrat inferior. I,
l’estrat arbori d’aquest franja amb l’estrat arbori del bosc adult amb el qual
delimita. La part superior de la capçada dels peus de la franja no poden situar-se
per sota de 2 metres de la primera rama verda del primer arbre adult de fora la
franja.
Es podaran tots els arbres fins als 4 metres o com a màxim 2/3 de l’altura de
l’arbre, tot establint una distància entre l’estrat inferior i la primera rama verda de
2m.
Cal preveure que si l’estructura original és molt densa, les capçades són
estretes, però que en aclarir la massa, amb el temps les capçades es faran més
amples ,i per tant, amb pocs anys la fracció de cabuda coberta pot passar per
exemple, del 70% al 90%.
Tractament de l’estrat arbustiu
És l’estrat que cal reduir més, sobretot l’arbustiu alt, ja que és el que contribueix
més a la continuïtat vertical.
Pot estar composat per diferents espècies, incloent-hi regenerat de l’estrat arbori
(per exemple plançonada de pi o de planifolis). En aquests casos, els
tractaments hauran d’incloure una selecció de plançons, així com una poda per
aconseguir troncs rectes.
S’actuarà sobre un 80% del matoll tenint en compte que s’ha d’eliminar:
-

tot aquell matoll d’alçada superior a 1,5m;

-

aquell matoll situat sota arbres i que la distància amb la primera rama
verda sigui inferior a 2m,

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

7

Tractament de restes vegetals
En el medi en què ens trobem, on generalment les pluges són generoses i la
presència de període de nevades, les restes vegetals generades amb els treballs
no duren gaire anys si aquestes estan trossejades, en contacte amb el sòl . Per
tant, les restes vegetals s’hauran de:
-

Les restes menors a 10cm de diàmetres seran triturada a dimensions
petites i han de quedar de manera que quedin arran de terra,
escampades, per afavorir la seva descomposició. Com més petit i
escampat, millor.

-

Les restes vegetals gruixudes de fusta i llenya: s’hauran de trossejar i
escampa a l’interior del bosc adult limítrof i han de quedar de manera que
quedin arran de terra, escampades, per afavorir la seva descomposició.
Com més petit i escampat, millor.

4.2.5.- Àrees complementàries

Aclarida de millora amb reducció de restes a mides petites
Es realitzarà l’aclarida de millora en diferents estructures i edats de massa
seguint els criteris indicats a la memòria pels diferents sectors, així com per les
indicacions de la Directora de l’Obra. Es tallarà prioritàriament els arbres morts,
dominats, codiminants, escapçats, malalts, de pitjor qualitat, torts, puntisecs i els
necessaris per donar espaiament als arbres restants.
Tallada: L’abatiment es realitzarà amb motoserra arran de soca, cap al costat
més favorable per tal de produir el menor dany sobre la vegetació llindant. La
selecció dels arbres a tallar es farà atenent als criteris anteriorment descrits.
Poda dels arbres en peu. Els talls seran arran de canó, nets i es tindrà cura de
procurar una ferida el més lleu possible a l’arbre. L’alçada màxima de poda serà
de 2m. L’Enginyer Director d'Obres podrà augmentar o disminuir aquesta alçada
en un 20% en funció de la fisionomia i característiques dels arbres.
Reducció de les restes a mides petites: Les restes generades de l’aclarida seran
reduïdes amb motoserra o desbrossadora, de manera que les restes no
sobrepassin els 50cm de llargària i estiguin en contacte amb el terra. Les restes
trossejades o triturades es deixaran in situ perquè s’incorporin al sòl, sense
generar acumulacions.
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4.2.6.- Sanejament de zones d’arbres morts o danyats per nevades

Es realitzarà la tallada del bosquets d’arbres morts o danyats per nevades
llindars i interiors i llindars a la zona de treball. La localització és discontinua per
la qual cosa serà ha indicació de la direcció que ho indicarà els que es troben
llindars a la zona de tractament. Els límits seran els determinats per l’afectació
dels arbres danyats.
Tallada. L’abatiment es realitzarà amb motoserra arran de soca, cap al costat
més favorable, per tal de produir el menor dany sobre la vegetació llindant, però
sempre prioritzant la seguretat del treballador.
Reducció de les restes a mides petites. Les restes de les branques i dels arbres
seran reduïts amb motoserra o desbrossadora, de manera que les restes no
sobrepassin els 50cm de llargària i estiguin en contacte amb el terra. Les restes
trossejades es deixaran in situ perquè s’incorporin al sòl, sense acumular.
4.2.7.- Primera aclarida de plançonada
Es realitzarà l’aclarida dels bosquets de plançonada identificats a gran escala en
la zona cartografica. Aquests bosques es localitzen puntualment per aquesta
zona referenciada. Al no ser un límit exacte i de dimensions concretes, serà la
direcció de l’obra que indicarà la localització i les dimensions dins del marc
cartogràfic indicat. L’aclarida es realitzarà seguint els criteris indicats a la
memòria, així com per les indicacions de la Directora de l’Obra
Tallada. L’abatiment es realitzarà amb motoserra o desbrossadora arran de
soca, cap al costat més favorable, per tal de produir el menor dany sobre la
vegetació llindant, però sempre prioritzant la seguretat del treballador.
Reducció de les restes a mides petites. Les restes de la tallada seran reduïts
amb motoserra o desbrossadora, de manera que les restes no sobrepassin els
50cm de llargària i estiguin en contacte amb el terra. Les restes trossejades es
deixaran in situ perquè s’incorporin al sòl, sense acumular.
4.2.8.- Repàs de zones on s’han fet aprofitament forestals
Es realitzarà l’aclarida dels bosquets que han quedat sense tractar al mig
d’aprofitaments realitzats, estan identificats a gran escala en la zona cartogràfica.
Hi ha una interacció amb els bosquest de plançonada. Aquests bosquets es
localitzen puntualment per aquesta zona referenciada. Al no ser un límit exacte i
de dimensions concretes, serà la direcció de l’obra que indicarà la localització i
les dimensions dins del marc cartogràfic indicat. L’aclarida es realitzarà seguint
els criteris indicats a la memòria, així com per les indicacions de la Directora de
l’Obra
Tallada. L’abatiment es realitzarà amb motoserra o desbrossadora arran de
soca, cap al costat més favorable, per tal de produir el menor dany sobre la
vegetació llindant, però sempre prioritzant la seguretat del treballador.
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Reducció de les restes a mides petites. Les restes de la tallada seran reduïts
amb motoserra o desbrossadora, de manera que les restes no sobrepassin els
50cm de llargària i estiguin en contacte amb el terra. Les restes trossejades es
deixaran in situ perquè s’incorporin al sòl, sense acumular.

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 vigència d’un any.
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.
5.4. Jornada de treball
La jornada de prestació dels serveis serà en l’horari oficial de la Generalitat de
Catalunya.
CAPÍTOL 6
RESTRICCIONS TEMPORALS
6.1. Restriccions per motius faunístics
L’actuació situada darrera de la casa forestal no podran iniciar-se fins al a de
març al l’1 de setembre per condicions dels Parc natural de l’Alt Pirineu.
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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/a General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,
de manera que si s’aprova, es podrà continuar amb els treballs dintre d’aquest
període.

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’enginyer de Forests

Meritxell Martí Solé
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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 d’ara endavant EBSS
correspon al projecte: "Aclarida en àrees complementàries i retirada de vegetació
per danys de nevades a la forest Pallerols” 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 EBSS estableix, durant l’execució d’aquests treballs, les previsions
respecte a la prevenció de riscs d’accidents i malalties 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’EBSS, 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 l’obligació de què als centres de treball hi 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, comunicantho a la inspecció de treball i seguretat social, al contractista, subcontractista i
representant dels treballadors.
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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).
2. CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS
2.1.

Descripció dels treballs i situació. Condicions de l’entorn.

El present EBSS correspon al projecte: "Aclarida en àrees complementàries i
retirada de vegetació per danys de nevades a la forest Pallerols”. Aquest
encàrrec té com a objecte realitzar actuacions de prevenció d'incendis i millora
forestal a diferents forests públiques.
Les treballs es localitza en el municipi de Montferrer i Castellbò a la comarca de
l’Alt Urgell. En la forest pública de Pallerols, localitzada entre els nuclis de
Pallerols i Guils del Cantó. Si accedeix per la N-260.
2.2.

Promotor

El promotor de l’obra és el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació (a partir d’ara DARP).
2.3 Termini d’execució
El termini d’execució previst és de 5 mesos.
El temps destinat a cada actuació s’ha incrementat un 35% en previsió dels dies
que no es podrà treballar per les inclemències meteorològiques.
2.4. Personal previst
S’estima que, segons les diferents fases, la màxima concurrència de treballadors
a l’obra serà d’unes 13 persones. El número total de jornals s’estima en 400.
2.5. Pressupost d’execució de contracta
El pressupost total dels treballs de "Aclarida en àrees complementàries i retirada
de vegetació per danys de nevades a la forest Pallerols” és de quaranta-vuit mil
tres-cents nouranta-nou euros amb quaranta-vuit cèntims (48.399,48 €).
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3. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

D’acord amb l’apartat 15 de l’annex 4 del RD. 1627/97 si els obrers han de portar
roba especial de treball, l’obra disposarà dels serveis higiènics que s’indiquen a
continuació:
-

Vestuaris / menjador amb seients, taules i taquilles individuals, proveïdes de claus

-

WC

Existirà per primers auxilis una farmaciola amb el material especificat en l’annex
VI del Reial Decret 486/1.997 de disposicions mínimes de seguretat i salut en els
llocs de treball. El centre d’assistència primària (urgències) més pròxim és el de
la Seu d’Urgell a 10 Km. i l’hospital públic més proper és també a la Seu d’Urgell.
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4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
Els treballs de l’obra són:
-

Manteniment de FAE
Manteniment de FSV
Aclarida de millora de fustal jove
Aclarida de millora de perxada
Aclarida de plançonada
Repàs de tractaments fets
Tallada d’arbres morts i/o danyats per agents abiòtics.
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5. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT

5.1. 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:
- 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.

5.2. 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.).

5.2.1. Mitjans i maquinaria
-

atropellaments
talls
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

5.2.2. Treballs previstos
-

caigudes des de punts alts
cops i ensopegades
caigudes de materials, rebots
sobreesforç per postures incorrectes
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-

bolcades de munt de materials
riscs derivats de l’emmagatzematge de materials
riscs derivats del mal ús de maquinària, talls, punxades, etc.

5.2.3. Treballs de preparació del terreny
-

bolcades, caigudes de maquinaria
cops i ensopegades
sobreesforç per postures incorrectes
riscs derivats del terreny no anivellat
sobreesforç per excés de pes
caigudes de materials, rebots
accidents derivats de condicions atmosfèriques
talls i punxades
riscs derivats de la manipulació de materials

5.2.4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscs especials (Annex II
del R.D. 1627/97)
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
-

5.3 Mesures respecte riscos específics

5.3.1. Riscos derivats de la utilització de maquinària específica.
Els vehicles i la maquinària hauran d’ajustar-se a la seva normativa específica,
hauran d’estar dissenyats i construïts, tant com sigui possible, en funció dels
principis d’ergonomia. Així mateix hauran de mantenir-se en bon estat de
funcionament i fer-se servir adientment per personal capacitat. Els vehicles
estaran equipats amb estructures concebudes per protegir al conductor contra
l’aixafament en cas de tombada i contra els objectes que caiguin. En cap cas
s’empararà la maquinària per a tasques que no siguin les pròpies per a les quals
han estat dissenyades. Les màquines utilitzades són:
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Motoserres
A .Identificació de riscos

Talls.
Cops per o contra objectes.
Sobreesforços.

B. Equips de protecció individual

Casc de seguretat, amb protector auditiu i
pantalla.
Pantaló de motoserra amb protecció front a tall.
Botes de seguretat amb puntera i sola amb
relleu anti-lliscant.

Cremades.
Incendis.
Projecció de partícules.
Vibracions.
Soroll.
Rebot de l’espassa de la motoserra. En aquest
rebots es desplaça la serra de forma imprevista
en un moviment curbo cap el operari. Aquest
rebot es produeix quan la cadena d’asserat, al
sector quart superior de la punta de l’escassa,
roce involuntari de la fusta o altre objecte dur.
Aquest
risc
s’origina
especialment
al
desbrancar.

Guants de seguretat ( de cuir i de goma o PVC
(manteniment)).
Sempre que les condicions de treball exigeixin
altres elements de protecció diferents als
anteriorment descrits es dotar als treballadors
dels mateixos.

El cop de retrocès pot produir-se al tallar amb el
costat superior de l’espasa, ( tall per el dorso de
la ma ), quan la cadena d’aserrat es traba o
quan roza una part dura a la fusta. La
motoserra retrocedeix en direcció de l’operari.

C. Mesures preventives
Es lliurarà als treballadors que operin amb aquestes màquines, les normes i exigències de
seguretat que els afectin, d'acord amb l'estudi bàsic de seguretat.
Serà d'ús obligatori pel treballador l'equip de protecció individual facilitat per això i per al
termini que requereixi la realització de les feines.
La motoserra haurà de tenir els següents elements de seguretat:
- Fre de cadena.
- Captor de cadena.
- Protectors de la mà.
- Fixador d'acceleració.
- Botó de parada fàcil.
- Dispositius d'amortiment de les vibracions.
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El maneig de la motoserra queda restringit al personal especialitzat en el seu maneig i
acreditat per l'empresa.
Abans de començar la engegar la motoserra i començar a treballar, deu controlar-se el
perfecte funcionament de la mateixa NO es deu practicar modificacions a la mateixa.
Deixar les empunyadures sempre netes i seques, especialment lliures d’oli i reina.
Col·locar la serra sobre el terra per a la seva arrencada i assegurar-se que qualsevol
persona està suficientment allunyada (2m) abans de posar en marxa la màquina.
Per efectuar l’engegat de la motoserra, la màquina estarà recolzada al terra i ben fixada
amb el peu i la ma esquerra.
Col·locar fermament els peus abans de començar a serrar. Utilitzar SEMPRE la motoserra
amb les dues mans.
Operar sempre des de terra. Queda prohibit treballar en escales, sobre arbres o altres
lloc igualment inestables. No tallar més amunt de les espatlles ni amb una sola ma.
No suprimir la frontissa per una tallada excessiva.
Evitar el treball conjuntament sobre un mateix arbre.
Seguir els diagrames de circulació establerts en l'obra.
Al tallar branques sobre les que hi descansi un tronc caigut, o bé, al trossejar-lo sobre
terrenys amb pendent, situar-se sempre en el costat segur (part superior del pendent).
Per avançar podant troncs caiguts amb branques, tallar amb l'espasa de la motoserra per
l'altre costat del tronc enganxat a ell.
No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar una perillosa sacsejada a la
màquina que sovint obliga a l'operari a deixar-la anar.
Controlar les branques que tinguin una posició forçada ja que s'ha de tenir en compte que
al ser tallades pot produir-se un desplaçament brusc de la base.
Parar el motor per desplaçar-se d'un arbre a un altre o, en el seu cas, realitzar el trasllat
amb el fre de cadena posat.
Durant el transport l’espasa deu senyalar en direcció contraria a la del operari, és a dir
cap al darrere.
Determinar la zona d'abatiment dels arbres i fixar la separació entre els diferents talls
(com a mínim un cop i mig l'alçada del tronc a abatre).
Durant l’abatiment donar la veu d’avís quan es doni el tall de l’enderroc.
Assegurar-se que tant el personal com qualsevol altre espectador es troben a cobert
d’una possible relliscada o ruptura de tronc.
Utilitzar el giratroncs per tornar al roll.
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Utilitzar la ganxa de raier de trossejament quan es faci aixecar i girar el tronc.
Quan s'utilitzi la palanca d'enfonsament es mantindrà l'esquena recta i les cames
flexionades mentre es realitza l'esforç.
Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de la motoserra.
Parar sempre el motor per a qualsevol reglatge, quan el seu funcionament no sigui
necessari per això.
No arrencar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia a prop dels dipòsits de
combustibles. No fumar mentre es reposa.
Quan sigui necessari apropar-se a un motoserrista avançar de cara per tal que pugui
observar-nos.
S'evitaran els excessos de menjar i la ingestió de begudes alcohòliques durant la jornada
de treball.
S'evitarà l'ús de robes massa amples, bufandes o altres vestimentes incompatibles amb
l'activitat.

El rebot es pot evitar treballant de forma tranquil·la i programada, tenint en comte que:
- Sostenir la motoserra amb les dues mans fermament.
- Aserrar amb plena acceleració
- Observar sempre la punta de l’espasa
- No tallar amb la punta de l’espasa .No tallar varies branques a l’hora.
- No ajupir-se en excés al treballar i no tallar per damunt de les espatlles.
- Prestar especial cura al introduir l’espasa en un tall ja iniciat.
- Prestar atenció a un canvi de la postura del tronc i també de les forces que puguin
tancat l’hendidura de tall

- Treballar amb una cadena correctament afilada i tensada.
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Desbrossadora
A .Identificació de riscos

Projeccions de partícules
Vibracions dels sistema ma braç
Condicions ambientals de treball

B. Equips de protecció individual

Casc de seguretat, amb protector auditiu i
pantalla.
Pantaló de motoserra amb protecció front a tall.
Botes de seguretat amb puntera i sola amb
relleu anti-lliscant.

Soroll
Talls.
Cops per o contra objectes.
Sobreesforços.
Cremades.
Incendis.

Guants de seguretat ( de cuir i de goma o PVC
(manteniment)).
Sempre que les condicions de treball exigeixin
altres elements de protecció diferents als
anteriorment descrits es dotar als treballadors
dels mateixos.

C. Mesures preventives
Deuen tenir marcat CE
Es lliurarà als treballadors que operin amb aquestes màquines, les normes i exigències de
seguretat que els afectin, d'acord amb l'estudi bàsic de seguretat.
Serà d'ús obligatori per al treballador l'equip de protecció individual facilitat per això i per
al termini que requereixi la realització de les feines.
El maneig de la desbrossadora queda restringit al personal especialitzat en el seu maneig
i acreditat per l'empresa.
Deixar les empunyadures sempre netes i seques, especialment lliures d’oli i reina.
El transport de la desbrossadora es realitzarà fora de l’habitacle del vehicle i amb el
dipòsit de gasolina buit.
Durant el transport del disc detall deurà estar desmuntat i provist de la seva protecció.
Per fer servir la desbrossadora, es farà un correcte ús del la capçana, col·locant-se’l
l’operari perfectament i comprovant que la màquina quedi suspesa, guardant un bon
equilibri, que farà més còmode i segur el treball.
Pel manteniment i proveïment de la desbrossadora, tenir en compte les normes de
seguretat de la motoserra.
Amb les desbrossadores, es farà un ús adequat de les mateixes segons el material a
tallar, portant un control diari de l’estat del disc, retirant-los a la menor fissura.
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Al canviar el disc o realitzar altres tasques de manteniment del mateix, com l’esmolat,
deurà estar bloquejat l’eix i el motor aturat. Fer el canvi de manera que les mans quedin
protegides amb guants i al sector cobert amb el protector del disc.
Evitar treballar amb el sector del disc compres entre les 12 i les 2 per el perill de rebot.
La distancia mínima de seguretat per la utilització de la desbrossadora deu ser, com a
mínim de 10m entre operaris. Fer els treballs ,si es possible a portell.
La desbrossadora no deu fer-se servir per damunt de l’alçada de la cintura.
La desbrossadora no deu fer-se servir per tallar arbres prims amb un diàmetre superior al
indicat al llibre d’instruccions per al disc que es faci servir. Si es tallen arbres prims , la
distancia de seguretat serà del doble de les alçades dels mateixos sense reduir mai els
10m.
Abans d’engegar verificar sempre que l’equip detall no es trobi en mas estat, amb
fissures, o qualsevol altre tipus d’anomalia.
No es recolzarà la desbrossadora mai sobre el motor engegat sense tenir-la sota control.
A la part davantera de l’arnés, hi ha un despreniment d’emergència de fàcil accés. Se
utilitzarà si el motor s’incendia o en qualsevol altra situació d’emergència en que tingui
que desprender-se ràpidament de l’arnés i la màquina.
No s’intentarà desplaçar el material desbrossat quan el motor o la fulla estiguin encara
girant.
Es detindrà el motor i la fulla abans de netejar el material que s’enrosca a l’eix de la fulla.
Al treballar amb desbrossadora, aquesta deu estar sempre penjada de l’arnes o de lo
contrari la màquina no es podrà maniobrar amb seguretat podent causar danys a tercers o
a l’operari.
No s’arrancarà mai la màquina en interiors per el perill que ocasionaria el respirar els
gasos del motor.
La fulla de la desbrossadora es verificarà abans de iniciar el treballs observant que ni la
base del dents ni l’orifici central tinguin esquerdes, es canviaran les fulles quan apareguin
aquestes.
Es controlarà la femella de la fulla que no hagi perdut la força del bloqueig.
Abans de utilitzar la desbrossadora s’ha de comprovar sempre que funcioni tots els
elements de seguretat de la pròpia màquina.

5.3.2 Riscos derivats de l’execució de les diferents fases de l’obra
Els riscos seran estimats determinant la potencial severitat del dany i la
probabilitat de que succeeixi el fet.
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La probabilitat de que succeeixi el fet es gradua en:
Probabilitat elevada (A): el dany succeirà sempre o casi sempre
Probabilitat mitja (M) : el dany succeirà en algunes ocasions
Probabilitat baixa (B): el dany succeirà rarament
Per tal d’estimar la potencial severitat del danys es tindran en consideració les
parts del cos que es veuran afectades i la naturalesa dels danys. Es gradua
entre en:
Conseqüències lleugerament perjudicials (LP)
Conseqüències perjudicials (P)
Conseqüències extremadament perjudicials (EP)
A partir de la probabilitat i de les conseqüències s’estableix en nivell de risc
graduat en :
Trivial (T).
Tolerable (TO)
Moderat (MO)
Important (I)
Intolerable (IN)

Abatiment d’arbres amb motoserra
A. Identificació i avaluació dels riscos
Avaluació de riscos
Probabilitat

Conseqüències

Estimació del risc

Perill identificatiu
B

1.

Caigudes a diferent nivell de persones

2.

Caigudes de persones al mateix nivell

3.

Caigudes d’objectes en manipulació

4.

Atrapament per arbres o entre arbres

5.

Caiguda d’objectes despresos

6.

Trepitjades d’objectes

7.

Cops/xocs contra objectes immòbils

8.

Projecció de fragments o partícules

9.

Sobreesforços

10.

12.

Contactes elèctrics directes i indirectes
Exposició a temperatures ambientals
extremes
Contactes tèrmics (cremades)

13.

Exposició a substàncies nocives

14.

Incendis

15.

Accidents causats per éssers vius

16.

Exposició al soroll

17.

Exposició a vibracions

11.
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IN

B. Equips de protecció individual
Casc de seguretat amb protecció auditiva.
Ulleres i/o pantalla de protecció.
Pantaló de motoserrista antitalls.
Botes de seguretat amb puntera de i sola antilliscant.
Guants de seguretat, de pell amb diverses capes i palma antilliscant.
Armilla reflectant.
Jaqueta de motoserrista amb protecció anti-talls.
Roba impermeable quan el temps ho exigeixi.
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció
diferents als anteriorment descrits es dotar als treballadors dels mateixos.

C. Normes preventives
Les operacions de tala seran dirigides i realitzades per personal qualificat.
Es seguiran escrupolosament les normes de seguretat de la motoserra.
Es treballarà amb els peus ben assentats al terra.
Es transitarà per sector nets.
S’evitarà pujar i caminar per branques i arbres talats.
Es marcarà les rutes de fugida en cas d’emergència, que serà dos metres en diagonal,
respecte de l’eix de caiguda, però mai creuant aquest eix i eliminant els obstacles que es
trobin en ella.
Es guardarà la distancia mínima de seguretat respecte dels companys, assegurant-se que
s’està fora de l’abast de l’arbre en la seva caiguda abans de dinar el tall de caiguda,
donant la veu d’avís.
No talar un arbre contra el que ha quedat penjat, ni talar el que fa de suport.
Utilitzar el giratroncs per als arbres enganxats, fent palanca, des del costat oposat, on
volem que el tronc giri mantenint l’esquena recta i fent l’esforç amb les cames i els braços.
Es tindran en compte els factors que intervinguin a la direcció de caiguda de l’arbre ( vent
i direcció, sobrecàrrega per neu etc..)
No es tallarà amb fort vent.
Si un arbre presenta branques mortes es prestarà atenció al seu despreniment per
vibracions.
Es deixarà refredar la motoserra abans de realitzar qualsevol ajustament.
Per cridat l’atenció a un motoserrista que estigui treballant, ens aproximarem sempre per
la part frontal. No aproximar-nos fins que no hagi interromput la tasca.
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Les tales pròximes a cables d’alta tensió o elèctric o telefònics no deuran iniciar-se:
o

Abans d’adoptar les mesures de precaució contra perill d’origen elèctric, en unió
amb els responsables del serveis elèctrics interessats.

o

Abans de designar un responsable competent per vigilar l’execució dels treballs.

Tenir cura i utilitzar en tot moment l'equip de protecció individual adequat a la feina que es
fa.
Comprovar periòdicament l'estat dels mitjans de tallada de la màquina o de l'eina i
substituir-los quan presenten deficiències, esquerdes o baleig.
Mantenir una distància prudencial entre l'element de tall i el terreny.
En el bosc sempre hi ha risc d'incendi; procurar que les eines, màquina o conducta
personal no en sigui la causa.

Desbrancament i poda amb motoserra o pèrtiga
A. Identificació i avaluació dels riscos
Avaluació de riscos
Probabilitat

Conseqüències

Estimació del risc

Perill identificatiu
B

1.

Caigudes a diferent nivell de persones

2.

Caigudes de persones al mateix nivell

3.

Caigudes d’objectes en manipulació

4.

Atrapament per arbres o entre arbres

5.

Caiguda d’objectes despresos

6.

Trepitjades d’objectes

7.

Cops/xocs contra objectes immòbils

8.

Projecció de fragments o partícules

9.

Sobreesforços

10.

12.

Contactes elèctrics directes i indirectes
Exposició a temperatures ambientals
extremes
Contactes tèrmics (cremades)

13.

Exposició a substàncies nocives

14.

Incendis

15.

Accidents causats per éssers vius

16.

Exposició al soroll

17.

Exposició a vibracions

11.

M

A

LP

P

EP

T

TO

M

I

B. Equips de protecció individual
Casc de seguretat amb protecció auditiva
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IN

Ulleres i/o pantalla de protecció
Pantaló de motoserrista antitalls
Botes de seguretat amb puntera de i sola antilliscant
Guants de seguretat, de pell amb diverses capes i palma antilliscant
Armilla reflectant
Jaqueta de motoserrista amb protecció anti-talls
Roba impermeable quan el temps ho exigeixi
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció
diferents als anteriorment descrits es dotar als treballadors dels mateixos.

C. Normes preventives
Es seguiran escrupolosament les normes de seguretat de la motoserra.
Les operacions de desbrancat seran dirigides i realitzades per personal qualificat.
Operar sempre des del sòl.
Procurar evitar el treball conjunt en el mateix arbre, a no ser que exigeixi el seu moviment.
Fer sempre ús del giratroncs per girar la fusta.
Advertir amb un crit de prevenció l’execució d’aquesta maniobra.
Assegurar-se que la resta de treballadors està a cobert front un possible llisament.
Al tallar les branques sobre els quals descansa el tronc, estudiar la seva possible caiguda
i situar-se al costat segur.
Al tallar les branques situades a l’altre costat del tronc, evitat que el peu dret s’introdueixi
molt sota el arbre, evitant un possible tall amb la motoserra.
Tallar sempre del revés les branques situades a la part superior del tronc per evitar que el
serradures siguin llençades contra l’operari.
En el tall de les branques laterals, situades al costat de l’operari, adoptar la postura:
avançar la cama dreta i retrassar l’esquerra, recolzant la màquina sobre la cama per evitar
el risc d’accidents.
No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar una sacsejada de la màquina.
En les branques amb una posició forçada, ha de tenir-se en compte que la ser tallada pot
produir un desplaçament brusc de la seva base.
Per qualsevol moviment que exigeixi la utilització de les dues mans de l’operari, deu
detenir-se el moviment de la cadena abans que la ma deixi de subjectar la motoserra.
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Trituració de restes i estassada amb desbrossadora
A. Identificació i avaluació dels riscos
Avaluació de riscos
Probabilitat

Conseqüències

Estimació del risc

Perill identificatiu
B

1.

Caigudes a diferent nivell

2.

Caigudes de persones al mateix nivell

3.

Caigudes d’objectes en manipulació

4.

Caiguda d’objectes despresos

5.

Trepitjades d’objectes

6.

Cops/xocs contra objectes immòbils

7.

Projecció de fragments o partícules

8.

Sobreesforços

9.

11.

Contactes elèctrics directes i indirectes
Exposició a temperatures ambientals
extremes
Contactes tèrmics (cremades)

12.

Exposició a substàncies nocives

13.

Incendis

14.

Accidents causats per éssers vius

15.

Talls amb les ganivetes

15.

Exposició al soroll

16.

Exposició a vibracions

10.

M

A

LP

P

EP

T

TO

M

I

B. Equips de protecció individual
Casc de seguretat amb protecció auditiva
Ulleres i/o pantalla de protecció
Pantaló antitalls
Botes de seguretat amb puntera de i sola antilliscant
Guants de seguretat, de pell amb diverses capes i palma antilliscant
Armilla reflectant
Jaqueta amb protecció anti-talls
Faixa de protecció lumbar
Roba impermeable quan el temps ho exigeixi
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció
diferents als anteriorment descrits es dotar als treballadors dels mateixos.

C. Normes preventives
Es seguiran escrupolosament les normes de seguretat de la motesbrossadora.
Es treballarà amb els peus ben assentats al terra.
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IN

Mantenir les cames lleugerament separades durant el treball.
Si es noten vibracions anormals durant el treball es pararà l a màquina i es revisarà el útil
detall.
Utilitzar l’útil de tall corresponent a cada tipus de material.
Es transitarà per sector nets.
S’evitarà pujar i caminar per branques i arbres talats.
Es guardarà la distancia mínima de seguretat respecte dels companys.
Tenir cura i utilitzar en tot moment l'equip de protecció individual adequat a la feina que es
fa.
Comprovar periòdicament l'estat dels mitjans de tallada de la màquina o de l'eina i
substituir-los quan presenten deficiències, esquerdes o baleig.
Mantenir una distància prudencial entre l'element de tall i el terreny.
En el bosc sempre hi ha risc d'incendi; procurar que les eines, màquina o conducta
personal no en sigui la causa.
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6. 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.
Tanmateix, els mitjans relacionats hauran de tenir-se en compte per previsibles
treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.).
6.1.

Mesures de protecció col·lectiva
-

6.2.

Mesures de protecció individual
-

6.3.

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

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 i antitall
protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
pantalons amb protecció contra els talls
armilla reflectant
jaqueta amb protecció antitall
roba impermeable quan el temps ho exigeixi
sempre que les condicions de treball exigeixin altres elelmetns de
protecció diferents als anterioment descrits es dotarà als treballadors
dels mateixos.

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.
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7. MEDICINA PREVENTIVA
7.1.

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.
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.
7.2.

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.
7.3.

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.
7.4.

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.
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8. 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
- 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.
- 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.
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A part de totes aquestes disposicions cal recordar que poden existir les d’àmbit
local, és a dir, les ordenances municipals.

L’enginyera de Forests

Meritxell Martí Solé
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IV. PRESSUPOST

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
Ma d'obra
Codi

MO047
MO059
MO065

Unitat
hora
hora
hora

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

Preu (€)
19,24
18,07
17,44

Maquinària
Codi

MQ014
MQ012

Unitat Descripció
hora
h. de motoesbrossadora mecànica manual
hora
h de motoserra

Preu (€)
2,26
2,50

Partides alçades
PA001

pa

Partida alçada a justificar de material i formació en l'àmbit de la seguretat i
salut laboral

800,00

PREUS DESCOMPOSTOS
Núm.
1

TPI001

Núm.
2

TPI002

Núm.
3
TPI003

Núm.
4
TPI004

Núm.
5

TPI005

Epígraf
ha de manteniment de franja de prevenció d'incendis annexa a camí, amb una amplada variable, en funció de l'orografia; inclou la tallada arreu i trossejats
d'arbres, l'esbrossada del matoll i el tractament in situ de restes vegetals. Els arbres tallats es deixaran en troncs de longitud de 0,5m. Les restes es deixaran en
longitud màxim de 0,5m s'escamparan pel sòl, sense crear montícols de restes vegetals que dificultin la seva descomposició.
Codi
Unitat
Concepte
Preu unitari Rendiment
Import
MO047
hora
h. de cap de colla per feina forestal (amb les càrregues socials incloses)
19,24
5,00
96,20
MO059
hora
h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
18,07
25,00
451,75
hora
h. de peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
12,00
209,28
MO065
17,44
MQ014
hora
h. de motoesbrossadora mecànica manual
2,26
19,50
44,07
MQ012
hora
h de motoserra
2,50
19,50
48,75
0,02
MA02
%
% medis auxiliars
757,23
15,14
TOTAL
865,19

Epígraf
ha aclarida, poda fins a 2m i estassada de matoll annexa a carretera, amb amplada variable. Inclou la tallada i trossejats d'arbres, l'esbrossada del matoll i la
trituració manual, in situ, de restes vegetals procedents del matoll i ramatge. Els arbres tallats es deixaran en troncs de longitud de 0,5m i es desplaçaran cap a
l'interior del bosc, fora de la l'àrea d'aclarida, s'escamparan pel sòl, sense crear montícols que dificultin la seva descomposició.
Codi
Unitat
Concepte
Preu unitari Rendiment
Import
MO047
hora
h. de cap de colla per feina forestal (amb les càrregues socials incloses)
19,24
5,50
105,82
MO059
hora
h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
18,07
29,00
524,03
hora
h. de peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
29,50
514,48
MO065
17,44
MQ014
hora
h. de motoesbrossadora mecànica manual
2,26
25,00
56,50
MQ012
hora
h de motoserra
2,50
29,00
72,50
0,02
MA02
%
% medis auxiliars
1.144,33
22,89
TOTAL
1.296,22

Epígraf
ha aclarida de millora en àrea complementàris en forests de densitat alta. Tallada de peus sobrants, tractament d'aquests peus sobrants que consistira en
trossejat dels troncs i rames en longitud inferiors a 0,5m, deixant les restes en contacte directe amb el terra.
Codi
Unitat
Concepte
Preu unitari Rendiment
Import
MO047
hora
h. de cap de colla per feina forestal (amb les càrregues socials incloses)
19,24
12,25
235,69
MO059
hora
h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
18,07
49,25
889,95
MQ012
hora
h de motoserra
2,50
60,00
150,00
0,02
MA02
%
% medis auxiliars
1.125,64
22,51
TOTAL
1.298,15

Epígraf
ha aclarida de millora d'arbres de perxada en àrees complementàries, en forest de densitat alta. Tallada de peus sobrants i poda de rames baixes fins a 2m dels
arbres restants. Trossejats de les restes de l'aclarida a mides inferiors a 0,5m de longitud, deixant les restes en contacte directe amb el terra.
Codi
Unitat
Concepte
Preu unitari Rendiment
Import
MO047
hora
h. de cap de colla per feina forestal (amb les càrregues socials incloses)
19,24
10,00
192,40
MO059
hora
h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
18,07
62,00
1.120,34
MQ012
hora
h de motoserra
2,50
69,00
172,50
0,02
MA02
%
% medis auxiliars
1.312,74
26,25
TOTAL
1.511,49

Epígraf
pa de setmana de treball de quadrilla per repàs de treballs d'aprofitaments fets, primer tractament de plançoneda menors a 3 metres d'alçada, tallada de bosquets
d'arbres morts i danyats per danys abiòtics limítrof a les zones de treballs. Inclou la tala, desbrancat i trossejats de les restes a mides petites.
Codi
Unitat
Concepte
Preu unitari Rendiment
Import
MO047
hora
h. de cap de colla per feina forestal (amb les càrregues socials incloses)
19,24
40,00
769,60
MO059
hora
h d'oficial 1a (amb les càrregues socials incloses)
18,07
80,00
1.445,60
MO065
hora
h. de peó especialitzat (amb les càrregues socials incloses)
17,44
40,00
697,60
MQ014
hora
h. de motoesbrossadora mecànica manual
2,26
10,00
22,60
MQ012
hora
h de motoserra
2,50
100,00
250,00
MA02
%
% medis auxiliars
2.912,80
0,02
58,26
TOTAL
2.912,80

AMIDAMEMTS
Obra

Aclarida en àrees complemetaries i retirada de vegetació per danys de nevades a la forest de Pallerols

01.

Capítol
Núm.

Codi

01.01
Unitat

1

TPI001

ha

ha de manteniment de franja de prevenció d'incendis annexa a camí, amb una amplada
variable, en funció de l'orografia; inclou la tallada arreu i trossejats d'arbres, l'esbrossada del
matoll i el tractament in situ de restes vegetals. Els arbres tallats es deixaran en troncs de
longitud de 0,5m. Les restes es deixaran en longitud màxim de 0,5m s'escamparan pel sòl,
sense crear montícols de restes vegetals que dificultin la seva descomposició.

1,85

2

TPI002

ha

ha aclarida, poda fins a 2m i estassada de matoll annexa a carretera, amb amplada variable.
Inclou la tallada i trossejats d'arbres, l'esbrossada del matoll i la trituració manual, in situ, de
restes vegetals procedents del matoll i ramatge. Els arbres tallats es deixaran en troncs de
longitud de 0,5m i es desplaçaran cap a l'interior del bosc, fora de la l'àrea d'aclarida,
s'escamparan pel sòl, sense crear montícols que dificultin la seva descomposició.

1,55

3

TPI003

ha

ha aclarida de millora en àrea complementàris en forests de densitat alta. Tallada de peus
sobrants, tractament d'aquests peus sobrants que consistira en trossejat dels troncs i rames en
longitud inferiors a 0,5m, deixant les restes en contacte directe amb el terra.

13,59

4

TPI004

ha

8,02

5

TPI005

ha

ha aclarida de millora d'arbres de perxada en àrees complementàries, en forest de densitat
alta. Tallada de peus sobrants i poda de rames baixes fins a 2m dels arbres restants.
Trossejats de les restes de l'aclarida a mides inferiors a 0,5m de longitud, deixant les restes en
contacte directe amb el terra.
pa de setmana de treball de quadrilla per repàs de treballs d'aprofitaments fets, primer
tractament de plançoneda menors a 3 metres d'alçada, tallada de bosquets d'arbres morts i
danyats per danys abiòtics limítrof a les zones de treballs. Inclou la tala, desbrancat i trossejats
de les restes a mides petites.

Capítol
Núm.

Codi

Unitat

Seguretat i salut
Descripció

7

PA001

ut

Partida alçada a justificar de material i formació en l'àmbit de la seguretat i salut laboral

01.02

Reducció de combustible i treballs de millora silvícola
Descripció

Amidament directe

2,00

Amidament directe
1,00

PRESSUPOST
Obra

Aclarida en àrees complemetaries i retirada de vegetació per danys de nevades a la forest de Pallerols

01.

Capítol
Núm.

Codi

Unitat

1

TPI001

ha

ha de manteniment de franja de prevenció d'incendis annexa a camí,
amb una amplada variable, en funció de l'orografia; inclou la tallada
arreu i trossejats d'arbres, l'esbrossada del matoll i el tractament in
situ de restes vegetals. Els arbres tallats es deixaran en troncs de
longitud de 0,5m. Les restes es deixaran en longitud màxim de 0,5m
s'escamparan pel sòl, sense crear montícols de restes vegetals que
dificultin la seva descomposició.

865,19

1,85

1.604,06

2

TPI002

ha

ha aclarida, poda fins a 2m i estassada de matoll annexa a
carretera, amb amplada variable. Inclou la tallada i trossejats
d'arbres, l'esbrossada del matoll i la trituració manual, in situ, de
restes vegetals procedents del matoll i ramatge. Els arbres tallats es
deixaran en troncs de longitud de 0,5m i es desplaçaran cap a
l'interior del bosc, fora de la l'àrea d'aclarida, s'escamparan pel sòl,
sense crear montícols que dificultin la seva descomposició.

1.296,22

1,55

2.014,33

3

TPI003

ha

1.298,15

13,59

17.637,96

4

TPI004

ha

ha aclarida de millora en àrea complementàris en forests de densitat
alta. Tallada de peus sobrants, tractament d'aquests peus sobrants
que
consistira
trossejat
delsde
troncs
i rames
en longitud inferiors a
ha aclarida
de en
millora
d'arbres
perxada
en àrees
complementàries, en forest de densitat alta. Tallada de peus
sobrants i poda de rames baixes fins a 2m dels arbres restants.
Trossejats de les restes de l'aclarida a mides inferiors a 0,5m de
longitud, deixant les restes en contacte directe amb el terra.

1.511,49

8,02

12.117,62

5

TPI005

ha

pa de setmana de treball de quadrilla per repàs de treballs
d'aprofitaments fets, primer tractament de plançoneda menors a 3
metres d'alçada, tallada de bosquets d'arbres morts i danyats per
danys abiòtics limítrof a les zones de treballs. Inclou la tala,
desbrancat i trossejats de les restes a mides petites.
01.01

2.912,80

2,00

5.825,60

TOTAL

01.01

CAPÍTOL

Capítol
Núm.

Codi

Unitat

7

PA001

ut

TOTAL

01.02

CAPÍTOL

Reducció de combustible i treballs de millora silvícola
Descripció

Seguretat i salut
Descripció

Preu

Amidament

39.199,57

Preu

Partida alçada a justificar de material i formació en l'àmbit de la
seguretat i salut laboral
01.03

Import

Amidament
800,00

1,00

Import
800,00
800,00

RESUM PRESSUPOST
OBRA

39.999,57

Capítol

01.01

39.199,57

Capítol

01.02

800,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
IVA (21%)
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de
quaranta vuit mil tres-cents nouranta nou euros amb quaranta vuit cèntims

El redactor del projecte

Meritxell Martí Solé
Enginyera de Forest

39.999,57
8.399,91
48.399,48

V. PLÀNOLS

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
Serveis Territorials a Lleida

PROJECTE: BLP-0343/18 Aclarida en àrees
complementàries i retirada de vegetació per danys
de nevades a la forest de Pallerols
MAPA DE SITUACIÓ
COMARCA: Alt Urgell

MUNICIPI: Montferrer i
Castellbò
ESCALA:

Enginyera de Forests

1.274

1.281

1.288

1.295

1.302

42.392

Aclarida de millora edat perxada
Aclarida de millora edat fustal jove
Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000

42.385

42.378

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
Serveis Territorials a Lleida

PROJECTE: BLP-0343/18 Aclarida en àrees
complementàries i retirada de vegetació per danys de
nevades a la forest de Pallerols
MAPA D’ACTUACIONS ZONA TOSSAL CASTILLO
MUNICIPI: Montferrer i
COMARCA: Alt Urgell
Castellbò
ESCALA:

Enginyera de Forests

1.288

1.295

1.302

1.309

42.364

Aclarida de millora edat perxada
Aclarida de millora edat fustal jove
Repàs de tallada
FSV: Franja de seguretat viària
FAE: Franja auxiliar estratègica
42.357

Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000

42.350

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
Serveis Territorials a Lleida

PROJECTE: BLP-0343/18 Aclarida en àrees
complementàries i retirada de vegetació per danys de
nevades a la forest de Pallerols
MAPA D’ACTUACIONS ZONA OBAGA DE SANT MAGÍ
MUNICIPI: Montferrer i
COMARCA: Alt Urgell
Castellbò
ESCALA:

Enginyera de Forests

1.274

1.281

1.288

1.295

1.302

42.392

Aclarida de millora edat perxada
Aclarida de millora edat fustal jove
Ortofoto de Catalunya 1:5.000 2016

42.385

42.378

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
Serveis Territorials a Lleida

PROJECTE: BLP-0343/18 Aclarida en àrees
complementàries i retirada de vegetació per danys de
nevades a la forest de Pallerols
MAPA D’ACTUACIONS ZONA TOSSAL CASTILLO
MUNICIPI: Montferrer i
COMARCA: Alt Urgell
Castellbò
ESCALA:

Enginyera de Forests

1.281

1.288

1.295

1.302

1.309

42.364

Aclarida de millora edat perxada
Aclarida de millora edat fustal jove
Repàs de tallada
FSV: Franja de seguretat viària
FAE: Franja auxiliar estratègica
42.357

42.350

Ortofoto de Catalunya 1:5.000 2016

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
Serveis Territorials a Lleida

PROJECTE: BLP-0343/18 Aclarida en àrees
complementàries i retirada de vegetació per danys de
nevades a la forest de Pallerols
MAPA D’ACTUACIONS ZONA OBAGA DE SANT MAGÍ
MUNICIPI: Montferrer i
COMARCA: Alt Urgell
Castellbò
ESCALA:

Enginyera de Forests

1.267

1.274

1.281

1.288

1.295

1.302

1.309

1.316

1.323

1.330

1.337

1.344

1.351

42.392

42.385

Aclarida de millora edat perxada
Aclarida de millora edat fustal jove
Repàs de tallada
42.378

FSV: Franja de seguretat viària
FAE: Franja auxiliar estratègica
Mapa topogràfic de Catalunya 1:10.000

42.371

42.364

42.357

42.350

42.343

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació
Serveis Territorials a Lleida

PROJECTE: BLP-0343/18 Aclarida en àrees
complementàries i retirada de vegetació per danys de
nevades a la forest de Pallerols
MAPA D’ACTUACIONS
COMARCA: Alt Urgell

MUNICIPI: Montferrer i
Castellbò

42.336

ESCALA:

Enginyera de Forests

