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Condicions generals d'execució 
 

Els treballs forestals a realitzar són actuacions de reducció de la densitat de l'arbrat en boscos de pi 

blanc que presenten densitat elevades i es busca un objectiu de millora del bosc i de prevenció 

d'incendis. 

 

Les actuacions es realitzaran a les següents finques: 

Taula 1: Detall de finques i tractaments a executar 

LOT 

núm.  

Municipi Finca Superfície 

(ha) 

Tractament executar 

1 Mediona Santa Margarida 
62,92 

Aclarida no comercial i estassada 

selectiva del matollar 

314 

Aclarida comercial (Tallar, desbrancar 

i arrossegar fins a carregador) 

5,76 
Eliminació de restes a 20 metres a 

banda i banda de camí principal 

Tractament: Aclarida de millora amb tallada de producte no 

comercial i estassada selectiva del matollar 

Lots 1: Finca Santa Margarida 

1. 1. Antecedents 
A la finca es va fer una actuació l’any 2016, on es van tallar els peus amb finalitat comercial, per tant 

l’actuació anirà encaminada a millorar l’estabilitat de la massa, amb un objectiu de prevenció d’incendis.   

2. 1. Objectius 
 

 Millorar l’estabilitat de la massa forestal i potenciar l’estructura regular de la massa 

forestal. 

 Afavorir el creixement en alçada i en diàmetre dels pins. 

 Potenciar la producció de pinyes (aspecte important per garantir la regeneració natural). 

 Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i la 

creació de discontinuïtats horitzontals i verticals, principalment de producte no comercial.  



 
 Potenciar la biodiversitat. 

1. 2. Actuacions 
 

 Realitzar aclarides als boscos de pi blanc, eliminant els peus malformats, torts i sense 

possibilitat de futur.  

 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. 

 

1.3. Condicions específiques d’execució 
 

 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. 

 Es potenciaran les classes diametrals 20 i 25, i en segona instància la de 15, 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. 

 Es realitzaran estassades d’espècies arbustives que suposin alguna dificultat per a 

l’execució de les feines de tallada o per al desenvolupament del regenerat i en aquelles 

zones que generin continuïtat vertical de combustible. . 

 Es tallaran tots els arbres que estiguin dins de la secció de servei dels camins (entenent per 

secció de servei una amplada d’1,5 metres a banda i banda del camí). En les seccions de 

servei es respectaran els arbres singulars, entenent que són exemplars que per les seves 



 
dimensions, interès o valor productiu, destaquen de la resta de la massa forestal i són 

necessaris conservar. Aquests arbres seran indicats en el moment de replantejar l’obra. 

 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. 

 No es deixaran restes fins a 5 m en desmunt i fins a 2 m en terraplè a les vores dels camins 

principals (secció de servei), i en cap cas mai entre el camí i el primer arbre seleccionat. En 

el camp visual des del camí fins a 20 m de distància, es deixaran les restes trossejades en 

parts inferiors a 20 cm. 

 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. 

 A la secció de servei s’eliminaran completament per trituració les restes de tallada i l’estrat 

arbustiu. 

 Durant l’època de verema no es deixarà, en cap cas, cap arbre tallat als camins.  

1.3.1. Aclarida de millora de pi blanc 

Maquinària 

 Serra mecànica, tractor forestal o skidder. 

Descripció de les operacions 

 Com a norma general, es deixarà una densitat mitjana final de 400 peus/ha. 

 La distribució dels arbres seleccionats serà al portell. 

 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. 

 Es desbrancaran. 

 Es trossejaran a una longitud de 2,5 (o la que indiqui la direcció d’obra) i es deixarà apilat 

per al posterior desembosc amb camió en els carregadors corresponents.  

 Els arbres seleccionats quedaran esporgats fins a 1/3 de l’alçada de l’arbre i no més de 2 

metres. 

 Es farà un tall a la base de les heures dels arbres que quedin en peu, sense ferir-los. 

  Per desemboscar la fusta, es disposarà de més d'un joc de cadenes per agilitzar l'operació. 

  L’arrossegament i desembosc 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. 

 Es desemboscarà aquella fusta de diàmetre superior a 15 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. 

 El ritme d’extracció ha de permetre extreure la fusta del bosc en 30 dies a partir del moment 
que es processa. 

 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  

 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 fusta, es realitzarà a partir dels pesos portats a la indústria.  

 

 



 
1.3.2. Tallada de producte no comercial 

Maquinària 

 Serra mecànica.  

Descripció de les operacions 

 Es tallaran aquells arbres torts, moribunds, dominats i sense cap futur. . 

 Els talls es realitzaran sota la primera branca, arran de terra i hauran de ser nets i plans. 

 Es deixaran les restes trossejades a una longitud màxima de 1 metre i amb una alçada 

màxima de 50 cm.  Hauran de quedar esteses a terra de manera que facilitin la seva 

descomposició.  

1.3.3. Selecció de tanys de roure, alzina i arboç 

Maquinària 

 Serra mecànica. 

Descripció de les operacions 

 Es farà la selecció de tanys d’alzina, roure i arboç deixant 1 o 2 tanys/soca de roure, de 2 a 

4 tanys/soca d’alzina i de de 2 a 4 tanys/soca d’arboç . 

 Els talls es realitzaran arran de terra i hauran de ser nets i plans. 

1.3.4 Eliminació de restes de tallada a 20 metres a banda  i banda del camí principal 

Maquinària 

 Serra mecànica i desbrossadora 

 

Descripció de les operacions 

 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. 

1.3.5 Estassada selectiva 

Maquinària 



 
 Serra mecànica i desbrossadora 

 

Descripció de les operacions 

 Es farà una estassada selectiva del matollar seleccionant les espècies menys inflamables.  

 Es deixaran els exemplars inferiors a 1,30 m d’alçada i amb un recobriment inferior al 30%. 

 Els exemplars de més de 1,30 m d’alçada es tractaran com si fos un arbre i es deixaran 

esporgats.  

 No es deixarà matollar de més d’1 metre d’alçada a sota dels arbres seleccionats.  

Mesures d’acabament 
S’entendrà per mesures d’acabament dels treballs, les següents actuacions: 

 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 reparació de tots els danys que s’hagin produït amb l’actuació en tanques de finques, 

fites per marcar els límits, senyalitzacions, etc. 

 Aquelles actuacions que per mutu acord entre l’empresa i la direcció d’obra puguin sorgir 
fruit de les feines executades, de manera que es compleixi la legislació vigent.  

Treballs durant l'època d'alt risc d'incendi 
Del 15 de juny al 15 de setembre, durant el període d’alt risc d’incendi forestal, només es 

permetrà treballs de manera excepcional d’acord amb els serveis tècnics de l’APFPLP i de 

seguiment del contracte. En el cas de treballs forestals, l’empresa contractada demanarà 

autorització per desenvolupar feines al bosc sol·licitada al Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, tal com ve expressat en el capítol 5, article 17 

del decret 64/1995, de 7 de març publicat en el DOGC núm. 2022 el 10.3.1995. En el supòsit 

que fos denegada aquesta autorització, s’aturarien les feines i es reprendrien a partir del 15 de 

setembre. En el supòsit que fos autoritzada, caldrà tenir present també l’article 18 de 

l’esmentat decret que fa referència a les mesures extraordinàries aplicables quan les 



 
circumstàncies meteorològiques siguin d’un risc extrem (punt 18.4). En aquest cas, s’aturarien 

les tasques fins que es tornessin a autoritzar per part del Departament del Medi Natural. 

 

Castellví de la Marca, 27 de juliol de 2021 

El president de l'Associació de propietaris       

"Serralada Pre-litoral del Penedès”"            

 

 

 

 

Sr. Agustí Guilamany Parellada      
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