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INFORME TÈCNIC

Informe justificatiu de les feines realitzades per la empresa Talher SA durant els episodis
d’emergència climatològica de la llevantada Glòria i les pluges del mes d’abril.
Antecedents.
1. L’empresa Talher SA ha presentat, en data 20 de maig de 2020, dues factures per
import de 6.461,40 € i 7.683,50 € (IVA inclòs) en concepte de les actuacions
realitzades per les urgències sorgides a conseqüència del temporal Glòria i de les
grans pluges durant el mes d’abril de 2020 respectivament. La suma total dels imports
és de 14.144,90 € (IVA inclòs).
2. Durant els dies del temporal Glòria (20, 21 i 22 de gener de 2020), es van realitzar
diferents actuacions d’urgència en arbres que van caure sobre el ferm de carrers
urbans, rieres i torrents, edificacions i línies elèctriques, a càrrec de l’empresa
adjudicatària del contracte de servei de manteniment de les franges.
Acabat el temporal, en els dies posteriors (23, 24 i 25 de gener de 2020), es van
realitzar altres actuacions de retirada d’arbres segons avisos d’incidències pendents de
resoldre, així com inspeccions tècniques in situ (23-27 de gener de 2020) per avaluar
l’afectació en les franges de protecció contra incendis forestals incloses en el Plànol de
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions de Sant Cugat del Vallès, aprovat el 18/03/2019 i publicat al BOPB de
18/04/2019, així com en els camins de la Xarxa Viària Bàsica de Prevenció d’Incendis
inclosos en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Sant Cugat del Vallès (PPI).
3. Durant els dies 19,20 i 21 d’abril de 2020 es van registrar més 150 mm de precipitació
acumulada (dades de l’estació automàtica Sant Cugat del Vallès-CAR). Aquest fet va
provocar nombroses esllavissades de terreny i caiguda d’arbres a diferents indrets del
municipi de Sant Cugat. Durant els dies posteriors d’aquestes pluges es van realitzar
diferents actuacions d’urgència en arbres que van caure sobre el ferm de carrers
urbans, rieres i torrents, edificacions i línies elèctriques, a càrrec de l’empresa
adjudicatària del contracte de servei de manteniment de les franges.
4. Les actuacions referides en el present informe són les que va realitzar l’empresa Talher
SA, empresa adjudicatària del contracte

5. Les actuacions que va realitzar Talher SA durant aquests dies van ser per ordre directa
del responsable municipal del contracte.
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En el punt 3.4. Treballs forestals diversos no programats de caràcter extraordinari,
del plec de prescripcions tècniques del contracte de

“...

...”
En el punt 10. Responsabilitat del contractista, del plec de prescripcions tècniques
de contracte de

...”
Fonaments de dret








Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals.
Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de tallada periòdica i
selectiva de vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica per
a la prevenció d’incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions.
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.
Decret 123/2005, de 14 de juny de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions
Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.
Contracte amb l’empresa TALHER SA (data d’adjudicació del contracte 18/07/2017 i
durada del contracte 4 anys, punt 3.4. Treballs forestals diversos no programats de caràcter
extraordinari i 10.Responsabilitat del contractista del Plec de prescripcions tècniques de
contractació del servei de manteniment de franges de protecció contra incendis forestals i
de la vegetació de rieres i torrents de Sant Cugat.)
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Conclusions
Vist l’anterior, s’informa que:
1. Les actuacions referides a les factures presentades per l’empresa Talher SA són de
caràcter urgent no programades ni previstes per a l’any 2020.
2. Que les feines que van fer van seguir les ordres del responsable del contracte i van ser
executades amb la diligència requerida.
3. Que en el plec de condicions tècniques del contractes queda recollida la possibilitat
d’aquest tipus de treballs no previstos en cas d’urgència i emergència, com van ser els
temporals del gener i de l’abril. Al tractar-se de treballs no contemplats i impossible de
preveure no estan programats ni pressupostats per a la despesa de l’any 2020.
4. Que els imports de les factures són d’acord amb els preus unitaris establerts en el
contracte.
5. Que es tramitin les factures presentades per Talher SA sense prejudici de la despesa
aprovada per al 2020 del contracte de
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Vist i plau,
F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES
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