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ANTECEDENTS 

En el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de Propietaris de Serra de Rubió i 

els ajuntaments de Castellfollit del Boix, Copons, Jorba, Òdena, Prats de Rei, Rajadell, Rubió i Veciana per a la execució 

del Programa Anual 2020 és proposa l’actuació  de la finca Can Mabres del Municipi de Castellolí aprovada en la 

comissió de seguiment del mes de maig 

OBJECTIU 

L’objecte d’aquesta Memòria Valorada és definir les actuacions necessàries per a concretar l’execució de les actuacions 

que la componen.  

EMPLAÇAMENT 

L’àmbit objecte de la present Memòria Valorada té una superfície total de 37,1 ha, les qual corresponen a una sola 

actuació. 

L’actuació de l’aclarida de millora de la finca “Can Mabres” al municipi de Rubió. 

CRITERIS D’EXECUCIÓ  

Els treballs objecte del present contracte, tenen per objectiu augmentar la resiliència i estabilitat dels boscos davant els 

incendis forestals mitjançant la creació d’àrees estratègiques que dificultin la propagació, facilitin l’extinció i que 

disminueixin la intensitat, l’extensió i risc de grans incendis forestals (GIF). 

Aquests objectius es desenvolupen concretament: 

 Millorant l’estructura de les zones amb regeneració natural de pi blanc que han regenerat després de l’incendi.  

 Defensant les masses joves de pi blanc davant dels riscos naturals, augmentant la seva estabilitat. 

 Orientant el bosc a la producció de fusta a les zones de més bona qualitat d’estació. 

 Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la creació de 
discontinuïtats horitzontals i verticals. 

 Potenciar la biodiversitat. 

 

CRITERIS TÈCNICS 

Els treballs forestals a realitzar són actuacions de millora forestal executades en boscos de regeneració natural de pi 

blanc i regeneració de rebrot de quercines, així com aclarida de millora sobre bosc adult. 

Les actuacions generals de la contractació són: 

 Realitzar aclarides als boscos de pi blanc en fase de regeneració i adulta que presenten densitats elevades, o 
boscos que ja han passat a la fase següent i no s’hi ha intervingut mai des de que es van cremar. 

 Realitzar la selecció de tanys d’alzina en zones amb presència d’aquesta espècie. 

 Realitzar la poda de les branques inferiors dels pins i alzines seleccionades. 

 Trossejar les restes vegetals procedents de les aclarides realitzades. 

 Eliminar les restes als 20 metres dels camins principals. 
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SITUACIÓ ACTUAL 

L’inventari pericial realitzat al conjunt de la finca l’any 2020 mostrava les següents dades del conjunt de la forests de la 

finca. 

Superfície forestal total: 37,9 hectàrees 

Espècie Principal: Pinus halepensis 

Espècies Arbòries Secundaries: Quercus ilex, Quercus humilis, Acer monspesulanum 

Altres especies acompanyants: Rosmarinus officinalis, Timus vulgaris, Smilax aspera 

L’inventari realitzat mostrava el següent estat de la massa 

Mitjana parcel·les 
      

Radi parcel·la 10 
 

Superfície 
parcel·les 

314,16 
   

Superfície massa 
(ha) 

37,1 
      

        

CD N/parc N/ha G/parc 
G/ha 

(m2/ha) 
H 

mitjana 
Coef. 

Morfic 
Volum 

(m3/ha) 

 
  

      
10 4,3 138 0,0 1,08 7,05 0,45 3,44 

15 7,7 244 0,1 4,31 8,7 0,44 16,51 

20 6,7 212 0,2 6,67 10,01 0,44 29,36 

25 6,3 202 0,3 9,90 10,93 0,44 47,59 

30 2,7 85 0,2 6,00 12,53 0,44 33,08 

35 0,7 21 0,1 2,04 13,71 0,45 12,60 

40 0,0 0 0,0 0,00 14,34 0,45 0,00 

45 0,3 11 0,1 1,69 15 0,45 11,39 

Totals/ha 28,7 912 
 

32 
  

154,0 
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PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

ACLARIDA DE MILLORA 

L’aclarida reduirà la densitat actual a un valor aproximat d’uns 500 peus/ha inventariables, afavorint els de millor port, 
capçada i vitalitat. En aquelles zones on la densitat sigui inferior, es tallaran només els peus torts, moribunds i malformats 
sense reduir la densitat de la massa excessivament.  

 L’aclarida serà baixa, tallant els peus sense futur, torts i moribunds.  
 S’assegurarà un bon repartiment dels peus seleccionats, evitant generar claps lliures de vegetació, i deixant un 

valor de referència d’espaiament de 4,5 m entre arbres. 
 Aquest espaiament podrà ser superior dins del perímetre dels 3-4 m al costat dels camps, d’acord amb els criteris 

de referència que marqui la direcció d’obra. 
 Es potenciaran les classes diametrals 30 i 35, i en segona instància la de 20 i 25, per tal d’apropar la massa a una 

estructura regular. 
 Els pins i els tanys seleccionats seran els de més qualitat; és a dir, els més verticals, els de major diàmetre, millor 

capçada i ull, i bon estat sanitari. 
 Els pins i els tanys seleccionats amb branques de més de 0,5 m de longitud, s’esporgaran fins a l’alçada de 

l’espatlla, en cap cas més de 1/3 de la totalitat de l’arbre. 
 Els talls de l’esporga seran nets i es realitzaran en general arran de la inserció de la branca amb el tronc, evitant fer-

li ferides. En cap cas es deixaran galets de més de 5 cm. 
 Només es realitzaran estassades puntuals d’espècies arbustives que suposin alguna dificultat per a l’execució de 

les feines de tallada o per al desenvolupament del regenerat. 
 Sempre que es pugui es realitzarà l’extracció d’arbre sencer. 
 Les restes de tallada i esporga es deixaran in situ, trossejades en parts d’aproximadament 1 m de longitud, i evitant 

que caiguin o quedin en camins forestals, camps de conreu, senders o sobre tancats elèctrics. 
 S’evitarà que les restes quedin acumulades i es procurarà deixar-les repartides homogèniament i ben assentades al 

terreny per tal que la seva descomposició sigui el més ràpida possible. En cap cas les restes acumulades a terra 
podran superar una alçada de 0,5 m. 

 No es deixaran restes fins a 20 m de distància des del camí principal.  
 A la secció de servei s’eliminaran completament per trituració les restes de tallada i l’estrat arbustiu. 
 En el cas que hi hagi zones amb una densitat inicial més elevada que la mitjana del bosc, la densitat final haurà de 

ser lleugerament superior al valor mitjà final de referència, essent indicada per la direcció de l’obra. 
 A les aclarides de millora no es tallarà de manera que es disminueixi en més d’un 30% la fracció de cabuda de 

coberta inicial. 

En base a les dades d’inventari, l’estat final de la massa seguirà la següent taula 

Estat Final 
       

       

Radi parcel·la 10 
 

Superfície 
parcel·les 

314,16 
   

Superfície massa 
(ha) 

37,1 
      

        

CD N/parc N/ha G/parc 
G/ha 

(m2/ha) 
H 

mitjana 
Coef. 

Morfic 
Volum 

(m3/ha) 

 
  

      
10 0,5 16 0,0 0,13 7,05 0,45 0,40 

15 3,0 95 0,1 1,69 8,7 0,44 6,46 

20 5,0 159 0,2 5,00 10,01 0,44 22,02 

25 4,5 143 0,2 7,03 10,93 0,44 33,81 



Memòria valorada pels treball de gestió forestal de la finca de “Can Mabres”, municipi de Castellolí 
 

 

6 
 

30 2,0 64 0,1 4,50 12,53 0,44 24,81 

35 0,4 13 0,0 1,23 13,71 0,45 7,56 

40 0,0 0 0,0 0,00 14,34 0,45 0,00 

45 0,0 0 0,0 0,00 15 0,45 0,00 

Totals/ha 15,4 490 
 

20 
  

95,1 

 

La transformació de la zona afectada pels treballs seguirà el següent gràfic. 

 

ABATIMENT I PROCESSAT DELS ARBRES 

Maquinària 

 Serra mecànica. 

Descripció de les operacions 

 La tala dels arbres es realitzarà tan arran del terra com sigui possible i com a màxim a 10 cm.  
 La caiguda de l’arbre serà en la direcció que ocasioni el mínim de lesions possibles a la vegetació arbòria i arbustiva 

existent. Sempre que sigui necessari, es faran servir cabrestants manuals o mecànics per dirigir la seva caiguda. 
 Els arbres es faran caure, sempre que sigui possible, cap a la zona d’actuació. 
 Els arbres comercials i alguns de diàmetres inferiors del costat dels camins principals i primaris, s’extrauran 

completament sense desbrancar i el seu destí serà per biomassa. La resta d’arbres, es processaran en el mateix 
punt de caiguda.  

 Es tallaran arbres que es destinaran a serra, sempre i quan hi hagi una agrupació mínima d’arbres tal i com marqui 
la direcció d’obra. Aquests es tallaran, desbrancaran i es desemboscaran fins a carregador on es trossejaran i 
classificaran a punt per ser carregats a camió. Les restes de tallada i d’esporga d’aquests peus, s’eliminaran si es 
troben dins dels 25 m al voltant de les edificacions o dels camins que marqui la direcció. 

 Es farà un tall a la base de les heures dels arbres que quedin en peu, sense ferir-los. 
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DESEMBOSC I CLASSIFICACIÓ DE LA FUSTA  

Maquinària 

 Tractor forestal amb cabrestant o skidder. 

Descripció de les operacions 

 Es desemboscarà aquella fusta de diàmetre superior a 10 cm. La fusta de menor diàmetre que es deixi al bosc es 
trossejarà a una longitud inferior a 1 m, excepte els arbres propers a camins primaris i principals que marqui la 
direcció d’obra. 

 Es disposarà de més d’un joc de cadenes per agilitzar l’operació d’arrossegament de la fusta. 
 El ritme d’extracció ha de permetre extreure la fusta del bosc en 30 dies a partir del moment que es processa. 
 L’arrossegament es realitzarà pels ròssecs existents. Si existeix la necessitat de fer aquest arrossegament per 

camins, es comunicarà a la direcció d’obra. En aquest cas, el ferm del camí haurà de quedar en el mateix estat 
anterior a l’inici de les feines. 

 Tota la fusta de biomassa es desemboscarà sencera fins a  un  o diversos carregadors, que establirà la direcció 
d’obra si no es determina el contrari, de manera que ha de permetre l’estellat i la càrrega directe a un pis mòbil. Si 
no es possible la càrrega a un pis mòbil es carregarà com a mínim amb un camió 3 eixos.   

 Els carregadors de fusta de serra i llenya han d’estar situats en llocs accessibles per a camió de desembosc, que 
puguin acollir un volum de fusta mínim de 15 tones. El seu emplaçament definitiu es fixarà durant l’execució dels 
treballs per acord entre la direcció d’obra i el contractista. 

 La fusta es classificarà als carregadors en funció del seu destí (serra, biomassa i llenya).  
 La direcció d’obra comunicarà al contractista com s’ha de deixar processada la fusta (longituds variables segons el 

destí de la fusta). 
 La certificació de les tones de biomassa, es realitzarà a partir dels pesos de la fusta estellada. 
 La certificació de les tones de serra i llenya, es realitzarà a partir dels pesos portats a la indústria.  

 ACOPI DE BIOMASSA 

 La ubicació de l’acopi de biomassa s’acordarà amb la direcció d’obra.  
 Els acopis de biomassa de més de 100 m3 han d’ubicar-se a més de 50 metres de construccions, punts d’aigua o 

línies elèctriques.  
 La pila de biomassa haurà de tenir una franja de baixa combustibilitat de mínim 3 metres, lliure de vegetació arbòria 

o matollar, i en el cas que no sigui possible executar-la en algun dels seus trams, es podrà substituir per una àrea 
de baixa càrrega de combustible de 25 metres d’amplada (400 arbres podats/ha) i lliure de restes de tallada amb 
reducció de matollar.   

 Hauran de disposar d’una distància mínima, lliure de vegetació entre la pila i la calçada del camí forestal de 2 
metres.  

 Les piles, tindran com a màxim una llargada de 50 metres. Entre piles d’aquesta llargada hi haurà d’haver 
obligatòriament una franja de 3 metres lliure de vegetació. 

 Si es treballa en època d’alt risc d’incendi les piles hauran de complir les prescripcions que marqui la llei i la direcció 
facultativa. 

ESTASSADA SELECTIVA  

Es realitzarà una estassada selectiva sobre aquella vegetació de diàmetre no comercial i que pel seu estat vegetatiu es 

necessari és necessari extreure. 

 Es tallaran tots els pins morts, moribunds, amb el canó trencat, escapçats, puntisecs, dominats, torts o inclinats 
sense possibilitat de recuperació, afectats per plagues o malalties, i aquells que no puguin tenir un correcte 
desenvolupament, excepte els quins indiqui la direcció d’obra.  

 Es realitzarà una selecció de tanys d’espècies rebrotadores. 
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SELECCIÓ DE TANYS D ’ESPÈCIES REBROTADORES 

A les zones amb presència de quercines (roure, alzina i cirerer d’arboç), també es realitzarà una selecció dels tanys 

d’aquestes especies, que es farà d’acord amb la següent metodologia: 

 A cada soca se seleccionarà 1 tany per soca als roures, de 3 a 4 tanys per soca a les alzines i de 6 a 8 tanys 

per soca als cirerers d’arboç.  

 Es tallaran amb motoserra tots els tanys no seleccionats. 

 Se seleccionaran els tanys que tinguin la tija més vertical, sense corbes que deteriorin la seva qualitat, i que 

tinguin el diàmetre major. 

 Per realitzar els treballs s’utilitzaran motoserres. Els talls han de ser nets, arran de terra i plans. 

 Les restes de tallada es trituraran de la mateixa manera que es detalla amb l’aclarida del pi blanc 

 Els arbres seleccionats d’aquestes espècies computen a la densitat final de 1.000 peus/ha. 

 L’ordre de prioritat per deixar una espècie durant la selecció serà Roure, alzina, cirerer d’arboç i pi blanc. 

Aquesta prioritat es respectarà sempre i quan la viabilitat de les especies finals no estigui compromesa. 

 S’evitarà danyar els arbres seleccionats. 

Maquinària 

 Serra mecànica.  

 

 ELIMINACIÓ DE RESTES DE TALLADA A 20 METRES A BANDA  I BANDA DEL CAMÍ PRINCIPAL 

 En el camp visual des del camí fins a 20 m de distància, es deixaran les restes trossejades en parts inferiors a 20 
cm. 

 Les restes quedaran escampades de manera que la descomposició sigui més ràpida. 
 S’entendrà per mesures d’acabament dels treballs, les següents actuacions: 
 El repàs dels camins que hagin quedat afectats pels treballs de desembosc. 
 El repàs dels camins on s’hagi autoritzat la trituració de restes vegetals, amb la retirada total de l’estellat que quedi 

en el ferm i a les cunetes o obres de fàbrica. 
 La retirada de les restes vegetals que pengin dels arbres seleccionats. 
 La tallada i/o esporga de la vegetació que hagi estat afectada per l’abatiment dels arbres o per l’extracció de la fusta 

tallada. 
 La reparació de tots els danys que s’hagin produït amb l’actuació en tanques de finques, fites per marcar els límits, 

senyalitzacions, etc 

Maquinària 

Serra mecànica i desbrossadora 
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TERMINI D’EXECUCIÓ  DE LES OBRES 

El termini d’execució de les obres s’estableix en 2 mesos després de la seva adjudicació. 

El termini indicat és a títol orientatiu, pel què la seva fixació a nivell de treball correspondrà a l'adjudicatari de l'obra, en 

funció dels mitjans amb què compti i el rendiment dels equips que presenti, que haurà de comptar amb l'aprovació de la 

Direcció Facultativa. 

CONTROL DE QUALITAT 

Les despeses derivades del control de qualitat de l’obra aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins al límit de l’1’5% 

del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit. 

SEGURETAT I SALUT 

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del promotor, per a què es 

realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construcció sempre que es compleixin algun 

dels supòsits següents: 

Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.760 €. 

 Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment més de 20 

treballadors. 

 Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 

 Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

Com l'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha obligatorietat de realitzar 

l'Estudi de Seguretat i Salut, essent suficient l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que es recull a l’annex 2 de la Memòria 

Valorada. 

El seu import estarà repercutit en cadascuna de les partides recollides al pressupost de la Memòria Valorada. 

Aquest Estudi Bàsic servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per què redacti el Pla de 

Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevenció de riscos professionals, 

facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 

d'Octubre. 

El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a l’Associació, per tal de què aquesta procedeixi a 

la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de Seguretat i Salut i aquesta 

circumstància es recollirà de manera expressa en l’acta de comprovació de replantejament. 

GESTIÓ DE RESIDUS 

El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es generin, s’obliga a donar 

estricte compliment al previst en l’Ordenança Municipal reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus. 

Les restes vegetals originades durant l’execució del treball, seguiran la normativa vigent en matèria de prevenció 

d’incendis forestal en les urbanitzacions sense continuïtat immediata a la trama urbana (Llei 5/2003 del 22 d’abril de 

mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana; i el 

Decret 123/205 del 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana.)  
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SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES  

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de l’Associació de 

Propietaris de Serra de Rubió.  

L’empresa adjudicatària designarà a peu d’obra, un tècnic amb suficient qualificació per a desenvolupar les tasques 

assignades i amb dedicació suficient per a la bona i correcta execució de l’obra. Tanmateix, aquest tècnic ha d’estar 

localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se aquests requisits, la Direcció Facultativa pot rebutjar-lo i sol.licitar-

ne un de nou. 

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIÓ D’AQUESTES OBRES  

L’empresa adjudicatària haurà de demostrar experiència en treballs forestal, acreditada com empresa forestal 

Aniran a càrrec del contractista, sense cap cost addicional els següents aspectes: 

 El subministrament, col·locació, manteniment i retirada dels elements d’informació i senyalització necessaris per 

als desviaments de trànsit originats durant l’execució de l’obra (tanques metàl·liques, new-jerseys, ...), les 

vegades que siguin necessàries per minimitzar l’impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat en l’entorn de 

l’obra, dirigida a vianants i trànsit rodat. 

 Les actuacions incloses en aquesta Memòria Valorada s’executaran amb el període més breu possible. 

 S’inclouen els transports i desplaçaments de materials i maquinària d’obra entre les diferents actuacions. 

 La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball. 

 Hauran d’entregar els plànols as-built de l’obra a la Direcció Facultativa, situant i acotant totes les instal.lacions, 

així com una topografia de detall de tot l’àmbit construït. 

DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS 

Per a la realització, si s’escau, d’actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos a la Memòria Valorada, 

es realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres de preus simples i compostos de projecte,. En tot cas, 

aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitació i amb l’aplicació dels mateixos percentatges inclosos en el 

projecte i relatius als conceptes de despeses auxiliars, del Banefici Industrial i Despeses Generals, éssent obligatòria la 

seva execució per a l’adjudicatari, mentre no superi el 10% de l’import d’adjudicació. 

 

PRESSUPOST  

 

El Pressupost d’Execució per Contracta sense IVA de la Memòria Valorada ascendeix a la quantitat de SETANTA-TRES 

MIL NOU CENTS QUARANTA-CINC euros (73.945,00 €) 

El Pressupost d’Execució per Contracta  IVA inclòs de la Memòria Valorada ascendeix a la quantitat de VUITANTA-

NOU MIL QUATRE CENTS SETANTA-TRES euros amb QUARANTA-CINC cèntims (89.473,45 

Òdena, 13 de Juliol 2020 

 

Elena M Tomàs Ferré 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI  

 

Aquest estudi de seguretat i salut correspon al " Memòria valorada pels treball de gestió forestal de la finca de “La 
Torreta”, municipi de Rubió. " 
Estableix, durant l’execució d aquesta obra, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d’accidents laborals i 
malalties professionals, i de riscos derivats dels treballs de reparació, conservació, i manteniment, i de les instal·lacions 
preceptives d’higiene i benestar dels treballs. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a  l’empresa executora per portar a  terme les seves obligacions en  el  camp  
de  la  
prevenció  de  riscos  professionals,  i  en  facilitarà  el   desenvolupament,  sota  el  control  de  la  direcció  facultativa,  d 
acord  amb  el Reial  decret  1627/1997,  de  24 d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions  mínimes  de  
seguretat  i  salut  en  les  obres  de construcció. 
 
CARACTERÍSTIQUES  DE L’OBRA  
 

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA  

 

Per tal d’assolir  els  objectius  i  els  criteris  de  prevenció  plantejats  en  la  memòria  del  present  projecte,  l’obra  es  

divideix  en  les fases següents: 

•   Replanteig 

•   Moviment de terres 



 

 
 

•   Tallada d’arbres 

•   Poda inferior dels arbres que no es tallen 

•   Arrossegament dels arbres tallats i desbrancatge 

•   Estassada i trituració del sotabosc 

•   Trituració de les restes vegetals 

TERMINI D’EXECUCIÓ  

El termini d execució previst per a aquesta obra és de 2 mesos. 

PERSONAL PREVIST 

 

Es  preveu  un  nombre  aproximat  de  6,00 persones  per  a  l execució  de  l obra,  amb  la  formació  adequada  per  

executar-ne cadascuna de les fases. 

3.  PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ 

DE L’OBRA  

Moviment de terres 

 Maquinària d’excavació tipus buldòzer 

 Tallada, poda i desbrancatge d’arbres 

 Motoserra 

Arrossegament dels arbres tallats 

 Tractor de 127 CV amb cabrestant o tanqueta de 105 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV 

Estassada i trituració del sotabosc i de les restes vegetals 

 Tractor de 127 CV amb desbrossadora de martells 

 Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells 

 Motodesbrossadora de 2,6 CV 

 Motoserra de 3,5 CV 

4. IDENTIFICACIÓ  I RELACIÓ DELS RISCOS PROFESSIONALS PER UNITAT D’OBRA  

Moviment de terres 

 Col•lisió de màquines o vehicles 

 Bolcades de màquines i vehicles 

 interferències amb instal•lacions de subministrament, especialment amb la xarxa eléctrica 

 Atropellaments per màquines o vehicles 

 Vibracions 

 Relliscades en pujar o baixar 



 

 
 

 Soroll 

Tallada, poda i desbrancatge d’arbres 

 Picades i talls 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda d’arbres 

 Sobreesforços per posicions incorrectes 

 Projecció de partícules als ulls 

 Soroll 

Arrossegament dels arbres tallats 

 Col•lisió de màquines o vehicles 

 Bolcades de màquines i vehicles 

 interferències amb instal•lacions de subministrament, especialment amb la xarxa eléctrica 

 Picades i talls 

 Atropellaments per màquines o per la càrrega 

 Relliscades en pujar o baixar 

 Cops i ensopegades 

 Sobreesforços per posicions incorrectes 

 Projecció de partícules 

 Soroll 

Estassada i trituració del sotabosc i trituració de les restes vegetals als carregadors  

 Bolcades de màquines i vehicles 

 Atropellaments per màquines 

 interferències amb instal•lacions de subministrament, especialment amb la xarxa eléctrica 

 Relliscades en pujar o baixar 

 Soroll 

 

5. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

 

 Deriven de la circulació dels vehicles d excavació i transport de materials per les vies properes a l’obra 

 Caiguda d’arbres sobre persones, instal•lacions de cablejat, edificacions i vehicles. 

 Projecció de partícules 

 Afectacions dels ferms de les vies properes, amb la conseqüent afectació de la circulació dels vehicles 

 

6. ELIMINACIÓ  I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

Proteccions personals i proteccions segons la maquinaria 

Maquinària d’excavació tipus buldòzer 



 

 
 

• Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere 

• Cinturons antivibradors 

• Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina 

Motoserra de 3,5 CV 

• Casc complet, amb protecció d’ulls i orelles 

• Guants antilliscants i de material resistent, reforçats a la part posterior de la mà esquerra (contra trencament 

de cadena) 

• Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer 

• Pantalons i jaqueta, o granota de fibres que puguin bloquejar la cadena 

• Motoserra homologada amb tots els elements de seguretat (fre de cop de mà, pestanya antitrencament de  

cadena, esmorteïdors) 

• Cadenes amb els tres tipus de dents que la configuren (guia, tall i profunditat) 

Tractor de 127 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV 

• Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS 

• Cables homologats amb càrregues de trencament certificades o  Els ganxos que s utilitzin portaran sempre 

pestell de seguretat o  Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere 

• Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d’extensió 

del cable més la longitud de la càrrega 

• Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina 

Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells 

• Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS 

• Respectar una distància de seguretat de les persones igual a la longitud màxima de projecció de partícules. 

• Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina 

Motodesbrossadora de 2,6 CV 

• Casc complet, amb protecció d’ulls i orelles 

• Guants antilliscants i de material resistent 

• Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d’acer 

• Pantalons resistents a cops de partícules projectades per la desbrossadora 

Vehicle de transport 

• No sobrepassar en cap moment la càrrega màxima autoritzada 

• En cas de transportar persones i equip en el mateix vehicle, cal disposar de compartiments separats, i a 

més a més les eines aniran perfectament fixades 

D’acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s utilitzaran, a més a més, protectors 

auditius. A peu d’obra s’haurà de disposar de recanvis dels elements de seguretat i de protecció esmentats 

anteriorment. 

Proteccions col•lectives 

• Senyals de trànsit en les vies afectades 

• Senyals de seguretat 

• Cinta d’abalisament 



 

 
 

• Per a la realització dels treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s’equiparan amb dues 

motxilles de 18 litres d’aigua, convenientment subjectades 

• Els talussos s’hauran de senyalitzar adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s hauran 

d estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l excavació 

• En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinaria de la qual la part més sortint pugui 

quedar a menys de dos metres d’aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està tallat. En aquest cas 

serà necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc 

mil•límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida 

• Si la línia té més de 50 KV l aproximació màxima serà de quatre metres 

• Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes línies 

• Hauran d inspeccionar-ne les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, 

embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correcció, si procedís 

• Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons la normativa vigent. Qualsevol 

senyalització 

• que afecti la via pública serà autoritzada per la direcció de l obra 

• El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui necessari 

• De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ordre i neteja 

 

7. FORMACIÓ 

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s informar de les mesures de seguretat i salut que hauran d 

adoptar-se en el treball, com també de l’obligatorietat que tenen de complir-les. 

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari conegui perfectament l ús de les eines, útils i 

maquinària que se li proporcionin, i que les utilitza sense perill per si mateix i per a les persones de l entorn. 

8. INSTAL•LACIONS I SERVEIS MÉDICS 

FARMACIOLA 

Es disposarà d una farmaciola que contingui el material especificat en l Ordenança general de seguretat i higiene en el 

treball. 

ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

S haurà d informar a l obra de l emplaçament dels diferents centres mèdics als quals hauran de traslladar-se els 

accidentats per poder rebre una atenció més ràpida i efectiva. 

És  molt convenient disposar a l obra, i en un lloc ben visible, d una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per 

a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d assistència. 

INSTAL•LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament equipats. El vestuari disposarà de caselles 

individuals amb clau, seients i calefacció. 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d un treballador amb la dedicació necessària. 



 

 
 

 

9. ATURADES PER MENJAR I CONSUM DE BEGUDES ALCOHÓLIQUES 

Es preveuran les pauses per al descans i l’alimentació dels treballadors més adequades. 

El consum de begudes alcohòliques durant la jornada laboral s’ajustarà a la legislació vigent. 

10. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzaran els accessos a l obra d acord amb la normativa vigent. 

Es col•locaran cartells que prohibeixin l entrada de persones i vehicles aliens. 

11. SENYALITZACIÓ DE L’OBRA  

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal d evitar accidents. 

La senyalització haurà de ser aprovada per la direcció facultativa, i pot estar sotmesa a variacions al llarg de l obra, en 

funció de les necessitats o modificacions que puguin presentar-se. Hauran, en tot cas, d ajustar-se a la instrucció 8-3 l.C.  

sobre la senyalització d obres. 

 

Òdena, 13 de Juliol 2020 

 
 
 

Elena M Tomàs Ferré 
Enginyera de Territori de la Diputació de Barcelona  
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PRESSUPOST 

 



 

 
 

AMIDAMENTS 

Unitats 
Superfície (ha)   Pes 

(t)           

Eliminació restes tallada i estassada selectiva (ha) 37,1 

Eliminació de restes a 20 metres vora el camí (ha) 2,60 

Abatiment i processat d'arbres (t) 1500 

Desembosc i classificació(t) 1500 

 

QUADRE DE PREUS  

Preus Unitaris Treballs Forestals  

Unitat 
Superfície (ha)   

Pes (t)           

Import preu 

unitari 

sense IVA 

(€/ha 

(€/t) 

Eliminació restes tallada i estassada selectiva (ha) 37,1 550 

Eliminació de restes a 20 metres vora el camí (ha) 2,60 400 

Abatiment i processat d'arbres (t) 1500 25 

Desembosc i classificació(t) 1500 10 

 

 

Òdena, 13 de Juliol 2020 

 
 
 

Elena M Tomàs Ferré 
Enginyera de Territori de la Diputació de Barcelona   



 

 
 

 

PRESSUPOST FINAL 

 

Unitat 

Superfície 

(ha)    

Pes (t)           

Import 

preu 

unitari 

sense 

IVA 

(€/ha 

(€/t) 

Import cost total €) 

Eliminació restes tallada i estassada selectiva (ha) 37,1 550           20.405,00 €  

Eliminació de restes a 20 metres vora el camí (ha) 2,60 400             1.040,00 €  

Abatiment i processat d'arbres (t) 1500 25           37.500,00 €  

Desembosc i classificació(t) 1500 10           15.000,00 €  

TOTAL IMPORT DE LA LICITACIÓ SENSE IVA             73.945,00 €  

21% IVA           15.528,45 €  

TOTAL IMPORT DE LA LICITACIÓ  IVA INCLÒS           89.473,45 €  

 

Òdena, 13 de Juliol 2020 

 
 
 

Elena M Tomàs Ferré 
Enginyera de Territori de la Diputació de Barcelona 

 


	Memòria valorada Can Mabres
	EXP_4_2020_SRU_MAPA

