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0. INTRODUCCIÓ i ANTECEDENTS 

 
A conseqüència de la caiguda d’arbrat provocada per la ventada del 09/12/2014 i per la necessitat de retirar 
l’arbrat afectat per la mateixa, s’ha constituït una associació de propietaris forestals a Sabadell, Castellar del Vallès, 
Sentmenat,   que  és l’ens que coordinarà  el procés de gestió de la retirada de la fusta dels boscos afectats per les 
ventades i  la gestió de l’oferta de la fusta en lots  per a garantir  que  es faci un tractament  global de tota la zona.  
 
Els treballs objecte del present Plec engloben finques afectades adherides a l’Associació.  
L’Associació de Propietaris Forestals, ha redactat el present plec per tal de planificar tècnicament i valorar 
econòmicament la retirada de la fusta comercial i condicionament d’una part de les forests afectades per la 
ventada del 09/12/2014. 
 
 
Al respecte del tipus d’aprofitament, es classifiquen el la clàsula 17a els productes essent-ne: FUSTA DE SERRA – FUSTA 
DE TRITURACIÓ – BIOMASSA – LLENYA.  
 
Es diferenciaran 2 sectors de treballs, bàsicament a una banda i a l’altre del Ripoll. 
 
Queda establert que es fixaran uns preus mínims de sortida per a cadascun dels productes.  
 
 

1. OBJECTE DELS TREBALLS 
 
La zona d’actuació afectarà els boscos abatuts del terme municipal de Sabadell (majoritàriament en sector nord) i 
municipis que hi confronten (Castellar del Vallès, Sentmenat, ...), i es compartimentarà pel riu Ripoll, de manera que 
l'àrea afectada es dividirà en dues zones diferenciades d’actuació, al respecte dels treballs proposats en aquest plec 
i del propi àmbit de les finques associades. 
 
Totes dues corresponen a un bosc adult de pi blanc, amb presència de substrat de planifolis considerablement 
desenvolupat en els encaixos i torrents. També hi ha claps puntuals amb pi pinyer. 
 
De les finques afectades per la ventada, n’hi ha que tenen instrument d’ordenació vigent i n’hi ha que no, a banda 
que el grau d’afectació en % d’arbrat caigut queda estimat en més del 30 % dels pins (a excepció de les zones 
arrasades completament); comentar que en les zones amb menor grau d’afectació, l’arbrat afectat és el de major 
dimensió.  
 
               
 
1.1. OBJECTE DE L’APROFITAMENT i MILLORES 
 
Davant aquesta situació de partida, el plec defineix les següents actuacions sobre els boscos afectats per la ventada: 
 

- l’extracció dels peus afectats per la ventada, ja sigui trencats, tombats i/o sense possibilitats de supervivència, 
com a tractament preventiu a l’aparició de plagues i com a mesura de prevenció d’incendis. 

 
En les zones planeres i amb un cert pendent (màxim del 30 %) es proposa l’aprofitament de capçades per a la seva 
valorització energètica i per tant la retirada de totes les restes vegetals que es generin. 
 
En els torrents, encaixos i zones amb pendent superior al 30%,  es proposa l’extracció de la fusta comercialitzable i que 
les capçades quedin in situ convenientment tractades com ho expressa la clàusula quinzena del present plec 
 

 
ACTUACIONS GENERALS 

• Extracció de la fusta comercial afectada, constituïda almenys pels arbres de més de 12 cm de 
diàmetre normal afectats i les corresponents capçades (FUSTA DE SERRA – FUSTA DE TRITURACIÓ i BIOMASSA) 
(s’entén que no quedaran restes vegetals en les zones amb pendent inferior al 30 % i en les franges a 20 m a 
banda i banda dels camins) 

 
ACTUACIONS DE MILLORA: 

• Escapçament i esporga de planifolis amb capçades trencades i/o afectades (clàusula 1.2.2.) 
• Tal·la de pins per accedir a pins isolats de zones afectades. (clàusula 1.2.1.) 
• Arranjament dels camins que siguin necessaris per a dur a terme aquestes actuacions. 
• Arranjament dels carregadors i accessos als mateixos 
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1.2. CONDICIONANTS GENERALS DE l’APROFITAMENT: 
 
 
1.2.1. Al respecte de l’estrat de pins 

 

- En el cas de peus tombats amb pa de terra es recomana, en la mesura que sigui possible, que en el moment de 
realitzar la tallada es torni a col·locar el pa de terra en el forat, deixant la mínima alçada de soca. 

 
Els arbres a talar seran peus afectats per la ventada, ja sigui trencats, tombats i/o sense possibilitats de supervivència  
 
S’han de respectar aquells peus que tinguin una afectació de capçada inferior al 50%, per tal d’assegurar la 
regeneració natural, sempre i quan no presentin problemes d’estabilitat i els mateixos tinguin presència de pinyes 
 
Per a realitzar els treballs d’extracció de la fusta comercial, es tindrà especial cura amb els planifolis no afectats, 
respectant tots aquells peus susceptibles de poder ésser desenvolupar posteriorment a les feines d’extracció. 
 
 
En cas de necessitat de tal·la de pins no afectats per a accedir a pins aïllats de zones afectades, previ reconeixement 
i vist-i-plau de la Propietat, es podrà aclarir fins a un marc màxim de 4*4m, sempre i quan es disposi de les 
autoritzacions corresponents. El criteri de tallada en aquest cas seran els torts, corbats, morts, inclinats i com a darrer 
criteri dominats. Si cal es realitzarà marcatge previ, si la Propietat ho considera oportú 
 
1.2.2.    Al respecte de l’estrat de planifolis: 
 

- Es tallaran els peus amb una afectació superior al 70% de la capçada per tal de potenciar el rebrot de la soca.  

- A la resta de peus, es recomana realitzar les podes de sanejament necessàries per garantir la vitalitat del arbres. 

 
En cas de realitzar estiba, aquesta s’haurà de realitzar pels camins i ròssecs necessaris fins a carregadors situats en 
llocs accessibles per a camió rígid, que puguin acollir la fusta amb seguretat sense envair la plataforma dels vials.  
 
Aquesta fusta i/o biomassa haurà de ser transportada fins als carregadors mitjançant camions de desembosc o auto 
carregadors. 
 
1.2.3.  Al respecte de les restes vegetals 
 
En els sectors de pendents elevats on no  s’aprofitin les  capçades, els arbres no comercials i les restes generades, 
s’hauran de trossejar a una longitud de 0,5 a 1,0 metres, disposant-les arran de terra i adaptant-les a les vessants 
perquè en cap cas adoptin alçades superiors a 0,5 metres. 

- Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s’hauran de trossejar o triturar i ser esteses a ran 
de sòl. 

-     En els camins classificats com a camins principals o camins primaris les restes vegetals han d’estar retirades un 
       mínim de 20 metres a banda i banda d’aquests vials 
 
 
1.2.4.  Al respecte de la xarxa viària  i carregadors 
 
La millora de la xarxa viària i de desembosc consistirà a l’arranjament substancial del ferm dels camins que 
l’adjudicatari i la fusta mitjançant maquinària pesada i camions. Aquest arranjament afectarà a la vegetació de la 
plataforma i a la plataforma del camí, segons els casos.  
Els camins no podran ser modificats en la seva pendent ni en la seva planta ni es podrà malmetre els seus elements 
d’evacuació longitudinal i transversal d’aigües pluvials (en el cas que aquesta modificació es considerés necessària, 
requerirà del consentiment de la Propietat, i finalitzats els treballs, caldrà restaurar les condicions del camí) . El cost 
d’aquesta actuació corre a càrrec de l’adjudicatari, un cop fets els treballs, l’estat del camí ha de quedar en bones 
condicions. 
 
L’adjudicatari exposarà les millors ubicacions dels carregadors per a la logística de les seves operacions. 
La millora i accessibilitat dels carregadors seran consensuats amb la Propietat i aniran a càrrec de l’adjudicatari  
 
Tots els camins de desembosc es subsolaran un cop finalitzat l’aprofitament. 
 
 

2. DADES APROFITAMENT 
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Aprofitament fustaner a les forests afectades per les ventades del 09/12/2014: 
 
SECTOR 1 : CAN DEU - CA n’ARGELAGUET - CA n’USTRELL – RIBATALLADA  
 
SECTOR 2 : CAN VILAR – TOGORES – LA SALUT – PUIGXORIGUER – CAN FAIXERO - PARC AGRARI (CASTELLARNAU) 
 
Pertinença: aprox.  85 % PRIVAT i 15 % AJ. SABADELL. 
Terme municipal: Sabadell, Castellar del Vallès, Sentmenat. 
Comarca: Vallès Occidental. 
 
2.1.  DESCRIPCIÓ DE LA ZONA DE L’APROFITAMENT 
 
Superfície d’actuació aproximada: 200 ha  
 
  Superfície actuació aproximada sector 1: 100 ha  
  Superfície actuació aproximada sector 2 : 100 ha 
 
L’actuació es realitzarà en  les masses de les finques amb més del 30% afectat de l’estrat arbrat dominant. 
Les superfícies d’actuació afectades i senyalades en la cartografia són les detectades amb més del 30 % dels pins 
afectats a data de 29/01/2015.  
 
2.2.  CARACTERÍTIQUES DE L’APROFITAMENT 
 
 
Treballs silvícoles que s’han d’executar per a la (FUSTA de SERRA – FUSTA de TRITURACIÓ  I BIOMASSA): 
 
- Tallada vegetació afectada per ventada 
- Treballs de millora sobre planifolis en superfície afectada 
- Preparació de la fusta i de la biomassa 
- Desembosc mecanitzat de la fusta i les capçades. 
- Classificació de la fusta  
 
 
Producte: pi blanc, pi pinyer residual, alzina i roure  
 
Època de l’aprofitament: 5-6 mesos. Inici febrer 2015. S’haurà de realitzar de forma contínua 
 
Modalitat d’alienació: en peu, amb escorça, i amb liquidació final a resultes de la quantia real obtinguda. 
 

 
3. MODE CONTRACTUAL 

 
El present document estableix unes condicions mínimes que s’hauran de complir per a totes les finques associades. 
 
El valor que les societats mercantils ofereixin  no estarà lligat a la superfície finalment adjudicada (amb una superfície 
mínima de 90 ha per a la validesa dels preus de les ofertes).  Serà cada Propietat la que finalment contracti els 
treballs, i rebi directament l’import de les ofertes per cada mercantil per tipus de producte. Els paquets de treballs 
mínims per a les mercantils seran de 90 ha i podran afectar un o més nombre de propietats fins assolir els mínims 
establerts. 
 
L’Associació de Propietaris podrà exercir de Direcció Facultativa en aquelles finques en que la Propietat així ho 
consideri oportú, així com vetllar per al compliment de les presents condicions en la totalitat de les finques associades. 
 
 

4.  PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 
 

S’han de presentar en dos sobres tancats amb el contingut següent: 
 
- Sobre número 1: Documentació administrativa 
- Còpia confrontada del document nacional d’identitat, si l’ofertant és una persona física. 
- Nota informativa del Registre Mercantil al respecte de la societat mercantil 
- Declaració responsable en la qual es faci constar que el licitador que està al corrent de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social i al corrent de pagament amb l’Agència Tributària. 
- Pòlissa de responsabilitat civil (mínim 600.000 Euros) 
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- Sobre número 2: Proposta tècnica – econòmica  
- Proposta tècnica - econòmica signada, el contingut de la qual s’ajustarà al model de l’annex I. 
 

5. LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS 
 

Ajuntament de Sabadell 
Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes 
Carrer del Sol, 1 3r 
08201 – Sabadell 
 
 6. TERMINI PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS 
 
Dimarts 10/02/2015 a les 13h 
 

7. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
S’estableix en 5-6 mesos.  
 
Inici a principis de març de 2015. Es valorarà la disponibilitat immediata per iniciar els treballs durant el mes de febrer. 
 
 

8. MÈTODE DE MESURAMENT DELS PRODUCTES 
 
Per tona posada en fàbrica o destí, amb control de qualitat estreta per relació dels tiquets de pesada en bàscula. 
 
La Propietat podrà fer pesar i tarar algun camió camió en bàscula pública o bàscula que es designi en trànsit cap a 
fàbrica o destí (màxim 10 km de desviació). En cas de disconformitat de pesos sempre prevaldrà el pesatge de la 
bàscula escollida per la Propietat.  
 
 

9. TAXACIÓ 
 
Preus unitaris mínims de taxació. Aquests preus serviran de partida a partir dels quals les empreses presentin les seves 
ofertes. 
 
6,00 EUR/tn fusta de serra  
 
3,00 EUR/tn fusta de trituració  
 
1,00 EUR/tn biomassa 
 
 25,00 EUR/tn llenya d’alzina     
  
 

Aquest preu és sense els impostos vigents en la matèria, això és, l’impost sobre el valor afegit. 

Els preus s’entenen per la fusta de serra, de trituració i de llenya (els tres productes en verd) amb un termini de 
retirada inferior a 1 mes des de la tallada fins a la pesada en bàscula (a no ser que per inclemències meteorològiques 
aquest no es pugui acomplir; en aquest cas previ acord amb la Propietat, aquest es podrà ampliar un màxim de 10 
dies) 
 
Pel que fa a la biomassa, es liquidarà el pes en el moment que l’estella marxi del carregador. 
 
El preu d’adjudicació és sense els impostos vigents en la matèria. 
 

• A partir del 15/05/2015 si s’estellen les piles de biomassa, hauran de carregar-se en el mateix moment i retirar-
se del carregador  

 
 
 

10. CONTROL APROFITAMENT 
 
La Propietat podrà delegar en el personal tècnic que consideri oportú. 
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La Propietat podrà marcar la fusta en carregador a la finca per controlar la correspondència correcta de les 
quantitats de fusta tallada amb les relacions quinzenals de fusta transportada a fàbrica, així com qualsevol sistema de 
control telemàtic, audiovisual de moviment de camions de transport de fusta a la entrada/sortida de la finca.  
Es pactaran amb la propietat les vies de sortida de la finca. 
 
Si l’adjudicatari no empra el carregador per estocar i classificar la fusta per al seu transport amb tràiler, i retira 
directament de finca part de la fusta amb camió de 3 eixos, aquesta operació haurà d’ésser informada puntual i 
prèviament a la mateixa. 
 
Al respecte de l’estellament de la biomassa, s’haurà d’avisar amb un mínim de 48 h a la Propietat el dia d’inici del 
mateix. 
 
Quinzenalment, el dia 1, i el dia 15 de cada mes (i si aquests cauen en diumenge, el dilluns següent), l’adjudicatari 
enviarà a la Propietat una relació de càrregues de camió que ha de contenir com a mínim la informació següent: 
 

• Data sortida finca - Matrícula camió – producte – tara – pes net 
 
 
Si es detecta camió sortit de la finca i no declarat, es pagarà el doble del valor del camió més pesant de l’explotació 
fins aquell moment. 
 
 

11. LIQUIDACIÓ DELS APROFITAMENTS 
 
Es realitzarà a 30 dies amb temporalitat mensual amb xec o ingrés a CC de la Propietat 
 
La liquidació de l'aprofitament es farà a mes vençut de tota la fusta extreta durant el mes. 
 
La Propietat emetrà factura de les tones de tipus de producte lliurades cada final de més havent-se d’abonar la 
mateixa a 30 dies data factura. 
 
 

12. EXECUCIÓ TALLADA i EXTRACCIÓ 
 
12.1. FUSTA i LLENYA 
 
a) Es tallaran els arbres afectats en aquells rodals amb afectació major al 30 % de l’estrat principal de conífera 
 
b) L’alçada de les soques que restaran (aixecades o no) no superarà els 10 cm mesurats en el costat superior del 
pendent si és soca remoguda, i 15 cm mesurada des del coll de l’arrel, si està arrencada. 
 
c) Les capçades es tallaran de manera que el diàmetre de la punta prima del tronc no superi els 8 cm amb escorça.  
 
d) Es podrà utilitzar maquinària pesada forestal fora dels camins de desembosc només quan sigui indispensable per la 
treta de la fusta, sense fer cap decapat ni cap moviment de terres i amb el mínim dany a la regeneració i a l’arbrat. 
 
12.2. BIOMASSA 
 
En els sectors en que s’aprofiti la capçada  cas d’aprofitar la capçada per a ús tèrmic, la consideració c) anterior no 
serà vàlida; és a dir, la maquinària pesada (en aquest cas autocarregadors) podran moure’s fora dels camins de 
desembosc, però no podran fer cap decapat ni cap moviment de terres i amb el mínim dany a la regeneració i a 
l’arbrat. 
 

• A partir del 15/05/2015 si s’estellen les piles de biomassa, hauran de carregar-se en el mateix moment i retirar-
se del carregador 

 
13. TERMINI PERMANÈNCIA DE LA FUSTA TALLADA EN BOSC 

 
13.1 FUSTA I LLENYA  
 
S’aplicarà increment en el preu, a pagar per l’adjudicatari a la Propietat en cas que el termini des de la tallada a 
entrada a fàbrica del producte sigui superior a 1 mes en la següent quantia: 
 
30 % per termini de 1 mes a 2 mesos 
40 % per termini de 2 mesos a 3 mesos 
50 % per termini superior a 3 mesos 
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13.2. BIOMASSA 
 
Les piles de biomassa forestal generades i acopiades (segons condicions de la clàusula 13a) podran romandre a lloc 
durant el termini de l’autorització/notificació de l’aprofitament, amb un màxim de 6 mesos. Si en aquest termini no 
s’han retirat, les piles passaran a ser de la Propietat. 
 
Les piles de biomassa forestal generades i acopiades i que s’estellin ¡a partir del 15/05/2014 hauran d’estar estellades i 
retirades al moment  

 
14. APROFITTAMENT DE BIOMASSA  

 
 
En relació als aprofitaments de biomassa  : 
 

• Les piles de biomassa són les acumulacions de restes de branques, tronc i/o estelles generades per obtenir un 
ús posterior. Queden excloses d’aquest concepte les piles formades exclusivament de troncs (canons de 
fusta) de més de 7 cm de diàmetre en punta prima. 

• Les piles de biomassa hauran de tenir una franja de seguretat al seu voltant d’amplada igual o superior a 1 
vegada la seva alçada amb un mínim de 3 metres. 

- Per piles i dipòsits temporals de biomassa forestal sense estellar amb un volum superior a 100 m3 
aparents 
- Per piles i dipòsits temporals de biomassa forestal estellada en tots els casos, independentment de 
Les piles de biomassa forestal només podran romandre sobre el terreny durant la vigència de 
l’autorització/notificació de l’aprofitament 
- les piles de biomassa disposades de forma linial hauran de tenir talls de continuïtat com a mínim de 
cada 50 m.l. per permetre’n la seva extinció en cas d’incendi de la mateixa. 
 

• En compliment de l’art. 12 del decret 64/1995, de 7 de març, pel qual les capçades dels aprofitaments 
forestals no poden restar a menys de 20 metres d’amplada banda i banda dels camins s’ha d’interpretar 
amb posterioritat a la data de finalització de l’aprofitament. En cap cas una pila de biomassa tindrà 
consideració de residu o rebuig vegetal dins del termini de vigència de l’autorització/notificació 
d’aprofitament. 
 

• A partir del 15/05/2015 si s’estellen les piles de biomassa, hauran de carregar-se en el mateix moment i retirar-
se del carregador. Aquesta condició serà vàlida fins a la finalització del període d’alt risc d’incendi. 
 

• A partir del 15/05/2015 en la mesura d’allò possible, l’adjudicatari disposarà les piles de biomassa per a que la 
distància amb la vegetació existent siguin de 2 vegades l’altura de la pila, en aquells laterals que toquin a 
massa arbrada. Aquesta condició serà especialment observada a partir del 15/06/2015 

 
 

15. EXTRACCIÓ DELS PRODUCTES 
 
Es podran emprar les vies de les forest interiors de la finca, així com la xarxa viària d’ús públic. 
En qualsevol cas, les vies de sortida de la finca es pactaran amb la Propietat). 
 
L’arranjament de camins necessari per a l’extracció de la fusta anirà a càrrec de l’adjudicatari, qui un cop finalitzada 
l’extracció estarà obligat a deixar-los en iguals o millors condicions que aquelles en què se les va trobar 
 
El desembosc es realitzarà de forma que l’alteració al medi sigui mínima. Tots els camins de desembosc es subsolaran 
un cop finalitzat l’aprofitament. En cas d’obertura de nous trams de vials, finalitzat l’aprofitament, es retornarà a la 
seva condició prèvia a l’aprofitament. 
 
 
En tot cas, l’adjudicatari serà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin a les persones, animals o coses 
amb motiu d’aquestes operacions. 
 
 

16. RESTES DE TALLADES 
 
Les restes vegetals produïdes pels aprofitaments s’hauran de trossejar a una longitud de 0,5 a 1,0 metres, disposant-les 
arran de terra i adaptant-les a les vessants perquè en cap cas adoptin alçades superiors a 0,5 metres i que quedin 
escampades per les zones de tallada fora de la franja de 20 m a cada costat dels camins. En aquesta franja, les 
restes seran triturades o retirades 
. 
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- Les capçades dels aprofitaments forestals que no siguin retirades s’hauran de trossejar o triturar i ser esteses a ran 
de sòl. 

-     En els camins classificats com a camins principals o camins primaris les restes vegetals han d’estar retirades un 
       mínim de 20 metres a banda i banda d’aquests vials 
 
La zona de tallada quedarà completament lliure de deixalles no forestals derivades de l’aprofitament 
 

Als municipis declarats d’alt risc d’incendi forestal(*) i en el període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre: 

- No es poden realitzar treballs forestals que generin restes vegetals, tret de què es disposi d’autorització 
excepcional emesa pel director general del Medi Natural i Biodiversitat o pel director gerent del CPF. 

- En cas de disposar d’autorització excepcional per a generar restes vegetals el tractament de les capçades i la 
retirada de restes en la franja de 20 metres dels camins s’ha de realitzar amb una periodicitat de 15 dies màxim. 

Quan les circumstàncies meteorològiques siguin d’un risc extrem el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural pot establir mesures de caràcter extraordinari i les autoritzacions excepcionals de treballs 
que generin restes poden ser suspeses, com també l’accés a determinades zones forestals. 
 

17. CLASSIFICACIÓ DE PRODUCTES 
 
FUSTA és part del tronc mesurada des de la soca a punta, el diàmetre de la qual arribi a 8 cm. La resta de l’arbre serà 
considerada capçada 
 

• FUSTA de SERRA és la de pi amb diàmetre en punta prima superior als 18 cm amb escorça i llargada igual o 
superior a 2.5 m, de tram recte. 

 
• FUSTA de TRITURACIÓ de Pi, és la diàmetre amb escorça inferior a 16 cm (amb un mínim de 12 cm) o superior 

a aquest diàmetre que, per falta de llargada i/o rectitud, no sigui considerada com a serra 
 

• BIOMASSA = la part restant de l’arbre no aprofitada com a serra (inclosa la capçada) 
 

• LLENYA = és la fusta d’alzina i roure de més de diàmetre en punta prima 8 cm trossejada a  2.4m de longitud  
 

 
18. CESSIÓ CONTRACTE 

 
L’adjudicatari no podrà cedir el present contracte a altres persones físiques i jurídiques. 
 

19. PERMISOS, LLIICÈNCIES i AUTORITZACIONS 
 
L’adjudicatari té la responsabilitat exclusiva d’obtenir els permisos i autoritzacions corresponents per a l’aprofitament i 
per a l’adequació i ús d’accés a la zona dels treballs i als camins i la realització dels apilaments de fusta i/o biomassa 
que siguin necessaris, siguin terrenys particulars o públics. 
 
La Propietat o persona en qui delegui, controlarà que l’empresa disposi dels permisos, autoritzacions i/o notificacions 
corresponents, essent-ne però l’únic responsable de la tinença dels mateixos l’adjudicatari. 
 
Si per causes excepcionals s’hagués de treballar durant el període d’alt risc d’incendi, entre el 15 de juny i el 15 de 
setembre, l’adjudicatari demanarà l’autorització excepcional al director general de Medi Natural, tal com ve 
expressat en l’article 17 del decret 64/1995, de 7 de març, per la qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals. En el supòsit que fos denegada aquesta autorització, s’aturarien les feines i tornarien a començar a partir de 
la data que l’administració competent establís. En el supòsit que ós autoritzada, caldrà tenir present també les 
mesures extraordinàries aplicables quan les circumstàncies meteorològiques siguin d’un risc extrem que preveu 
l’article 18 de l’esmentat Decret 64/1995. En aquest cas, s’aturarien les tasques fins que es tornessin a autoritzar per 
part de Departament d’Agricultura, ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya 
 
 

20. MESURES DE BON ACABAMENT 
 
Consistiran en les següents operacions i després del treballs, les mesures de restauració aniran al càrrec de 
l’adjudicatari. 
 
Repàs dels camins que s’hagin utilitzat per als treballs, i retirada de qualsevol material estellat que quedi sobre el ferm 
Fresat de les vies de desembosc  
Restitució a la condició prèvia als treballs d’aprofitament de trams de noves vies necessàries per a l’explotació 
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Retirada de les restes vegetals que pengin dels arbres 
Reparació dels possibles danys que s’hagin produït amb l’actuació (tanques, fites per marcar límits, senyalitzacions...) 

(En el cas que aquests danys s’haguessin produït com a conseqüència de la ventada, l’adjudicatari 
informarà a la Propietat dels mateixos en la zona de tall abans d’iniciar els treballs o durant l’execució dels 
mateixos, però el mateix moment que es detectin) 

 
Les fites de límit de terme o límit de finca, així com els murs de pedra o tanques perimetrals que delimitin finques o 
accessos i que no s’hagin vist afectats per la ventada hauran de ser especialment respectades. En cas que alguna 
resultés trencada es comunicarà inmediatament a la Propietat o persona en qui delegui i s’haurà de reparar i 
col·locar en el mateix lloc on estava. 
Qualsevol altre tipus de senyalització i/o tancaments de camins existent dins l’àmbit d’actuació i que pugui quedar 
afectat pels treballs, es treurà abans de començar, previ consentiment de la Propietat, essent reposada un cop 
acabats els treballs, en el mateix indret. 
 
 

21. XARXA HIDROLÒGICA. 
 

Es respectaran les evacuacions d' aigua i cursos naturals per tal d' evitar inundacions en camins, camps o zones de 
baix pendent. 
Respectar el domini públic hidràulic, deixant, en la mesura que sigui possible, una franja d'arbrat sense tallar en les 
vores dels barrancs i rierols, tant per evitar danys sobre la vegetació ripària, com per mantenir la subjecció del terreny 
en les seves vores, les ombres en la llera i l'aportació de nutrients per la caiguda de restes de l'arbrat.  
 

22. CONTROL DE PLAGUES I MALALTIES. 
 

Quan es detecti per part de l’adjudicatari alguna afectació fitosanitària a la vegetació de la finca o terreny proper, 
s'informarà a l'administració competent, per a que efectuí la diagnosi corresponent, així com recomani o realitzi les 
actuacions correctores a realitzar per tal de garantir l'estabilitat i la persistència de la massa. 
 

23.- MAQUINARIA 
 

La maquinària s' ajustarà a les característiques de les operacions i tindrà tota la documentació pertinent en regla. 
 
Aquesta haurà d’ésser operada per operaris qualificats i adequadament formats i informats dels riscos de la mateixa. 
 
 

24.- CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP DE TREBALLADORS FORESTALS, DIMENSIÓ I TEMPORALITAT. 

En tot cas s'haurà de complir la normativa de contractació i de prevenció de riscos laborals aplicable i vigent. 
. 
L’empresa aportarà el personal qualificat suficient per a la realització de les tasques objecte del contracte. 
Es tindrà especial cura amb el bon ús i el bon estat dels equips de protecció individuals (EPI’s) 
 
A tal efecte, l’empresa presentarà una relació amb els noms, cognoms, edat, domicili, NIF de les persones, altes a la 
seguretat social i qualsevol altra documentació relacionada amb la prevenció de riscos laborals, proposades per a la 
realització de les tasques objecte del contracte, en el cas que se li demani. 
 
Qualsevol incompliment en matèria de contractació del personal destinat als treballs, podrà ésser motiu de rescissió 
del contracte. 
 
 25. CONTINUÏTAT DELS TREBALLS 
 
L’adjudicatari es compromet a que es treballi de forma contínua i sense interrupcions, amb com a mínim el personal i 
les colles compromeses segons declaració responsable descrita en l’Annex I del present Plec. 
L’adjudicatari es compromet a que es treballi de forma contínua i sense interrupcions, amb com a mínim les unitats i 
característiques de maquinària pesada compromeses segons declaració responsable descrita en l’Annex I del 
present Plec. 
 
En cas de l’incompliment de la condició anterior, podrà donar origen a la rescissió del contracte i les posteriors 
accions que es considerin pertinents 
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 26. SENYALITZACIÓ 
 
L’adjudicatari, per tal de garantir la seguretat dels treballadors i vianants, procedirà a senyalitzar amb indicadors 
reglamentaris, avisos de perill, precaució, cons o qualsevol altre mitjà les zones on s’estigui treballant i les que 
interfereixin amb vies de circulació. 
 
 27. GARANTIES. 
 
L’adjudicatari ha de formular oferta de garanties del compliment del contracta amb la propietat. 

 
28. RESPONSABILITATS 

 
L’adjudicatari es farà totalment responsable de tots els danys que pugui ocasionar en el desenvolupament d'aquests 
treballs, incloent els danys produïts a terceres persones coma conseqüència de la realització dels treballs, quedant 
així mateix obligat a la seva restitució. 
 
L’adjudicatari restarà al corrent de totes les obligacions amb els seus treballadors i complirà tota la legislació referent 
a higiene i seguretat en el treball. 
S'haurà d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis i a les instruccions complementàries 
que figuren en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o que siguin dictades per la Direcció d’obra. 
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per a evitar que s'encenguin focs innecessaris i serà responsable d'evitar 
la propagació dels que es requereixin per a l’execució de les obres així com dels danys i perjudicis que es puguin 
produir. 
 
Els treballs s’efectuaran de manera continuada, sense més interrupcions que les corresponents als dies festius i a les 
condicions meteorològiques adverses. S’evitarà deixar material procedent dels treballs forestals acumulats a les vies 
de pas, fora de l’horari de treball. L’aturada de les feines per motius aliens a la direcció es comunicarà a la direcció 
facultativa per prendre les mesures adients. 
 
Els equips de personal i maquinària no es podran traslladar de zona, mentre no hagin acabat la procedent en la seva 
totalitat, a no ser que la direcció facultativa ho indiqui o ho autoritzi de manera expressa a petició del representant 
del contractista. 
Les màquines avariades s’arranjaran o es substituiran ràpidament de manera que les feines no es vegin endarrerides. 
El període en que s’han temporalitzat els treballs és fora del període d’alt risc d’incendis, tot i això, l’execució dels 
treballs s’efectuarà prenent totes les mesures preventives per a evitar possibles riscs d’incendis. 
 
“RESPONSABILITAT DERIVADA DE LES ACTUACIONS FORESTALS.- 

L’empresa de treballs, en virtut del present, assumeix qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la seva actuació, 
d’acord amb els pactes i compromisos recollits en el present contracte, essent que de manera expressa allibera a la 
propietat, assumint la total responsabilitat econòmica, derivada de l’actuació de l’empresa de treballs forestals.” 

 
MARC LEGAL 

 
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.  

Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es regulen els instruments d’ordenació forestal. 
 
Altra normativa vigent i aplicable 
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ANNEX I – DOCUMENTACIÓ SOBRE 2 – PROPOSTA TÈCNICO - ECONÒMICA ------------------------------- 
 
L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS DE SABADELL-CASTELLAR V.-SENTMENAT, té previst sol·licitar preus per a 
l’aprofitament de la fusta i/o biomassa de l’arbrat caigut en la ventada del 09/12/2014 que va afectar les finques 
forestals sites en els termes muncipals enunciats en el nom de la propia AAPP. 
 
Els treballs es realitzaran segons les condicions tècniques descrites al document precedent en: 
 
� aprox. 200 hectàrees forestals afectades distribuïdes en les finques rústiques grafiades a la cartografia adjunta al 
plec) Mínim d’àrea d’actuació de 90 ha 
 
� distribució de 2 sectors diferenciats de treball (bàsicament un a cada banda del riu Ripoll i de característiques i 
superfície similar) 
 
Per presentar oferta als treballs: 
 
� Termini de presentació ofertes: 10/02/2015 a 13h a  
� Lloc de presentació de les ofertes:  Ajuntament de Sabadell 

Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes 
Carrer del Sol, 1 3r 
08201 – Sabadell 

� Període de realització dels treballs: 5-6 mesos 
 
ANNEX I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX amb CIF XXXXXX i, a la qual represento, jo XXXXXXXXXXXXXX, amb NIF 
XXXXXXXXXXXXXXX, es compromet amb subjecció al PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES – TREBALLS DE RETIRADA 
FUSTA AFECTADA PER VENTADA ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS – SABADELL/CASTELLAR DEL 
VALLÈS/SENTMENAT/TERRASSA a: 
 
� Oferir els següents preus pels productes de l’APROFITAMENT DE LA FUSTA DE SERRA – FUSTA DE TRITURACIÓ – 
BIOMASSA -  LLENYA(expressat en Euros/Tn (IVA exclòs)) 
 
o Preus per tn fusta de serra……………… 
o Preus per tn fusta de trituració…………. 
o Preus per tn BIOMASSA…………........... 
o Preus per tn llenya …………................. 
 
 
�Té capacitat i compromís per iniciar els treballs a 1a setmana de març  
 
SÍ (en cas de marcar sí : possibilitat i compromís inici treballs al febrer?  SÍ Especificar data – NO) 
NO (en cas de marcar no especificar data inici prevista – màxim 01/04/2015) 
 
 
� Preveu optar a 1-2 sectors diferenciats de treballs (en el cas de marcar tots 2, s’assumeix la realització de forma 
simultània i contínua de les 2 zones amb colles i maquinària diferent) 
 
En el cas d’optar només a 1 lot de treball: 
SECTOR CAN DEU   -  SÍ - NO 
SECTOR CAN VILAR  - SÍ - NO 

�  Garanties del compliment del contracte. (proposades per l’ofertant) 

 
        DATA – SIGNATURA - SEGELL 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
� Dades que s’adjuntaran a  l’ANNEX I: 
 
o Declaració signada per l’ofertant de compromís de destinar la relació de Maquinària i mà d’obra que s’utilitzarà en 
les feines. (amb distinció de propia o externa) per optar a cadascun del/s sector/s de treball.  
 
o Resum d’experiència en treballs d’aquest tipus o aprofitaments forestals. 

o Altra informació que l’ofertant consideri oportuna (personal tècnic, millores, etc) 


