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1 Antecedents 
És objecte de la present contractació promoguda per l’Associació de Propietaris Serra 
de Rubió (APSRU) per executar els treballs forestals corresponents al Programa Anual 
2021. 

2 Objectius  
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 boscoses de pi blanc, així com les 
reforestacions realitzades els anys 80.  

• Defensant les masses boscoses 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.  

• Potenciar la pastura forestal  
• Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible 

vegetal i la creació de discontinuïtats horitzontals i verticals. 

• Potenciar la biodiversitat. 

3 Condicions generals d’execució 
 
 L’Associació de propietaris Serra de Rubió designarà un/a tècnic/a forestal que 

exercirà la funció de director d’obra facultatiu. Aquest podrà donar les indicacions 
particulars precises per a concretar aquells detalls que no es trobin reflectits en el 
present Plec. 

 L’empresa adjudicatària designarà una persona que assumeixi la direcció dels treballs 
que s’executin i que actuï com a representant seu durant l’execució de les obres. 
Aquest serà l’únic responsable davant el director facultatiu i haurà d’estar a peu 
d’obra sempre que sigui requerit, per tal de poder donar qualsevol explicació de les 
actuacions que s’estiguin realitzant. 

 Abans de començar una zona de treball, la direcció d’obra i el contractista, 
replantejaran sobre el terreny les superfícies objectes de l’actuació. 

 Les zones de treball hauran d’estar degudament senyalitzades amb rètols mòbils 
d’obra i/o cintes de prohibició de pas que adverteixin de les tasques que s’estan 
realitzant. 
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 Els treballs s’efectuaran de manera continuada, sense més interrupcions que les 
corresponents als dies festius i a les condicions meteorològiques adverses. L’aturada 
de les feines per motius aliens a la direcció es comunicarà d’immediat a la direcció 
facultativa per prendre les mesures adients. 

 L’horari de treballs s’establirà conjuntament amb la direcció facultativa. Un cop 
acordat, no es podran fer canvis sense avís previ i sempre amb la conformitat del 
director. 

 En els períodes d’inactivitat de l’empresa en l’execució dels treballs (festius, nit, pluja, 
etc) els camins no podran quedar interromputs per troncs, maquinària o altres 
objectes que puguin dificultar el trànsit o posar en perill la circulació rodada. 

 Els equips de personal i maquinària no es desplaçaran de la zona de treball fins que 
no l’hagin acabat en la seva totalitat, a no ser que la direcció facultativa ho indiqui de 
comú acord amb el director d’obra. 

 Totes les màquines i eines emprades en els treballs han d’estar en perfectes 
condicions de funcionament i degudament revisades. Les màquines avariades 
s’arreglaran o es substituiran ràpidament de manera que les feines no es vegin 
endarrerides. 

 Les fites de límit de terme o límit de finca que es puguin trobar sobre el terreny de 
l’actuació han de ser especialment respectades. En cas de trobar-ne, abans de 
començar els treballs es desbrossaran el seus voltants per fer-les ben visibles als 
treballadors. En cas que alguna resultés trencada es comunicarà immediatament a la 
direcció facultativa i s’haurà de reparar i col·locar en el mateix lloc on estava. 

 Qualsevol altre tipus de senyalització (rètol informatiu, senyal de vedat, etc.) existent 
dins l’àmbit de l’actuació que pugui quedar afectada per la realització dels treballs, es 
traurà abans de començar, essent reposada un cop finalitzats, en d’indret més proper 
al que tenia abans de l’actuació. 

 En cap cas quedaran deixalles o residus generats durant els treballs ni durant les 
hores de menjar o de descans. 

 Un cop acabada l’actuació, el director d’obra i l’encarregat de l’empresa contractada 
ratificaran conjuntament les mesures finals de les superfícies treballades. 

 Els treballs forestals a realitzar són actuacions de millora forestal executades en 
boscos de regeneració natural de pi blanc, repoblació de pinassa austríaca i pi 
pinyer i regeneració de rebrot de quercines. Les actuacions generals de la 
contractació són: 

• Realitzar aclarides als boscos de pi blanc, pinassa austríaca i pi pinyer en fase 
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 i roure en zones amb presència 
d’aquesta espècie. 

• Realitzar la poda de les branques inferiors dels pins i alzines seleccionades. 
• Realitzar una estassada selectiva de matoll.  
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• Realitzar un adevessament de zones aptes per la pastura. 
• Realitzar l’eliminació de restes de la zona adevessades.  
• Trossejar les restes vegetals procedents de les aclarides realitzades. 
• Eliminar les restes als 20 metres dels camins principals. 
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