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Fitxes tècniques per a la construcció de vials, rompudes i transformacions a pastures
Fitxa tècnica per a la construcció de vials
Pàgina   
Fitxa tècnica de rompudes forestals
Pàgina  
Fitxa tècnica de transformació a pastures
Pàgina  
Fitxes tècniques de vials, rompudes i transformacions a pastura
Creació automàtica de fitxes tècniques
Si es disposa d'un IOF elaborat amb la versió 3 dels formularis de redacció d'IOF o de les dades SIG, digitalitzades d'acord amb les instruccions indicades en el "Protocol de digitalització de PTGMF", es poden crear les fitxes tècniques corresponents mitjançant un dels següents procediments:
- Opció IOF: Utilitzar la funció d'exportar infraestructures de nova construcció de la pàgina de funcions de l'IOF (a partir versió 3 dels formularis de redacció), copiar les dades resultants i enganxar-les a la secció següent de carregar fitxes tècniques.
- Opció SIG: Utilitzar l'arxiu exportar.bat del directori de cartografia i enganxar els resultats a la secció següent de carregar fitxes tècniques.
Gestió de fitxes tècniques
Funcionalitats:
- Botó "Afegir" per crear una nova fitxa tècnica.
- Botó "x" per eliminar una fitxa tècnica.
- Botó ">>" per anar a la fitxa tècnica especificada.
- Botó "D" per duplicar una fitxa tècnica.
- Botó "R" per ordenar una fitxa tècnica. 
Codificació:
- Camins principals: PR seguit del número que correspongui i la lletra P.
- Camins primaris: PM seguit del número que correspongui i la lletra P.
- Camins secundaris: SC seguit del número que correspongui i la lletra P.
- Camins de desembosc: DB seguit del número que correspongui i la lletra P. 
- Rompudes: RM seguit del número que correspongui.
- Transformacions a pastura: TP seguit del número que correspongui.
Fitxes tècniques per a la construcció de vials
Codi Vial
Longitud (m)
Fitxes tècniques per a rompudes forestals
Codi Rompuda
Superfície (ha)
Fitxes tècniques per a transformacions a pastures
Codi Pastura
Superfície (ha)
Numeració de fitxes tècniques
Aquesta funció permet modificar la numeració de la pàgina d'inici del document.
Imprimir fitxes tècniques
Mitjançant aquesta funció, s'exclou del document la secció "Eines del programa" i s'imprimeixen únicament les fitxes tècniques. Aquesta secció es pot tornar a activar en qualsevol moment mitjançant el botó "Inici (eines)".
Característiques tècniques de la construcció dels vials (*) 
* S'han d'indicar les característiques tècniques per a cada un dels vials
A.- Característiques tècniques generals
* ENP: Espai natural protegit
B.- Característiques tècniques particulars
Terreny natural
Aportació de graves
Formigonats
Terra
Trànsit
Roca
Longitud (m)
Gruix (m)
Longitud (m)
Gruix (m)
Ferm de la traça
Pendent màxim (%):
Longitud del tram amb pendent màxim (m):
Apartadors:
Moviments de terres:                
Característiques de la caixa del vial          
Desmunt
..\..\..\Mis documentos\Mis imágenes\desmunt.JPG
Terraplè
..\..\..\Mis documentos\Mis imágenes\terraple.JPG
Trinxera
..\..\..\Mis documentos\Mis imágenes\Trinxera.JPG
Desmunt i terraplè
..\..\..\Mis documentos\Mis imágenes\DesiTerrr.JPG
Quantitat aproximada (m3)
Lloc previst d'abocament o procedència
Excedents de terra:
Préstecs de terrra:
Moviment de roques:
Maquinària a utilitzar:
Obres i elements auxiliars
Estabilització de talussos:  
Longitud (m)
Alçada (m)
Gruix (cm)
Esculleres de pedra:
Murs de formigó:
Murs de pedra o maçoneria:
Gabions:
Hidrosembres:
Plantacions:
Espècies a utilitzar en les hidrosembres:
Espècies a utilitzar en les plantacions:
Passos de barrancs i cursos d'aigua:
Curs d'aigua
Guals
Tubs
Pontons i ponts
Permanent
Temporal
Tipus (*)
Longitud (m) 
Amplada (m)
N. de tubs
Diàmetre (cm)
Tipus (**)
Longitud (m)
* Cal indicar si el gual és de terra, de formigó, formigó armat, ...
** Cal indicar si el tub és de formigó, tub corrugat, ...
Drenatge  
Drenatge transversal superficial
Distància entre trenques o canals (m)
Trencaigües o trenques:	
Canals oberts en "U":
Drenatge transversal soterrat
Secció
Dimensions (cm)
Drenatge longitudinal
Cunetes
Secció
Profunditat
Amplada en superfície
Amplada en profunditat
Triangular
En "U"
Trapezoidal
Característiques tècniques de les rompudes forestals (*)
* S'han d'indicar les característiques tècniques per a cada una de les rompudes
Parcel·les cadastrals afectades en l'execució de la rompuda:
A.- Característiques inicials de la zona a rompre
Pendent inicial del terreny (%):
Profunditat inicial del sòl (cm):
Antics bancals o feixes:
Amplada mitjana dels bancals o feixes (m):
Marges de pedra:
Alçada mitjana dels marges (m):
Ampliació de camps existents:
Amplada mitjana a eixamplar (m):
  
Longitud total (m):
Afloraments de roca:
% superfície amb aflorament:
  
Espessor de l'aflorament (cm):
Pedregositat > 20 cm de diàmetre:
B.- Vegetació existent i productes forestals
Espècies forestals presents i productes a extreure
C.- Característiques executives
En bancals o feixes:
n
Amplada mitjana dels bancals o feixes (m):
Es mantenen els bancals existents:
Alçada mitjana entre bancals (m):
Nous bancals:
Pendent marges dels bancals H/V:
Camps extensius:
n
      
Es faran marges interns:
Pendent final del camp (%):    
Rases perimetrals:
Fondària (cm):
Longitud (m):
Talussos:
Desmunts    
Terraplens    
Aportació de terra vegetal:
Gruix (cm):
Gruix (cm):
Revegetació:
Esculleres:
Alçada (m):
Alçada (m):
Longitud (m):
Longitud (m):
Moviments de terres:
Terra vegetal
Sorra
Graves
Pedra
Blocs de pedra
Aport de material (m3):
Excedent de material (m3):
Origen (aport) / Destí (excedent):
Maquinària a utilitzar:
Accessos:
Desviació de vials existents (m)
Nous accessos
Tram a substituir
Tram nou
Longitud (m):
Amplada (m):
Pendent longitudinal mitjà (%):
Radi de corba (m):
D.- Altres dades
Les zones a rompre han patit incendi forestal:
Any:
Els terrenys ha rompre han percebut alguna subvenció:
Concepte
Any
Organisme atorgant
Característiques tècniques de les pastures sol·licitades (*)
* S'han d'indicar les característiques tècniques per a cada una de les pastures sol·licitades
A.- Característiques inicials de la zona a transformar a pastura
Antics bancals o feixes
Marges arbrats
Aflorament de roca
Pedregositat > 20cm diàmetre
B.- Vegetació existent i productes forestals
Espècies forestals presents i productes a extreure
* Tipus de producte: Fusta, llenya, pals, serra o trituració
C.- Caracterísitiques executives
Gradeig superficial cada 5 anys
Dall ocasional o estacional
Eliminació de soques
* Mètode d'eliminació de e les soques: Cremar, soterrar i triturar
Resembra cada 5 anys
Informació Provinent del SIG
SIGTip
SIGId
SIG1
SIG2
SIG3
SIG4
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