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MEMÒRIA 

 

1. Objecte 

 

L’objecte d’aquest projecte és definir el projecte executiu de la franja de protecció perimetral de 

prevenció d’incendis del nuclis urbans del terme municipal de La Jonquera, contenint la delimitació 

de la franja, la descripció i quantificació  dels treballs d’execució i la definició prescripcions 

tècniques dels treballs. 

Aquests treballs es fan seguint las directrius marcades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril. 

 

2. Objectiu 

 

Amb aquest projecte es pretén poder tenir el projecte executiu que permeti l’execució dels treballs 

d’obertura i/o manteniment de la franja de protecció perimetral del nucli urbà de La Jonquera i El 

Pertús. 

 

L’objectiu final dels treballs a executar és poder tenir una franja perimetral de baixa combustibilitat 

a l’entorn dels nuclis urbans i urbanitzacions, que permeti la protecció de totes les edificacions allà 

ubicades, en front dels incendis forestals, facilitant així la protecció de bens i persones i la tasca 

dels bombers. 

 

3. Antecedents 

 

L’ajuntament de La Jonquera va encarregar la redacció del Plànol de Delimitació del  nucli urbà de 

La Jonquera l’any 2008, el qual va ser presentat i aprovat. 

Per altra banda, durant l’any 2016 la Diputació de Girona,  ha promogut l’actualització del Plànol 

de Delimitació del municipi, així com la redacció del projecte tècnic d’obertura i manteniment de 

la franja. 

 

Pel que fa als treballs, l’any 2010, a través d’un Pla d’ocupació municipal es van executar els treballs 

d’obertura de part de la franja de protecció. 

En els anys següents no s’han fet més treballs d’obertura i manteniment de la franja de perimetral.  

Tot i això, durant l’any 2013 i 2014,  a través del projecte PRINCALB (Prevenció d’incendis forestals 

de l’Albera del Cap de Creus), el Departament de Medi Ambient va executar treballs de construcció 

de zones baixa combustibilitat, a la part est del municipi, zona no afectada per la franja perimetral, 
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però molt propera a aquesta. Aquest treballs també es van executar a una franja de 10 metres a 

banda i banda de les pistes forestals estratègiques, alguna d’elles passant per la franja perimetral. 

 

4. Marc jurídic  i definicions prèvies 

 

4.1. Marc jurídic 

La normativa que afecta a aquest projecte és la següent: 

- DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 

forestals 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que 

estableix el Decret 64/1995, 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals. 

- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys 

forestals. 

- DECRET 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

- Llei 2/2014, de 27 de febrer de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 

Article 179. Modificació de la Llei 5/2003. 

- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

- Ordre del 9 d’abril de 1964, de l’Ordenança de seguretat i higiene de treball. 

- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en 

matèria d’aigües de Catalunya. 

- Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, d’aprovació del reglament del domini públic hidràulic i 

modificat pel Reial decret 9/2008, d’11 de gener. 

- Reglament de la planificació hidrològica aprovat per Decret 380/2006, de 10 d’octubre. 

- Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat per Decret 188/2010, de 23 

de novembre.   
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4.2. Definicions prèvies 

o Terrenys forestals: els que tenen aquesta consideració d'acord amb la Llei 6/1988, de 30 de 

març, forestal de Catalunya. 

Els primers 25 metres al voltant de la zona urbana d’aquests terrenys, són el que constitueixen 

la franja perimetral de protecció. 

o  Franja perimetral de protecció: és la franja de terreny, amb una amplada mínima     de 25 

metres, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada que compleix les 

característiques que s'estableixen al Decret 123/2005. 

o Període de màxim risc d'incendi: període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre per 

a les zones especificades com a zona d'alt risc d'incendi, d'acord amb el Decret 64/1995, de 7 

de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 

o Masses d'arbrat adult: Boscos en els quals més d'un 20% de la fracció cabuda coberta és 

ocupada per arbres amb més de 15 cm de diàmetre normal. 

o Perímetre de la urbanització: Límit exterior de la FRANJA. 

o Parcel·la interior: Parcel·la de urbanització o nucli que no estan urbanitzades. 

o Zona verda: Parcel·la interior no urbanitzable. 

o Zones de matollar: Bosc de rebrot i arbrat jove: terrenys forestals on menys d’un 20% de la 

fracció de cabuda coberta és ocupada per arbres de més de 15 cm del diàmetre normal. 

o Fracció de cabuda coberta: Percentatge de la superfície del sòl ocupada per la projecció de la 

vegetació, pot fer referència a l’estrat arbori, a l’arbustiu o a l’herbaci. 

o Densitat: nombre d’arbres a partir dels 7,5 centímetres de diàmetre normal per hectàrea.  

o Diàmetre normal: diàmetre del tronc d’un arbre en peu mesurat a l’alçària de 1,30 metres 

sobre la superfície del terreny.  

o Desbrossada: Tallada parcial de la vegetació arbustiva i herbàcia.  

o Poda: Supressió parcial de les branques dels arbres. 

o Zona de seguretat: Franja de terreny lliure de vegetació arbustiva, de vegetació herbàcia 

seca, d’arbres i de restes vegetals superiors a 5 cm de longitud. 

o Arbre especial: S’entén per arbre especial aquells arbres que per la seva mida excepcional o 

per estar inclinats o situats a prop d’alguna infraestructura la seva tala resulta especialment 
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costosa i requereix de treballs en alçada i mitjans auxiliars de subjecció i tibat com un 

cabrestant. 

o Espècies exòtiques:  espècie que precedeix o es pròpia d’un altre territori, que ha sigut 

introduïda en una zona fora de la seva distribució natural. 

 
4.3. Autorització per la constitució d’una servitud forçosa i dret d’accés 

- Tal com es recull a l’article 6 de la Llei 5/2003, en els terrenys inclosos en la franja de 

protecció que no pertanyen a la urbanització s’hi estableix una servitud per a accedir a 

aquesta i fer-hi els treballs de neteja necessaris. Cal, per tant, sol·licitar autorització als 

propietaris per establir la servitud. 

 

L’accés als terrenys inclosos en la franja de protecció ha d’esser durant el temps estrictament 

necessari per a la realització de treballs de neteja, que s’ha de fer pel punt menys perjudicial 

o incòmode per a les finques gravades i, si és compatible, pel punt més convenient per a les 

finques beneficiàries. 

 

5. Àmbit d’actuació 

 

L’àmbit d’actuació és el corresponent a la franja perimetral de protecció definida a la Llei 5/2003, 

descrita a l’apartat anterior, tenint en compte les següents consideracions: 

- Les zones verdes o els vials perimetrals existents al límit de la zona urbana del municipi, es 

computen com a part de la franja de protecció. 

- Tot i que s’inclouen a la franja no es computen per a l’execució de treballs, els terrenys amb 

vegetació herbàcia de menys de 50 cm d’alçada i els de vegetació arbustiva o arbòria amb una 

fracció de cabuda coberta inferior al 20% i homogèniament repartida pel terreny. 

 

6. Treballs a realitzar 

 

6.1. Caracterització de les diferents tipologies de treballs 

Observant les característiques de la zona d’actuació, s’han definit les següents tipologies 

de treballs forestals: 

*(1) Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d’arbrat 

adult. Pendent superior al 40%. Intensitat alta: 
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Correspon a zones amb una cobertura de l’estrat arbori superior al 40%, amb peus de 

diferents classes diamètriques, el que implica una eliminació de més del 50% de peus  i/o 

un recobriment de matoll superior a un 60%  amb alçada de matoll superior a 70 

centímetres. 

Correspon a zones amb pendent superior al 40%, el que implica uns costos més elevats 

d’execució dels treballs i pot suposa la redacció d’un informe tècnic forestal, marcant 

condicions específiques d’execució en aquestes zones. 

Aquest informe és comú a totes les zones amb pendent superior al 40%. 

 

*(2) Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d’arbrat 

adult. Pendent inferior al 40%. Intensitat alta: 

Correspon a zones amb una cobertura de l’estrat arbori superior al 40%, amb peus de 

diferents classes diamètriques, el que implica una eliminació de més del 50% de peus  i/o 

un recobriment de matoll superior a un 60%  amb alçada de matoll superior a 70 

centímetres. 

 

*(3) Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peusd’arbrat 

adult. Pendent superior al 40%. Intensitat baixa: 

Correspon a zones amb una cobertura de l’estrat arbori superior al 40%, el que implica una 

eliminació de més del 33% de peus  i/o un recobriment de matoll superior a un 40%  amb 

alçada de matoll superior a 40 centímetres. 

Correspon a zones amb pendent superior al 40%, el que implica uns costos més elevats 

d’execució dels treballs i pot suposa la redacció d’un informe tècnic forestal, marcant 

condicions específiques d’execució en aquestes zones. 

Aquest informe és comú a totes les zones amb pendent superior al 40%. 

 

*(4) Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peusd’arbrat 

adult. Pendent inferior al 40%. Intensitat baixa: 

Correspon a zones amb una cobertura de l’estrat arbori superior al 40%, el que implica una 

eliminació de més del 33% de peus  i/o un recobriment de matoll superior a un 40%  amb 

alçada de matoll superior a 40 centímetres. 

 

*(5) Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de 

matollar i/o arbrat jove. Pendent superior al 40%. Intensitat alta: 
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Correspon a zones amb una cobertura de l’estrat arbori inferior al 40%, amb peus de 

diferents classes diamètriques, el que implica una eliminació de més del 20% de peus  i/o 

un recobriment de matoll superior a un 40%  amb alçada de matoll superior a 70 

centímetres. 

Correspon a zones amb pendent superior al 40%, el que implica uns costos més elevats 

d’execució dels treballs i pot suposa la redacció d’un informe tècnic forestal, marcant 

condicions específiques d’execució en aquestes zones. 

Aquest informe és comú a totes les zones amb pendent superior al 40%. 

 

*(6) Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de 

matollar i/o arbrat jove. Pendent inferior al 40%. Intensitat alta: 

Correspon a zones amb una cobertura de l’estrat arbori inferior al 40%, amb peus de 

diferents classes diamètriques, el que implica una eliminació de més del 20% de peus  i/o 

un recobriment de matoll superior a un 40%  amb alçada de matoll superior a 70 

centímetres. 

 

*(7) Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de 

matollar i/o arbrat jove. Pendent superior al 40%.Intensitat baixa: 

Correspon a zones amb una cobertura de l’estrat arbori inferior al 40%, el que implica una 

eliminació de menys del 15% de peus  i/o un recobriment de matoll inferior a un 40%  amb 

alçada de matoll superior a 30 centímetres. 

Correspon a zones amb pendent superior al 40%, el que implica uns costos més elevats 

d’execució dels treballs i pot suposa la redacció d’un informe tècnic forestal, marcant 

condicions específiques d’execució en aquestes zones. 

Aquest informe és comú a totes les zones amb pendent superior al 40%. 

 

*(8) Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de 

matollar i/o arbrat jove. Pendent inferior al 40%.Intensitat baixa: 

Correspon a zones amb una cobertura de l’estrat arbori inferior al 40%, el que implica una 

eliminació de menys del 15% de peus  i/o un recobriment de matoll inferior a un 40%  amb 

alçada de matoll superior a 30 centímetres. 

 

*(9) Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de 

matollar i/o arbrat jove. Pendent inferior al 40%.Intensitat molt baixa: 
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Correspon a zones amb una cobertura de l’estrat arbori inferior al 20%, el que implica una 

eliminació de menys del 10% de peus  i/o un recobriment de matoll molt fi o herbaci, amb 

alçada inferior  a 40 cm. 

 

6.2. Descripció dels treballs 

Les condicions d’execució dels treballs són les marcades pel Decret 123/2005: 

 

 Masses d'arbrat adult. A efectes d'aquest Decret s'inclouen aquí aquells boscos en els 

quals més d'un 20% de la fracció cabuda coberta és ocupada per arbres amb més de 15 

cm de diàmetre normal. 

 A la franja de protecció l'estrat arbori es tractarà de manera que la fracció cabuda 

coberta de l'arbrat no superi el 35%; amb una distribució homogènia sobre el terreny 

 L'espai mínim entre troncs ha de ser de 6 metres, evitant sempre la continuïtat 

horitzontal entre capçades i restant les branques baixes esporgades a 1/3 de la seva 

alçada fins a un màxim de 5 metres. 

 L'estrat arbustiu s'estassarà de manera que aquest ocupi un màxim del 15% de la 

superfície, deixant mates aïllades separades com a mínim 3 metres entre elles, d'acord 

amb els criteris de selecció que es detallen en el punt c) d'aquest annex, amb una 

distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat. 

 

 Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove: 

 

 Es desbrossa de manera que la cobertura vegetal màxima admesa del total de 

matollar, bosc de rebrot i arbrat jove serà del 35% de la superfície, deixant peus aïllats 

separats com a mínim tres metres entre ells, d'acord amb els criteris de selecció 

establerts en el punt següent d'aquest annex. 

 

 Respectant les cobertures indicades, cal prioritzar la permanència d'espècies de baixa 

inflamabilitat que dificultin l'inici i la propagació del foc com: 

Olea europaea (olivera, ullastre). 

Prunusavium (cirerer). 

Buxussempervirens (boix). 

Pistacialentiscus (mata). 

Pistaciaterebinthus (noguerola). 
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Rhamnusalaternus (aladern). 

Hedera helix (heura). 

Daphnegnidium (matapoll). 

Ruscusaculeatus (galzeran). 

Rubia peregrina (roja). 

Smilaxaspera (arítjol). 

Viburnumtinus (marfull). 

Quercussp. (garric, carrasca, alzina, alzina surera i roures). 

Juniperuscommunis (ginebró). 

Arbutusunedo (arboç). 

Rhamnuslycioides (arçot). 

Rubussp. (esbarzer). 

Ononistridentata (ruac). 

Osyris alba (ginestó). 

Halimiumsp. (esteperola). 

Atriplexhalimus (salat blanc). 

Tamarixsp. (tamariu). 

 

 Les especies exòtiques no es tallaran i, a més a més, es notificarà la seva ubicació a la 

diputació de Girona. A continuació es llisten les espècies afectades:  

Acaciadealbata 

Ailantus altíssima 

Cortadèria selloana 

Robiniapseudoacaciaç 

Eunymusjaponicus 

Cotoneastersp. 

 

Alguns criteris per a la correcta selecció són els següents: 



 

10 

 
 Diputació de Girona| Projecte tècnic d'obertura i manteniment de la franja de protecció del terme municipal de La Jonquera. 

MEMÒRIA 
 

No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics volàtils i 

altament inflamables. 

Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric en els teixits 

durant l'estiu, les que presenten una menor relació superfície/volum (plantes d'estructura 

compacta) i les que generen poques restes fines. 

Afavorir les espècies, les fulles i les restes de les quals es descomponen amb més rapidesa. 

Afavorir les espècies de fusta densa i alta capacitat calòrica, que necessiten absorbir una gran 

quantitat de calor abans d'encendre's. 

 

 

7. Estat actual 

 

Les ultimes actuacions fetes a La Jonquera varen ser al any 2010, a través d’un pla d’ocupació, i es 

van obrir unes franges perimetrals i finalment entre el 2013 i 2014, es van obrir unes franges a la 

zona est de la població, amb l’objectiu de aconseguir zones de baixa inflamabilitat en els punts més 

propers a les franges perimetrals ja fetes, a més es varen realitzar unes franges de 10 metres a 

banda i banda de les pistes forestals més estratègiques. Un petit camp llaurat o cultivat, una pista, 

un bosc gestionat, una repoblació cuidada pot ser suficient per dificultar l’avanç. 

 

Tot i això, en l’actualitat, al no haver-se tornat a actuar, en alguns trams hi ha molt de combustible, 

sent així zones amb alt risc d’incendis, convertint-se en un perill per a la població i que podria 

afectar als boscos més propers.Aquestes zones constitueixen,  

una estructura de boscos dominats per suredes i masses mixtes d’alzines i pins, amb un espai entre 

arbre i arbre molt petit, apart de tenir un matollar que permet la propagació del foc per les capçades 

fora de la capacitat d’extinció de manera sostinguda, generant nous focus secundaris que inicien 

nous incendis. 

 

Tal i com està descrit en el mapa es poden diferenciar les diferents zones a actuar amb una 

classificació per diferents intensitats, pendents i tipus de vegetació. 

 

 

 

7.1. RELACIÓ NUMERADA DE LES URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ I INSTAL·LACIONS AÏLLADES  

Nom Tipus d'element Treballs previstos Superfície franja (ha) 
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1 La Jonquera Nucli Obertura 29,960 

2 El Pertús Nucli Obertura 1,44 

TOTAL     31,400 

 

La superfície de la franja d’aquesta taula correspon a les hectàrees totals de la franja, és a dir, 

els 25 metres al voltant dels elements a protegir. 

 

7.2. CARACTERITZACIÓ DE LA FRANJA PER SECTORS 

 

 
 

Sector 1: Jonquera NE De Rotanda AP7 Nord a Carrer Roc de Miradones 

Tipus Unitats Amidament 

1.Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat alta ha 0 

2.Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat alta ha 2,72 

3. Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat baixa ha 0 

4. Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat baixa ha 0,53 

5. Menys33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat alta ha 0,65 

6. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat alta ha 1,3 

7. Menys 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat baixa ha 0,62 

8. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat baixa ha 0,21 

9. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat m. baixa ha 0 

Arranjament camins Km 0,57 
   

Sector 2: Jonquera SE: De Carabanxel a Prats de la Guilla 

Tipus Unitats Amidament 

1.Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat alta ha 0,28 

2.Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat alta ha 2 

3. Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat baixa ha 0,1 

4. Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat baixa ha 0,5 

5. Menys33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat alta ha 0,05 

6. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat alta ha 0 

7. Menys 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat baixa ha 1,06 

8. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat baixa ha 1,77 

9. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat m. baixa ha 0 

Arranjament camins Km 0,69 
   

Sector 3: Jonquera SO: Del Pont d'en Xiquet al Serrat de les Aigües 

Tipus Unitats Amidament 

1.Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat alta ha 0 

2.Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat alta ha 2,45 

3. Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat baixa ha 0 



 

12 

 
 Diputació de Girona| Projecte tècnic d'obertura i manteniment de la franja de protecció del terme municipal de La Jonquera. 

MEMÒRIA 
 

4. Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat baixa ha 2,54 

5. Menys33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat alta ha 0 

6. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat alta ha 1,94 

7. Menys 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat baixa ha 0 

8. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat baixa ha 1,91 

9. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat m. baixa ha 3,25 

Arranjament camins Km 0,12 
   

Sector 4: Jonquera NO: Del Prat d'en Lloveres a entrada NO Ap7 

Tipus Unitats Amidament 

1.Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat alta ha 0 

2.Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat alta ha 2,47 

3. Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat baixa ha 0 

4. Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat baixa ha 0 

5. Menys33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat alta ha 0 

6. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat alta ha 2,57 

7. Menys 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat baixa ha 0 

8. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat baixa ha 0,85 

9. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat m. baixa ha 0 

Arranjament camins Km 0,08 
   

Sector 5: El Pertús 

Tipus Unitats Amidament 

1.Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat alta ha 1,32 

2.Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat alta ha 0,14 

3. Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat baixa ha 0 

4. Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat baixa ha 0 

5. Menys33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat alta ha 0 

6. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat alta ha 0 

7. Menys 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. Intensitat baixa ha 0 

8. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat baixa ha 0 

9. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. Intensitat m. baixa ha 0 

Arranjament camins Km 0 
   

 

Els sectors només afecten a aquelles zones que cal realitzar alguna actuació, per tant, s’ha extret 

els camps de cultiu en maneig, els carrers i les carreteres asfaltades. 
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7.3. INVENTARI DE PROPIETATS AFECTADES PER LES FRANGES 

 

En aquest apartat es mostra una taula amb la informació de l’inventari de propietats que entren 

dintre la franja i per tant, estan afectades per aquesta franja i els propietaris han de ser coneixedors 

de les afectacions en les seves propietats. Per veure aquestes taules, anar al  Annex 1. 

 

7.4. VIES D’ACCÉS I CARREGADORS 

Les vies d’accés serveixen per accedir a l’àrea d’actuació a persones, màquines i mitjans d’extinció, 

si s’escau. Cada sector de la franja es relaciona amb unes determinades vies d’accés seguint els 

següents criteris segons l’ordre en què es presenten:  

1. Accés a la franja per una via interna.  

2. Accés a la franja per una via externa. 

En els casos que no sigui possible, es valorarà l’obertura o arranjament de vies, seguint el 

següent ordre de prioritat: 

3. Obertura o arranjament d’una via interna. 

4. Obertura o arranjament d’una via externa. 

 

A la cartografia adjunta (mapa d’actuacions) estan representats els diferents sectors amb les 

respectives vies d’accés. Les carreteres que formen part de la xarxa viaria bàsica i els carrers no 

estan enumerats a la cartografia, degut a que ja queden correctament identificats. 

 

A continuació hi ha un llistat amb totes les vies d’accés per sector: 

Sector Tipus Núm. camí Suma de Longitud (Km) 

Sector 1. La Jonquera NE 

Arrenjament 0 0,2008 

Arrenjament 1 0,1306 

Arrenjament 2 0,2389 

Subtotal Sector 1. La Jonquera NE 0,57 

Sector 2. La Jonquera SE 

Arrenjament 5 0,1402 

Arrenjament 6 0,2677 

Arrenjament 7 0,0937 

Arrenjament 8 0,1901 

Subtotal Sector 1. La Jonquera SE 0,69 

Sector 3. La Jonquera SO 
Arrenjament 9 0,3331 

Arrenjament 10 0,1183 

Subtotal Sector 1. La Jonquera SO 0,45 
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Sector 4. La Jonquera NO Arrenjament 14 0,0751 

Subtotal Sector 1. La Jonquera NO 0,08 

Total arranjament de camins 1,79 

 

L’arranjament o obertura de vies es farà seguint els criteris descrits en el plec de condicions 

tècniques del projecte, i procurant que l’obra tingui una mínima afectació. Tenint en consideració 

les indicacions dels propietaris en cas de vies externes. 

Sempre que sigui necessari es construiran carregadors per a la realització del desbrancatge dels 

arbres i l’emmagatzematge dels troncs trossejats. Els carregadors que es construeixin en pendents 

< 25% només requeriran la tala dels arbres i l’estassada de la vegetació en un espai d’uns 400 m2, 

mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent 

final del carregador no superi el 25%. 

 

8. Termini d’execució  

El termini d’execució per a realitzar els treballs és de 7 setmanes.  

 

 

9. Treballs de manteniment 

 

Periodicitat: 

- Amb posterioritat a l’execució d’aquesta primera intervenció, s’efectuaran treballs de 

manteniment. Aquests treballs de manteniment tindran una periodicitat anual, i per un 

temps de 10 anys.  

 

Revisions: 

- L’estassada del sotabosc serà arreu. En cas que ho indiqui el director d’obra, es respectaran 

aquells matolls de naturalesa menys inflamable a fi de garantir certa protecció del sòl. En tot 

cas, la cobertura arbustiva final no superarà el 20%. 

- Si és necessari que quedin tanys d’arbres de rebrot, s’eliminaran tots els tanys més afeblits 

respectant un tany per soca. Sempre que sigui possible es trituraran in situ totes les restes 

vegetals, tant de l’estassada com de la poda dels arbres. 

- En cada cas, s’intentarà respectar el perímetre marcat de la cartografia a la memòria, 

ajustant-se al màxim als límits definits. 
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Altres: 

- Totes les obres de manteniment, per a les zones especificades com a zona d’alt risc d’incendi, 

hauran de finalitzar abans de l’inici del període de màxim risc d’incendis, d’acord amb el 

Decret 64/1995de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 

forestals. 

10. OBSERVACIONS 

A continuació es llisten una sèrie d’observacions i condicions especials que cal tenir en compte per 

l’execució de la franja: 

- En el mapa d’actuacions si pot veure un resum de les actuacions que cal portar a terme al 

llarg de la franja i de cada parcel·la interior o zona verda, es a dir, s’hi s’ha d’aclarir i/o 

estassar i si la zona es mecanitzable o no. A més a més, s’hi han marcat els tancaments que 

poden dificultar o impedir l’accés a la franja. 

 

11. Pressupost 

 

11.1. PRESSUPOST DE LA FRANJA PER SECTORS 

Sector 1: Jonquera NE De Rotanda AP7 Nord a Carrer Roc de Miradones 

Tipus Unitats Amidament 
Preu 
Unit. 
(€/u.) 

Preu (€) 

1.Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat alta 

ha 0 1.993,46 0,00 

2.Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat alta 

ha 2,72 1.563,22 4.251,96 

3. Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 0 1.311,87 0,00 

4. Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 0,53 1.122,42 594,88 

5. Menys33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat alta 

ha 0,65 1.532,72 996,27 

6. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat alta 

ha 1,3 1.117,31 1.452,50 

7. Menys 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 0,62 989,42 613,44 

8. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 0,21 731,59 153,63 

9. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat molt baixa 

ha 0 590,36 0,00 
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Arranjament camins Km 0,57 1208,23 688,69 

Subtotal Sector 1 8.751,38 
     

Sector 2: Jonquera SE: De Carabanxel a Prats de la Guilla 

Tipus Unitats Amidament 
Preu 
Unit. 
(€/u.) 

Preu (€) 

1.Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat alta 

ha 0,28 1.993,46 558,17 

2.Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat alta 

ha 2 1.563,22 3.126,44 

3. Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 0,1 1.311,87 131,19 

4. Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 0,5 1.122,42 561,21 

5. Menys33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat alta 

ha 0,05 1.532,72 76,64 

6. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat alta 

ha 0 1.117,31 0,00 

7. Menys 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 1,06 989,42 1.048,79 

8. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 1,77 731,59 1.294,91 

9. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat molt baixa 

ha 0 590,36 0,00 

Arranjament camins Km 0,69 1208,23 833,68 

Subtotal Sector 2 7.631,02 
     

Sector 3: Jonquera SO: Del Pont d'en Xiquet al Serrat de les Aigües 

Tipus Unitats Amidament 
Preu 
Unit. 
(€/u.) 

Preu (€) 

1.Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat alta 

ha 0 1.993,46 0,00 

2.Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat alta 

ha 2,45 1.563,22 3.829,89 

3. Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 0 1.311,87 0,00 

4. Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 1,87 1.122,42 2.098,93 

5. Menys33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat alta 

ha 0 1.532,72 0,00 

6. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat alta 

ha 2,54 1.117,31 2.837,97 

7. Menys 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 0 989,42 0,00 
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8. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 1,91 731,59 1.397,34 

9. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat molt baixa 

ha 3,25 590,36 1.918,67 

Arranjament camins Km 0,12 1208,23 144,99 

Subtotal Sector 3 12.227,78 
     

Sector 4: Jonquera NO: Del Prat d'en Lloveres a entrada NO Ap7 

Tipus Unitats Amidament 
Preu 
Unit. 
(€/u.) 

Preu (€) 

1.Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat alta 

ha 0 1.993,46 0,00 

2.Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat alta 

ha 2,47 1.563,22 3.861,15 

3. Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 0 1.311,87 0,00 

4. Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 0 1.122,42 0,00 

5. Menys33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat alta 

ha 0 1.532,72 0,00 

6. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat alta 

ha 2,57 1.117,31 2.871,49 

7. Menys 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 0 989,42 0,00 

8. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 0,85 731,59 621,85 

9. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat molt baixa 

ha 0 590,36 0,00 

Arranjament camins Km 0,08 1208,23 96,66 

Subtotal Sector 4 7.451,15 
     

Sector 5: El Pertús 

Tipus Unitats Amidament 
Preu 
Unit. 
(€/u.) 

Preu (€) 

1.Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat alta 

ha 1,32 1.993,46 2.631,37 

2.Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat alta 

ha 0,14 1.563,22 218,85 

3. Més 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 0 1.311,87 0,00 

4. Més 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 0 1.122,42 0,00 

5. Menys33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat alta 

ha 0 1.532,72 0,00 

6. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat alta 

ha 0 1.117,31 0,00 
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7. Menys 33% arbrat adult. Pendent superior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 0 989,42 0,00 

8. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat baixa 

ha 0 731,59 0,00 

9. Menys 33% arbrat adult. Pendent inferior 40%. 
Intensitat molt baixa 

ha 0 590,36 0,00 

Arranjament camins Km 0 1208,23 0,00 

Subtotal Sector 5 2.850,22 
     

 

11.2. PRESSUPOST  FRANJA EXTERIOR 

Capítol 1. Treballs forestals 

Supcapítol 1.1. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d'arbrat adult. 
Intensitat alta. Pendent superior al 40% 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATFIAPA 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus. 
Intensitat alta. Pendent superior al 40% 

1993,46 

Amidament directe 1,600 

Total 1.1. (€) 3189,54 

Supcapítol 1.2. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d'arbrat adult. 
Intensitat alta. Pendent inferior al 40% 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATFIAPB 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus. 
Intensitat alta. Pendent inferior al 40% 

1563,22 

Amidament directe 9,800 

Total 1.2. (€) 15319,55 

Supcapítol 1.3. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d'arbrat adult. 
Intensitat Baixa. Pendent superior al 40% 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATFIBPA 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus. 
Intensitat baixa Pendent superior al 40% 

1311,87 

Amidament directe 0,100 

Total 1.3. (€) 131,19 

Supcapítol 1.4. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d'arbrat adult. 
Intensitat baixa. Pendent inferior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATFIBPB 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus. 
Intensitat baixa. Pendent inferior al 40% 

1122,42 

Amidament directe 2,900 

Total 1.4 (€) 3255,03 

Supcapítol 1.5. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat alta. Pendent superior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 
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ATPIAPA 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a menys del 33% de peus. 
Intensitat alta. Pendent superior al 40% 

1532,72 

Amidament directe 0,700 

Total 1.5 (€) 1072,91 

Supcapítol 1.6. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat alta. Pendent inferior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATPIAPB 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a menys del 33% de peus. 
Intensitat alta. Pendent inferior al 40% 

1117,31 

Amidament directe 6,400 

Total 1.6 (€) 7150,81 

Supcapítol 1.7. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat baixa. Pendent superior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATPIBPA 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus. 
Intensitat baixa Pendent superior al 40% 

989,42 

Amidament directe 0,600 

Total 1.7 (€) 593,65 

Supcapítol 1.8. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat baixa. Pendent inferior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATPIBPB 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus. 
Intensitat baixa. Pendent inferior al 40% 

731,59 

Amidament directe 4,000 

Total 1.8. (€) 2926,34 

Supcapítol 1.9. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat molt baixa. Pendent inferior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATPIMBPB 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus. 
Intensitatmolt baixa. Pendent inferior al 40% 

590,36 

Amidament directe 5,300 

Total 1.9. (€) 3128,89 

Supcapítol 1.10. Arranjament de camins 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

LJ01 
Km. Arranjament vies d'accés per accedir a l'area 
d'actuació persones, màquines i mitjans d'extinció. 

1208,23 

Amidament directe 1,779 

Total 1.9. (€) 2148,83 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL (€) 38.916,75 
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QUADRE RESUM DE PRESSUPOST 
 
 

- Pressupost franja exterior      38.916,75 € 

      ---------------------------------------------------- 

- + Benefici Industrial (6%)       2.335,00 € 

- + Despeses Generals d’Empresa (13%)      5.059,17 € 

      ----------------------------------------------------  

   PRESSUPOST PER CONTRACTE    46.310,92 €  

   IVA (21%)     9.725,29 € 

      ---------------------------------------------------- 

    TOTAL      56.036,21 € 

 

El pressupost d’execució per contracte de la franja exterior del projecte:  “PROJECTE EXECUTIU 

DE TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ DE LA FRANJA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ DEL TERME 

MUNICIPAL DE LA JONQUERA” és de  quaranta-sis mil tres-cents deu euros amb noranta-dos 

cèntims                                (46.310.92 € ).  

 

 

 

La Jonquera, a 3 de Febrer de 2017. 

 

 

                                                          

 

Genís Martínez Morales    Xavier Laporta Benito 

Tècnic superior forestal    Enginyer Tècnic Forestal (col·legiat 4494)   
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TÍTOL I: PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER GENERAL 

 

Capítol I: Naturalesa del plec 

 

1. Definició 

 

El present plec de condicions tècniques particulars per l’execució de les obres del projecte: Tractament de 

la vegetació de la franja perimetral de protecció del nucli urbà de “La Jonquera i el Pertús,   constitueix un 

conjunt d’instruccions pel desenvolupament dels treballs de construcció d’una franja de protecció 

perimetral, per a la prevenció d’incendis, seguint les condicions fitxades al Decret 123/2005, i conté les 

condicions tècniques normalitzades referents a aquests i a les unitats d’obra. 

2. Aplicació 

Les condicions d’aquest plec seran d’aplicació a l’esmentada obra, dirigida, controlada i inspeccionada per 

l’Administració competent “Ajuntament de la Jonquera”, representada en la persona o persones que es 

designin. 

 

 

Capítol II: Control i desenvolupament de les obres 

 

1. Control de l’execució 

 

El Director de les obres podrà, en tot moment, controlar l’execució d’aquestes en el que es refereix a 

dimensions, maquinària utilitzada, materials, etc. Si per això fos necessari paralitzar els treballs, es 

comunicarà així a l’adjudicatari mitjançant el seu representant en l’obra, que podrà decidir no fer-ho, si 

confia suficientment en el bon resultat del control d’execució, i sempre i quan quedin ben visibles les parts 

de les obres que es pretenen inspeccionar. Però, en cas que el control posés de manifest defectes o 

deficiències, el Director podrà ordenar la paralització dels treballs de la part de l’obra afectada i la seva 

restauració, tot a càrrec de l’adjudicatari. 

 

Els amidaments d’obra realitzats, que han de servir de base a les certificacions, seran executats pel Director 

de les obres o per la persona que aquest designi. L’adjudicatari podrà nomenar un representat seu per 

intervenir en els amidaments, qui haurà de manifestar les seves objeccions, si les tingués o cregui tenir base 

per a elles.  
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Contra les resolucions que prengui el Director respecte als amidaments, comptarà l’adjudicatari amb els 

recursos legals contra actes administratius, però aquests actes tindran força executiva fins que es dicti la 

seva anul·lació o rescissió per l’autoritat competent. 

 

2. Nomenament d’un representant a l’obra 

 

El Director de les obres podrà designar com a encarregat de les obres a la persona que es cregui convenient 

amb el vistiplau del seu superior orgànic. 

 

3. Llibre d’ordres 

 

Ha d’estar sota custòdia de l’adjudicatari en el lloc de l’obra que aquest consideri més convenient, prèvia 

conformitat del Director de les obres i, a la disposició d’aquest per anotar-hi qualsevol incidència que es 

cregui convenient referent a l’obra. 

 

4. Incidències 

 

Totes les incidències de l’obra s’hauran de fer constar en el llibre d’ordres corresponent que haurà d’estar 

sempre a disposició de la persona que, amb autoritat, ho sol·liciti. 

 

5. Obligacions del contractista 

 

És obligació seva avisar al Director d’obra de les possibles incidències a la mateixa, de la presència o no de 

les persones que realitzin el treball a l’obra, així com del seu abandonament i els motius pels quals es 

produeixin. 

 

6. Representant del contractista a l’obra 

 

L’adjudicatari de l’obra haurà de nomenar un representant a l’obra que serà el responsable de l’adjudicatari 

de la correcta execució de la mateixa. Aquesta persona ha d’estar treballant a l’obra més de la meitat del 

temps que duri l’execució. 

 

 

Capítol III. Documentació i senyalització de l’obra 

 

1. Còpia de la documentació 
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L’adjudicatari podrà treure a les seves expenses i amb coneixement del Director de l’obra, còpia de la 

documentació que forma part del contracte, els originals de la qual li seran facilitats per aquell, qui 

autoritzarà amb la seva signatura les còpies si així ho sol·licita l’adjudicatari. També tindrà dret a treure 

còpia de les certificacions expedides. 

 

2. Despeses a càrrec de l’adjudicatari 

 

Seran a compte de l’adjudicatari totes les despeses necessàries per l’execució dels treballs i per la 

senyalització corresponent, així com les taxes reglamentàries. També aniran al seu càrrec les despeses 

derivades de la tramitació dels permisos necessàries per executar l’obra, les quals es faran efectives en el 

lloc que s’indiqui en un termini de 15 dies des de la notificació. 

 

3. Senyalització 

 

La senyalització del projecte s’haurà de fer d’acord amb les disposicions dels organismes competents en 

l’àmbit d’aplicació del projecte, i d’acord amb les instruccions que pugui donar el Director de l’obra. 

 

Capítol IV. Normativa aplicable i instruccions 

 

1. Normativa aplicable 

 

Seran d’aplicació, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest plec, les disposicions 

que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin, ni s’oposin a llò que s’hi especifica. En cas de 

contradicció prevaldrà la de rang jurídic major i la més moderna sobre la més antiga. 

 

- DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 

forestals. 

 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

 

- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que 

estableix el Decret 64/1995, 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals. 
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- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys 

forestals 

- DECRET 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

- Llei 2/2014, de 27 de febrer de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 

Article 179. Modificació de la Llei 5/2003. 

- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

- Ley 43/2003, de montes. 

- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes (BOE 21/07/2015) 

- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes 

- Ordre del 9 d’abril de 1964, de l’Ordenança de seguretat i higiene de treball. 

- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en 

matèria d’aigües de Catalunya. 

- Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, d’aprovació del reglament del domini públic hidràulic i 

modificat pel Reial decret 9/2008, d’11 de gener. 

- Reglament de la planificació hidrològica aprovat per Decret 380/2006, de 10 d’octubre. 

- Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat per Decret 188/2010, de 23 

de novembre.   

2. Instruccions 

 

El contractista té l’obligació de complir totes les instruccions, plecs o normes de total índole, promulgades 

per l’administració de l’Estat, de l’Autonomia, de l’Ajuntament i d’altres organismes competents, que 

tinguin aplicació a les feines a executar, tant si són esmentades com si no ho son, en la relació anterior. 

Queda a decisió del Director d’obra resoldre qualsevol discrepància que hi pugui haver respecte el que 

disposa aquest plec. 
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TÍTOL II: PRESCRIPCIONS DE CARÀCTER ESPECIAL 

 

Capítol I: Descripció de les obres 

 

1. Objecte del projecte 

 

El projecte té per objecte l’execució de les obres de: 

Tractament de la vegetació de la franja perimetral de protecció del nucli urbà de “La Jonquera i El Pertús”. 

 

2. Localització 

 

Aquests treballs figuren especificats en els plànols, d’acord amb els quals i amb aquest plec de prescripcions 

hauran d’executar-se, excepte les modificacions ordenades pel Director d’Obra i autoritzades per la 

superioritat. En els plànols figuren igualment les referències plani-mètriques i altimètriques, així com les 

dimensions necessàries per la seva correcta ubicació i realització. Les superfícies sempre s’entenen en 

projecció horitzontal, mai en la projecció del pendent. 

 

Capítol II: Condicions dels treballs 

 

1. Treballs a realitzar 

 

Els treballs que s’han d’executar en aquesta proposta són els descrits en la proposta, i que es concreten i 

s’especifiquen a continuació: 

 

- Treballs d'ordenació de l'ús públic 

 Delimitació franja perimetral 

-   Tractament de la vegetació a masses d’arbrat adult 

o Aclarida i/o selecció de tanys 

o Poda 

o Estassada 

o Trituració de restes vegetals 

        - Tractament de la vegetació  amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove 

o Aclarida i/o selecció de tanys 

o Poda 

o Estassada 
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o Trituració de restes vegetals 

 

2. Descripció dels treballs 

 

2.1. Treballs a realitzar 

6.1. Caracterització de les diferents tipologies de treballs 

Observant les característiques de la zona d’actuació, s’han definit els següents treballs 

forestals: 

 

Aquesta tipologia la podem trobar a zones amb pendent superior al 40%, el que implica uns 

costos més elevats d’execució dels treballs i pot suposar la redacció d’un informe tècnic 

forestal, marcant condicions específiques d’execució. 

 

*Aclarida i tractament de la vegetació a masses d’arbrat adult: 

 

Masses d'arbrat adult. A efectes d'aquest Decret s'inclouen aquí aquells boscos en els quals 

més d'un 20% de la fracció cabuda coberta és ocupada per arbres amb més de 15 cm de 

diàmetre normal. 

Dins d’aquests treballs distingiran tres graus d’intensitat de treballs, en funció del  

recobriment i/o dificultat dels treballs. 

 

*Aclarida i tractament de la vegetació amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove. 

Es desbrossa de manera que la cobertura vegetal màxima admesa del total de matollar, 

bosc de rebrot i arbrat jove serà del 35% de la superfície, deixant peus aïllats separats com 

a mínim tres metres entre ells, d'acord amb els criteris de selecció. 

Dins d’aquests treballs distingiran tres graus d’intensitat de treballs, en funció del  

recobriment i/o dificultat dels treballs. 

 

6.2. Descripció dels treballs 

 

Les condicions d’execució dels treballs són les marcades pel Decret 123/2005: 

 

 Masses d'arbrat adult. A efectes d'aquest Decret s'inclouen aquí aquells boscos en els 

quals més d'un 20% de la fracció cabuda coberta és ocupada per arbres amb més de 15 

cm de diàmetre normal. 
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 A la franja de protecció l'estrat arbori es tractarà de manera que la fracció 

cabuda coberta de l'arbrat no superi el 35%; amb una distribució 

homogènia sobre el terreny 

 L'espai mínim entre troncs ha de ser de 6 metres, evitant sempre la 

continuïtat horitzontal entre capçades i restant les branques baixes 

esporgades a 1/3 de la seva alçada fins a un màxim de 5 metres. 

 L'estrat arbustiu s'estassarà de manera que aquest ocupi un màxim del 

15% de la superfície, deixant mates aïllades separades com a mínim 3 

metres entre elles, d'acord amb els criteris de selecció que es detallen en 

el punt c) d'aquest annex, amb una distribució homogènia sobre el 

terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat. 

 

 Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove: 

 

 Es desbrossa de manera que la cobertura vegetal màxima admesa del 

total de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove serà del 35% de la 

superfície, deixant peus aïllats separats com a mínim tres metres entre 

ells, d'acord amb els criteris de selecció establerts en el punt següent 

d'aquest annex. 

 

 Respectant les cobertures indicades, cal prioritzar la permanència d'espècies de baixa 

inflamabilitat que dificultin l'inici i la propagació del foc com: 

Olea europaea (olivera, ullastre). 

Prunusavium (cirerer). 

Buxussempervirens (boix). 

Pistacialentiscus (mata). 

Pistaciaterebinthus (noguerola). 

Rhamnusalaternus (aladern). 

Hedera helix (heura). 

Daphnegnidium (matapoll). 

Ruscusaculeatus (galzeran). 

Rubia peregrina (roja). 

Smilaxaspera (arítjol). 
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Viburnumtinus (marfull). 

Quercussp. (garric, carrasca, alzina, alzina surera i roures). 

Juniperuscommunis (ginebró). 

Arbutusunedo (arboç). 

Rhamnuslycioides (arçot). 

Rubussp. (esbarzer). 

Ononistridentata (ruac). 

Osyris alba (ginestó). 

Halimiumsp. (esteperola). 

Atriplexhalimus (salat blanc). 

Tamarixsp. (tamariu). 

 

 Les especies exòtiques no es tallaran i, a més a més, es notificarà la seva ubicació 

a la diputació de Girona. A continuació es llisten les espècies afectades:  

  Acaciadealbata 

  Ailantus altíssima 

  Cortadèria selloana 

Robiniapseudoacacia 

Eunymusjaponicus 

Cotoneastersp. 

 

Alguns criteris per a la correcta selecció són els següents: 

 No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics 

volàtils i altament inflamables. 

 Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric en els teixits 

durant l'estiu, les que presenten una menor relació superfície/volum (plantes d'estructura 

compacta) i les que generen poques restes fines. 

 Afavorir les espècies, les fulles i les restes de les quals es descomponen amb més 

rapidesa. 
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 Afavorir les espècies de fusta densa i alta capacitat calòrica, que necessiten absorbir una 

gran quantitat de calor abans d'encendre's. 

 

3. Obertura de vials de servei 

El disseny de l’obra seguirà els següents criteris: 

 L’amplada mínima de la via serà de 3 metres 

 Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent: 

o Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà el 40º 

o Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80º 

 El pendent d’accés màxim de la via serà del 13% 

 Les corbes tindran un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 

metres. 

 El pendent transversal serà d’entre el 1,5 i el 3% per afavorir el drenatge de la plataforma. 

 Es construiran trenques de drenatge amb l’objectiu de garantir el drenatge de l’aigua de 

la plataforma. Consistiran en una franja ondulada transversal a la via, del mateix del ferm. 

Es construiran amb una depressió seguida d’una elevació en el sentit descendent de la 

via. 

Aquestes trenques compliran els següents criteris: 

o Tant l’elevació com la depressió tindran una alçada màxima de 20cm. 

o La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió + elevació) no 

inferior a 4 metres. 

o La direcció de la trenca serà tranversal a la direcció de la via, encara que 

lleugerament obliqua per afavorir el drenatge. 

o En cap cas la distancia entre dues trenques contigües superarà els valors 

següents, en funció del pendent d’accés a la via: 

 Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d’accés 

inferiors al 5% 

 Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d’accés entre 

un 5 i un 10% 

 Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d’accés 

superiors a un 10%   

 

4. Tallada, desbrancada i trossejat d’arbres in situ 

Es tallaran, desbrancaran i trossejaran els arbres amb les següents consideracions: 
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 Arranar la soca el màxim possible 

 Desbrancat complet fins a 3cm en punta prima 

 Trossejat en trosses de 1 metre de totes les  

 En el cas dels arbres puguin ser objecte d’un aprofitament forestal es trossejaran de la 

manera més adient per a cada producte i espècie  

 

5. Apilat i extracció de la fusta 

La fusta que pugui ser objecte d’un aprofitament forestal s’extraurà manualment, per arrossegament 

amb cabrestant (ja sigui amb skidder o tractor) o en suspensió amb auto carregador. La fusta 

s’acumularà en carregadors a peu de vials, evitant al màxim possible fer “recs” que puguin erosionar el 

terreny. 

La fusta que no siguin objecte d’aprofitament s’apilarà als punts marcats en el límit interior dels espais. 

Si no s’han marcat cap zona les piles s’hauran de fer allunyades dels arbres romanents. En el cas dels 

recs, torrents o rieres, la fusta s’haurà d’extreure del interior de la llera. 

 

6. Quantificació de la fusta 

La fusta objecte d’aprofitament forestal es cubicarà a carregador o és pesarà a la bascula. S’haurà de 

portar un registre indicant l’espècie, el producte, les tones o metres cúbics i el tram de franja d’on s’ha 

extret. 

 

7. Poda dels arbres romanents 

Es poden tots els arbres que s’han respectat fins ½ de la seva alçada, i un mínim de 1’8 metres pels 

arbres de més de 4 metres. El tall s’ha d’efectuar correctament, sense provocar desgarradures ni 

ferides. No s’han de fer arran perquè poden produir infeccions, ni tampoc massa lluny del coll de la 

branca. No es podaran les branques que generin ferida de més d’1/3 de la circumferència a l’alçada del 

punt on s’uneixen el tronc.  

 

8. Estassada i eliminació de restes (Estassada en la memòria i els pressupostos) 

Eliminació total de la vegetació baixa i arbustiva, excepte en el cas de que la cobertura arbòria sigui 

inferior al 10%, on es respectarà les espècies existents fins un màxim del 15% de cobertura total i 

separades entre elles un mínim de 3 metres. 
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Es realitzarà l’eliminació de restes per trituració in situ deixant restes de menys de 20cm de longitud i 

sense poder sobrepassar més de 10cm del terra.  

 

9. Selecció de rebrolls 

Es seleccionen aquelles soques d’olivera, alzina surera o alzina que s’hagin respectat. És deixaran: 1 

rebrot si n’hi ha 3 o més, 2 rebrots si n’hi ha 4 o 5 i 3 si n’hi ha més de 5 rebrots. 

 

10. Maquinària de les operacions 

A continuació es fa una descripció de la maquinària i materials a utilitzar en cadascuna de les operacions 

de que consta la obra. 

Replanteig: Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures i els límits de la franja es 

recomana la utilització de cintes d’abalisament 

Obertura de vials de servei: retroexcavadora, buldòzer o màquina giratòria de rodes. 

Tallada, desbrancada i trossejat d’arbres in situ: es tallaran, desbrancaran i trossejaran els arbres in 

situ amb motoserra i cunyes, palanques i giradors si s’escau. 

Apilat de la fusta i extracció de la fusta: l’apilat de la fusta es realitzarà manualment amb l’ajuda de 

ganxos, pinces i arpins. L’extracció es realitzarà amb tractor, skidder o autocarregador. 

Poda dels arbres romanents: es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica si s’escau. 

L’extracció de la fusta es realitzarà amb skidder, tractor o autocarregador.  

Estassada selectiva: eliminació total de la vegetació de manera manual amb moto desbrossadora i, 

puntualment, motoserra. En les zones on sigui possible s’utilitzarà tractor agrícola equipat amb 

desbrossadora de cadenes o de braç, en funció de si són espais verds i recs o zona de seguretat de 

vials. 

Selecció de rebrolls: amb motodesbrossadora, motoserra i podall manegat. 

Apilat de restes: de manera manual i a mesura que avancen les operacions. 

Eliminació de restes: crema quan les condicions meteorològiques ho permetin. Trituració amb 

motodesbrossadora i motoserra  o tractor. 
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El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les maquines, útils i mitjans 

auxiliars necessaris per a l’execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de 

producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, 

mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament. 

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treball si per al compliment del contracte, es veiés 

obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, 

potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions. 

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideraran incloses en els preus de 

les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament, malgrat expressa 

indicació en contrari que figurin en algun document contractual. 

 

11. Responsabilitat del contractista durant l’execució de les obres 

El contractista serà el responsables en l’execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o 

indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a 

conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec i d’immediat. Les persones que 

resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament. 

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant 

l’execució de les obres. Haurà de donar immediatament compte de les troballes a l’enginyer encarregat 

de les mateixes i posar-les sota la seva custòdia. Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar 

la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d’aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol 

altre material que pugui ser perjudicial. 

12. Desenvolupament de les obres  

No es poden realitzar treballs entre el 15 de juny i el 15 de setembre, excepte que es disposi 

d’autorització expressa i excepcional del director general del medi natural. 

 

Capítol III: Disposicions sobre l’execució de l’obra 

 

1. Definició 

 

Els treballs del present projecte comprenen: 
 
Treballs de tractament de la vegetació 
 

- Delimitació franja perimetral 
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- Tractament de la vegetació a masses d’arbrat adult 
o Aclarida i/o selecció de tanys 
o Poda 
o Estassada 
o Trituració de restes vegetals 

- Tractament de la vegetació  amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove 
o Aclarida i/o selecció de tanys 
o Poda 
o Estassada 
o Trituració de restes vegetals 

 

2. Execució 

L’execució dels treballs es durà a terme segons les condicions i els terminis marcats en el projecte adjunt, 

sota la direcció tècnica del Director d’Obra que podrà establir alguna modificació quan ho cregui necessari. 

Els treballs es duran a terme seguint tota la normativa aplicable. 

El període d’execució de les obres és 7 setmanesdes de l’inici de l’obra i hauran d’estar acabats abans del 

15 de juny. 

 

3. Permisos i llicències 

 

L’obtenció de permisos i llicències queden a càrrec de l’adjudicatari, essent ell l’únic responsable de la seva 

no tramitació. 

 

4. Condició final 

 

L’incompliment de qualsevol punt del plec de condicions pot suposar la paralització total de l’obra, quedant 

sota judici del Director de la mateixa que es reprengui l’obra un cop subsanades les deficiències. 

En tot el no recollit en aquest Plec regiran les instruccions del Director d’obra, el seu representat, juntament 

amb el tècnic corresponent. 
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La Jonquera, a 3 de Febrer de 2017. 

                                                                                                                  

 

                                        

Genís Martínez Morales   Xavier Laporta Benito 

Tècnic superior forestal    Enginyer Tècnic Forestal (col·legiat 4494)     
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1. ESTUDI BÀSIC SOBRE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE:  

 

1.- INTRODUCCIÓ 

Aquest estudi bàsic de seguretat i salut estableix, mentre duri l’execució d’aquesta obra: 7 setmanes, 

màxim fins el 15 de juny, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d’accidents i malalties 

professionals, i també conté la informació útil per efectuar quan calgui, en les condicions de seguretat i 

salut adequades, els previsibles treballs posteriors de manteniment. Aquest estudi haurà de servir per 

donar unes directrius bàsiques a l’empresa adjudicatària de l’obra per tal de dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord 

amb el Reial Decret 1627/97. 

El Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, sobre “Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció”, estableix l’àmbit d’aplicació de les disposicions mínimes de seguretat i salut que aquest Decret 

marca per aquest tipus d’obres. A més, en aquesta obra s’han de complir obligatòriament totes les 

disposicions vigents desenvolupades a partir de la Llei de prevenció de riscos laborals. Les obligacions 

afecten tant al personal de l’obra com a l’aliè en tot el que faci referència a seguretat i senyalització del 

trànsit de la mateixa obra i del de fora que afecti, riscos d’accidents, malalties professionals, instal·lacions 

d’higiene i benestar dels treballadors, entre d’altres. 

Es fa constar l’obligació que té el contractista de conèixer i complir aquestes disposicions encara que no se 

li notifiqui expressament, i es dóna prioritat a l’atenció i dedicació a la seguretat i salut, utilitzant tots el 

mitjans humans i materials necessaris per tal que aquesta sigui suficient. 

Es recorda que és obligatori que en els centres de treball cal que hi hagi un Llibre d’incidències per al 

seguiment del pla. Qualsevol anotació feta en el llibre s’haurà de donar a conèixer a la Inspecció de Treball 

i Seguretat Social en un termini de 24 hores. A més s’ha de recordar, que segons l’article 15 del RD, els 

contractistes i subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin tota la informació adequada de 

totes les mesures de seguretat i salut de l’obra. 

Abans de començar els treballs, el promotor, haurà d’avisar a l’autoritat laboral competent, segons el model 

inclòs en l’annex III del RD. EL coordinador de seguretat i salut mentre duri l’execució de l’obra, o qualsevol 

integrant de la direcció facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà paralitzar l’obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social, al contractista, al subcontractat i als representants dels treballadors. 
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Per altra banda les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximirà 

de les responsabilitats als contractistes i als subcontractistes(article 11). 

Per la classe de treballs que conté aquest projecte es considerarà suficient l’elaboració de l’Estudi bàsic de 

seguretat i salut que es detalla a continuació: 

1.1.  Principis generals d’aplicació durant l’execució de l’obra 

L’article 10 del RD 1627/97 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’article 15 

de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals durant l’execució de l’obra, i en particular 

en les activitats següents: 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

- L’elecció de la ubicació dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions d’accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

- La manipulació de diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

- El manteniment, el control previ a la posada en marxa del servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, per tal de corregir els defectes que 

poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i habilitació de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 

particularment si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar 

als diferents treballs o fases de treball. 

- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l’obra 

o a prop d’aquesta. 

Els principis d’acció preventiva establerts en l’article 15 de la Llei 31/95 són els següents: 

1. L’adjudicatari aplicarà les mesures que integrin el deure general de prevenció, d’acord amb els principis 

generals següents: 
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- Evitar riscos. 

- Avaluar els riscos que no es pugin evitar. 

- Combatre els riscos des de l’origen. 

- Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball i de 

producció, per reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els seus efectes en la salut. 

- Tenir en compte l’evolució tècnica. 

- Planificar la producció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització del treball, 

les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 

- Adoptar mesures que posin la protecció col·lectiva per davant de la individual. 

- Donar les instruccions que calgui als treballadors. 

2.   L’adjudicatari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 

seguretat i salut en el moment d’encarregar els treballs. 

3.  L’adjudicatari proporcionarà a tots els treballadors tot el material de seguretat necessari, en perfectes 

condicions, per a l’execució dels treballs. 

4.   L’adjudicatari adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir que només els treballadors que hagin 

rebut la formació adequada i suficient abans d’accedir a les zones de risc greu i específic. 

5.  L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 

que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 

impliquin determinades mesures preventives, que només es podran adoptar quan la magnitud d’aquests 

riscos sigui substancialment inferior als que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

6. L’adjudicatari, donarà tota la formació necessària en seguretat i salut, especialment la referida als treballs 

forestals, a tots els treballadors de l’obra. 

7. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la prevenció de riscos derivats del treball, l’empresa respecte als seus treballadors, els 

treballadors autònoms respecte ells mateixos i les societats cooperatives respecte els seus socis, l’activitat 

dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

2.-  IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 

2.1-  Situació, promotor, termini d’execució i delimitació de l’obra 
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L’obra objecte d’aquest estudi bàsic es denomina “TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ  

DE LA FRANJA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ DEL NÚCLI URBÀ DE LA JONQUERA I EL PERTÚS” 

 

Els treballs d’aquests estudi bàsic es desenvolupen al Terme municipal de LA JONQUERA 

La descripció de l’obra és la que figura en la memòria del projecte, per la qual cosa no es considera 

necessària la seva repetició en aquest document. 

 

El promotor de l’obra és “ AJUNTAMENT DE LA JONQUERA” i s’emmarca en l’execució de treballs de 

“TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ DE LA FRANJA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ DEL NÚCLI URBÀ LA 

JONQUERA I EL PERTÚS” 

 

El termini d’execució previst és de  7 setmanes , per a l’única fase, a comptar des del dia següent a la 

realització de l’acta de comprovació del replantejament. Tots aquests treballs s’hauran d’executar d’acord 

amb el Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 

 

3.-  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

3.1.-  Procés productiu d’interès a la prevenció 

Deixant de banda les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables a l’obra establertes en l’annex IV 

del RD 1627/97, s’enumeraran a continuació, els riscos particulars de diferents treballs d’obra, considerant 

que alguns es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a altres treballs. 

S’haurà de posar una atenció especial en els riscos més freqüents en les obres, con són: caigudes, talls, 

cremades, erosions i cops, i s’haurà d’adoptar a cada moment la postura més apropiada pel treball que 

s’hagi de fer. A més, s’han de tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d’edificacions 

veïnes i minimitzar el risc d’incendi en tot moment. Aquests riscs  relacionats, també s’hauran de tenir en 

compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, etc.) 

Les unitats d’obra definides en el projecte d’execució tenen l’objectiu de  poder tenir un projecte executiu 

que permeti dels treballs d’obertura i/o manteniment de la franja de protecció perimetral del nucli urbà.Els 

treballs són:  

- Tractaments silvícoles: (Aclarides, podes, selecció de tanys o rebrolls, estassades,     eliminació de 

restes). 
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3.2.-  Mitjans auxiliars i eines 

 

-Escales de mà. 

-Podall. 

-Tisores de podar. 

Aquests mitjans auxiliars, en el cas dels tallants, es considerarà, a efectes de riscos, com si fossin una moto-

serra o una desbrossadora portàtil, ja que se suposa que aquestes comporten un perill més gran i, per tant 

es requereix més destresa per manegar-les. Pel que fa al remolc, a efectes de riscs, serà considerat com si 

fos una furgoneta de transport, ja que té un perill més gran. 

 

3.3.-  Maquinària 

 

A continuació es fa una descripció de la maquinària i materials a utilitzar en cadascuna de les operacions de 

que consta l’obra. 

Replanteig: 

Per marcar els límits de la franja es recomana la utilització de cintes de abalisament. 

Per marcar els arbres es recomana la utilització de pintures. 

Obertura de vials de servei: 

Retroexcavadora, buldòzer o màquina giratòria de rodes. 

Tallada, desbrancada i trossejat d’arbres in situ: 

Es tallaran, desbrancaran i trossejaran els arbres in situ amb motoserra i cunyes, palanques i giradors si 

s’escau. 

Apilat de la fusta i extracció de la fusta: 

L’apilat de la fusta es realitzarà manualment amb l’ajuda de ganxos, pinces i arpins. 

Poda dels arbres romanents: 

Es poden els arbres amb motoserra i podadora telescòpica si s’escau. 

L’extracció de la fusta es realitzarà amb skidder, tractor o autocarregador. 

Estassada selectiva: 

Eliminació total de la vegetació de manera manual amb moto desbrossadora i, puntualment, motoserra. 

En les zones on sigui possible, s’utilitzarà tractor agrícola equipat amb desbrossadora de cadenes o de 

braç, en funció de si són espais verds i recs o zona de seguretat de vials. 
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Selecció de rebrolls: 

Amb moto desbrossadora, motoserra i podall manegat. 

Apilat de restes: 

De manera manual i a mesura que avancen les operacions. 

Eliminació de restes: 

crema quan les condicions meteorològiques siguin favorables hi ho permetin. 

Trituració amb moto desbrossadora i motosserra de tractor. 

4.-       ANÀLISI GENERAL DE RISCOS 

4.1.-    Anàlisi de riscos i mesures  preventives del procediment productiu 

A continuació s’inclou una relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials, d’acord amb 

l’annex II del RD 1627/97: 

- Treballs amb riscos especialment greus de tall, sepultura, enfonsament o caiguda d’alçada, per les 

característiques particulars de l’activitat que es realitzi, els procediments aplicats o l’entorn del lloc 

de treball. 

- Treballs en el quals l’exposició de agents químics o biològics suposi un risc especialment greu, o 

pels quals la vigilància especifica de la salut dels treballadors sigui legalment  exigible. 

-Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a delimitar 

zones controlades o vigilades. 

- Treballs propers a línies elèctriques d’alta tensió. 

- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis. 

- Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats o pesats. 

Com a criteri general primaràn les proteccions col·lectives per davant de les individuals. A més, s’hauran 

de mantenir en bon estat de conservació  els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines. Per altra banda els 

mitjans de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. Les mesures relacionades 

també s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, ...).  
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De manera general s’exposa a continuació un resum de les mesures de protecció col·lectiva, algunes de les 

quals es repetiran en les mesures preventives tipus de cada apartat. Les mesures o equips de protecció 

individual (EPI) s’exposen detalladament per cada cas en els propers apartats.  

Així, les MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA són les següents: 

 

-  Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre                                                                                          

les diferents tasques, treballadors i circulació dins de l’obra. 

-  Senyalització de les obres perilloses. 

-  Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a dins de l’obra com en 

relació als vials exteriors. 

-  Deixar una zona lliure per al pas de la maquinària al voltant de la zona excavada. 

-  Observar la presència de vespers / abellars a les zones de treball. 

-  Immobilització de vehicles mitjançant falques i/o topalls durant els treballs de càrrega i descàrrega. 

-  Respectar les distàncies de seguretat en les instal·lacions existents. 

-  Respectar la distàncies de seguretat entre els diferents operaris segons la tasca que desenvolupin. 

- Mantenir la maquinària en bon estat. 

-  Els elements de les instal·lacions han de tenir les proteccions aïllants corresponents. 

-  Fonaments correctes de la maquinària d’obra. 

-  Sistema de reg que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 

-  Comprovació de solucions d’execució en l’estat real dels elements (subsòls, edificacions veïnes...). 

-  Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxa en forats horitzontals. 

-  Protecció de forats i desmunts per evitar la caiguda d’objectes quan es pugin esdevenir riscos 

(xarxes, lones, etc.). 

-  Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

 

4.2.- Treballs silvícoles 

 

A.  Riscos detectables. 

 

-  Treballar amb maquinària o eines no apropiades pel tipus de feines a realitzar. 

-   La inexperiència o l’excés de confiança quan es manegen maquinària o eines. 

-  Les males postures quan es treballa amb la maquinària o es manipulen càrregues. 

-  Realitzar feines quan es presenta una situació aguda de cansament, son o manca de concentració, 

i en especial, desenvolupar un treball després d’haver menjat o begut en quantitat. 
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-  Treballar en pendents excessives. 

- Treballar a zones molt pedregoses. 

- Aixecar pesos excessius. 

-  Treballar en condicions de calor excessiva. 

-  No respectar les distàncies de seguretat establertes en la feina (15 metres en desbrossadores i el 

doble de l’alçada de l’arbre amb moto-serra), respecte als companys o a persones alienes a l’obra. 

-  Ús inadequat dels equips de protecció individual (EPI). 

-  Treballar amb maquinària o eines que no tinguin protecció en la zona tallant o que estiguin en mal 

estat. 

-  Els fregaments o contactes de l’element de tall de la màquina o de les eines amb el terreny. 

-  Els desplaçaments en terrenys inestables, amb pendent o humits, i en especial, quan no s’hagi 

aturat la màquina per a realitzar els treballs. 

-  La manca de precaució quan s’obra amb elements capaços d’originar focs. 

-  Manca d’atenció a la presència d’insectes, especialment abelles i vespes. 

- Manca d’atenció en el esbrossament de matapoll (DaphneGnidium):perill irritació, o bruc (Erica 

sp.):perill de projecció de fragments. 

-  Maneig de fitocides. 

- Projecció de fragments als ulls. 

 

B.  Normes preventives. 

 

-  Utilitzar la màquina o les eines adequades a la feina que s’ha de realitzar, juntament amb els 

accessoris que es recomanen per a cadascuna. 

- Rebre la formació apropiada per la prevenció de riscos, treball segur i primers auxilis. 

-  El maneig de màquines forestals (moto-serra, desbrossadora, etc.) queda limitat al personal 

acreditat per l’empresa. 

- Haver llegit amb cura les instruccions d’ús de les màquines.  

-  Evitar els excessos de menjar i les begudes alcohòliques durant la jornada de treball. 

- Aixecar pesos amb l’esquena recta i els genolls flexionats, evitant carregar amb l’esquena: bona 

postura de treball. 

- No portar més de 25 Kg. 

-  Mantenir en tot moment les distàncies de seguretat (15 metres amb desbrossadora i el doble de la 

l’alçada de l’arbre amb moto-serra) amb els companys i amb tothom aliè a la feina, ja que es poden 

produir moviments ràpids i inesperats, per caigudes, o rodolaments dels elements tallants. 
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-  Tenir cura i utilitzar en tot moment l’equip de protecció individual adequat a la feina que es 

realitza: Botes de seguretat antitall, pantalons antitall, casc de seguretat amb pantalla protectora 

i protector d’oïda, ulleres de protecció i guants de cuir, com a equipament mínim per a la 

motoserra. 

Botes de seguretat, pantalons reforçats, casc de seguretat amb pantalla protectora i protector 

d’oïda, ulleres de protecció i guants de cuir, com a equipament mínim per a barrena i tractor.. 

-  Comprovar que els treballadors coneixen tota la normativa de seguretat i les característiques de 

funcionament de les màquines. 

-  Comprovar diàriament l’estat dels mitjans de tallada de la màquina o de l’eina, i substituir-los quan 

presentin deficiències, esquerdes o baleig. 

-  Mantenir una distància prudencial entre l’element de tall i el terreny. 

-  Desplaçar-se per camins segurs, mantenint l’eina no activa durant el trajecte. 

-  En el bosc sempre hi ha risc d’incendi: procurar que les eines, màquines, combustibles o conducta 

personals no en siguin la causa. 

- Identificar les espècies vegetals amb més riscos pel desbrossament  

-  Respectar les recomanacions del fabricant en l’ús de fitocides. 

-    Maneig de fitocides pel personal amb la formació adient. 

-  Emmagatzematge de materials tòxics i perillosos (com combustibles) en les condicions adequades 

segons la normativa vigent. 

 

C.  Equips de protecció individual. (EPI) 

C.1.  Amb maquinària: 

 

-  Casc de seguretat, amb protector auditiu i pantalla facial metàl·lica. 

-  Ulleres de seguretat. 

-  Pantaló de seguretat, amb protecció per a talls (per a la moto-serra). 

-  Botes de seguretat amb dispositiu antitall (moto-serra), amb puntera de ferro i sola amb relleu 

antirelliscant. 

-  Guants de seguretat. 

-  Mascareta per a la pols o espècies irritants (només quan hi hagi molta pols o amb matapoll). 

 

C.2.  Sense maquinària. 

 

-  Casc de seguretat (si hi ha perill de caiguda d’objectes). 

-  Ulleres de seguretat. 
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-  Botes de seguretat. 

-  Guants o guants de seguretat (especialment amb l’ús de podall). 

-  Botes d’aigua (quan es treballi a l’aigua). 

 

5.- Anàlisis de riscos i mesures en l’ús de mitjans auxiliars. 

 

5.1.- En podall tipus Suïs 

A. Riscos detectables 

- Talls. 

-  Cops per o contra objectes. 

-  Sobreesforços. 

 

B. Normes preventives 

- S’aplicaran les mateixes que per a la resta d’eines de tall, segons el que es dictamini per la moto-

serra, que més riscos associats. 

- Quan s’utilitzi podall Suïs és necessari l’ús de guants de protecció antitall. 

 

5.2.- En escales de mà 

A.  Riscos detestables. 

-  Caiguda a diferent nivell. 

-  Caigudes al mateix nivell. 

-  Cops per o contra objectes. 

-  Sobreesforços. 

 

B.  Normes preventives 

B.1.  D’aplicació quan s’utilitzin escales de fusta. 

 

-  Les escales de fusta que s’utilitzaran en aquesta obra tindran els muntants d’una sola peça sense 

defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat. 

-  Els esglaons (travessers) de fusta estaran engalzats. 

-  Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vemissos transparents per tal  

que no amaguin els possibles defectes. 

-  Les escales de fusta es guardaran sota cobert. Si és possible, s’utilitzaran preferentment per a usos 

interns de l’obra. 
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B.2.  D’aplicació quan s’utilitzin escales metàl·liques. 

 

-  Els muntants seran d’una sola peça i no tindran deformacions o calafataments que puguin disminuir 

la seva seguretat. 

-  Les escales metàl·liques estaran pintades amb pintures antioxidants que les protegeixin de les 

agressions de la intempèrie. 

-  Les escales metàl·liques que s’utilitzin en aquesta obra no estaran suplementades amb unions 

soldades. 

-  La unió d’escales metàl·liques es realitzarà mitjançant la instal·lació dels dispositius industrials 

fabricats per aquesta finalitat.  

 

B.3.  D’aplicació quan s’utilitzin escales de tisora. 

 

-  Les escales de tisora que s’utilitzin en aquesta obra tindran en la seva articulació superior límits de 

seguretat d’obertura. 

-  Les escales de tisora tindran cap a la meitat de la seva alçada, cadenetes, no cables, d’acer 

inoxidable que limitin l’obertura màxima. 

-  Les escales de tisora s’utilitzaran sempre com a talls, obrint els dos travessers per tal de disminuir 

la seva seguretat.  

-  Les escales de tisora en posició d’us estaran muntades amb els travessers en posició de màxima 

obertura per tal de no disminuir la seva seguretat. 

-  Les escales de tisora no s’utilitzaran mai con a cavallets per aguantar les plataformes de treball. 

-  Les escales de tisora no s’utilitzaran si per realitzar un determinar treball es requereix que la posició 

necessària sobre elles obligui a posar els peus en els 3 darrers esglaons. 

-  Les escales de tisora s’utilitzaran muntades sempre sobre paviments  horitzontals (o sobre 

superfícies provisionals horitzontals.) 

 

 

B.4.  Per a la utilització d’escales de mà, independentment dels materials que les constitueixen.  

 

-  Es prohibeix utilitzar escales simples de mà per arribar a alçades superiors a 5 m tret que estiguin 

reforçades pel centre, que podran arribar als  7 m. 

-  Les escales demà que s’utilitzaran en aquesta obra tindran a la part inferior sabates antirrelliscants 

de seguretat. 
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-  Les escales demà que s ‘utilitzaran en aquesta obra estaran fermament amarrades a l’objecte o 

estructura que comuniquen per l’extrem superior. 

-  Les escales de mà que s’utilitzaran sobrepassaran en 1 m l’alçada a aconseguir. Aquesta fita es 

mesurarà en vertical des del pla que mena fins a l’extrem superior del travesser. 

-  Les escales de mà que s’utilitzaran en aquesta obra s’instal·laran de manera que el seu recolzament 

inferior disti de la projecció vertical del superior ¼ de la longitud del travesser entre suport. 

- Es prohibeix en aquesta obra transportar pesos a mà (o a l’espatlla) iguals o superiors a 25 Kg.  Sobre 

escales de mà.  

-  Es prohibeix recolzar la base de les escales de mà sobre llocs i objectes por ferms que pugin 

disminuir l’estabilitat d’aquest mitjà auxiliar. 

-   L’ascens d’operaris mitjançant escales de mà es realitzarà d’un a un. Es prohibeix l’ús alhora de 

l’escala a dos o més operaris. 

-  L’ascens o descens mitjançant escales de mà es farà frontalment, es dir, mirant directament cap als 

esglaons que s’estan utilitzant. 

-  Les robes seran les adequades a l’ofici que s’està realitzant i que utilitzi aquests mitjans auxiliars.  

 

5.3- Mesures especials per l’ús del tractel 

Equipament 

- Cal assegurar-se de que tota la roba, els cables, les politges, rodets, estrops i la resta d’elements 

accessoris són adequats per realitzar el treball. 

- Abans de començar el treball s’ha de comprovar que es disposa de tots els components del sistema 

del cable i els seus elements auxiliars. 

- cal assegurar-se de que tots el elements del sistema de cable són compatibles, especialment els 

relacionats amb la càrrega, i de que tots els dispositius de seguretat estan ben ajustats. 

- Cal examinar detalladament l’equip i no utilitzar-lo si esta danyat. 

- Tots els equips s’han d’utilitzar d’acord amb la normativa del fabricant. 

 

Elecció dels ancoratges 

- Trieu els punts d’ancoratge que siguin resistents i que permetin una distancia de seguretat suficient 

entre l’operari i l’arbre a tallar. 

- La tria curosa dels punts d’ancoratge i de la posició final del cable asseguraran al màxim rendiment 

del sistema. s’ha de reforçar quan es consideri necessari. 

- Els mecanismes de càrrega haurien de disposar d’estrops per prevenir esquinços i ruptures. 

- Els dispositius d’ancoratge han de ser compatibles amb el sistema de cablejat. 
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El sistema de cablejat 

- El cable ha d’estar lliure d’obstacles i lliscar perfectament per les politges intermèdies i el torn. 

- Cal revisar l’estructura de l’arbre i triar la posició més adequada per situar l’estrop. 

- En algunes ocasions, per assegurar la seguretat del treballadors, cal desviar la direcció de tracció. 

- Quan el cable actuï directament de del torn fins a l’arbre que s’ha de tallar, la distancia mínima de 

seguretat entre ambdós serà el doble de l’alçada de l’arbre. 

- Abans de començar les operacions de tallada, cal assegurar-se de que el cable esta perfectament 

subjecte a un estrop col·locat al voltant del tronc i a una alçada suficientment elevada per poder 

guiar la maniobra i dirigir la caiguda cap al costat triat. 

 

6.- Anàlisis de riscos en la maquinària 

 

6.1.- Furgoneta de transport 

A.  Riscos detectables més comuns.  

-  Els derivats del trànsit durant el transport. 

-  Bolcada de la furgoneta. 

-  Atrapaments. 

-  Caigudes de persones a diferent nivell. 

-  Atropellament de persones(entrada, circulació interna i sortida). 

-  Xoc o cop per o contra objectes o altres vehicles. 

- Risc d’incendi després de xoc, volcada, etc. 

-  Sobreesforços (manteniment). 

 

B.  Normes preventives 

 

B. 1. Normes o mesures preventives tipus 

 

-  Abans de començar les maniobres de càrrega del material, a més d’haver instal·lat el fre de mà de 

la furgoneta, s’instal·laran falques immobilitzadores a les quatre rodes en prevenció d’accidents per 

fallada mecànica. 

- Tots els passatgers de la furgoneta hauran de portar posat el cinturo de seguretat, mentre aquesta 

estigui circulant. 

-  Totes les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides, en cas necessari, per un especialista 

coneixedor del procediment més adequat. 
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-  L’accés i circulació interna de la furgoneta  s’efectuarà tal com es descriu en els plans d’aquest pla 

de seguretat.  

-  Les operacions de càrrega i descàrrega de la furgoneta s’efectuaran en els llocs senyalats en els 

plànols per això. 

-  Les maniobres de posició correcta (aparcament) i expedició (sortida o canvi de sentit en pista) de la 

furgoneta seran dirigides per un senyalista, en cas que sigui necessari. 

-  El súmmum màxim permès per a materials solts no superarà el pendent ideal del 5%  i es cobrirà 

amb una lona de previsió d’enfonsaments. 

-  A les brigades encarregades de la càrrega i descàrrega de la furgoneta se’ls lliurarà la normativa de 

seguretat, de la qual cosa en quedarà constància escrita. 

 

B. 2.  Normes de seguretat per als treballs de càrrega i descàrrega de furgoneta 

 

-  Abans de començar la feina s’han de proporcionar guants i manyoples de cuir. 

-  Utilitzar sempre el calçat de seguretat. 

-  Seguir sempre les instruccions del cap de l’equip. 

-  Si s’ha de guiar les càrregues en suspensió s’ha de fer mitjançant “cables de govern” lligats a elles. 

Eviti empènyer-les directament amb les mans. 

-  Al conductor de la furgoneta se li lliurarà la normativa de seguretat. D’aquest lliurament en quedarà 

constància per escrit. 

 

C.  Equip de protecció individual 

 

-  Guants de seguretat (manteniment). 

-  Calçat de seguretat amb sola lliscament. 

 

6.2.- Moto-serres, barrenes i desbrolladores portàtils 

 

A.  Riscos detectables més comuns: 

-  Talls. 

-  Cops per o contra objectes. 

-  Atrapaments. 

- Caigudes al mateix i a diferent nivell. 

-  Sobreesforços. 

-  Cremades. 
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-  Incendis. 

-  Projecció de partícules. 

- Irritació de les vies respiratòries per pols de partícules vegetals. 

-  Vibracions. 

-  Sorolls. 

 

B.  Normes preventives: 

 

B.1.  Normes o mesures preventives tipus: 

 

-  Es lliurarà als treballadors que operin amb aquestes màquines, les normes i exigències de seguretat 

que els afectin, juntament amb les instruccions de les màquines, d’acord amb l’estudi bàsic de 

seguretat. D’aquest lliurament en quedarà constància escrita. 

-  Serà d’ús obligatori pel treballador l’equip de protecció individual facilitat per això i pel termini que 

requereixi la realització de les feines. 

- Els treballadors es veuran obligats a fer el manteniment, especificat pel fabricant, el Director de 

l’obra i el monitor de l’ofici, de les màquines a utilitzar, fent especial atenció als elements de 

seguretat.  

 

 

B.2.  Normes d’actuació per a les moto-serres: 

 

-  La moto serra haurà de posseir els següents elements de seguretat: 

Fre de cadena. 

Captor de cadena. 

Protectors de mà (un per cada mà). 

Fixador d’acceleració. 

Botó de parada accessible. 

Dispositius d’amortiment de vibracions. 

- Fer un correcte manteniment diari, setmanal i mensual de la màquina, prestant especial atenció 

als elements de seguretat. 

- Emprar la màquina només quan porten tot l’EPI. 

- No posar en funcionament la màquina es el lloc on s’ha carregat de combustible. 

- Posar en funcionament la moto-serra sobre el terra i subjectada amb una mà, per la barra superior 

i, un peu sobre el protector de mà inferior. 
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-  Col·locar fermament els peus abans de començar a serrar. 

- Adoptar una postura de treball apropiada. 

-  Utilitzar sempre la moto-serra amb les dues mans. 

-  Operar sempre des de terra. 

-  No suprimir la frontissa per una tallada excessiva. 

-  Evitar treballar conjuntament sobre un mateix arbre. 

- Deixar un mínim del doble de distància que l’alçada de l’arbre entre els operaris. 

-  Seguir els diagrames de circulació establerts en l’obra. 

-  Al tallar les branques sobre les que hi descansi un tronc caigut, o bé, al trossejar-lo sobre terrenys 

amb pendent, situar-se sempre al costat segur (part superior de la pendent). 

-  Per avançar podant troncs caiguts amb branques, tallar amb l’espasa de la moto-serra per l’altre 

costat del tronc enganxat a ell. 

-  No atacar cap branca amb la punta de la guia per evitar una perillosa sacsejada a la màquina que 

sovint obliga a l’operari a deixar-la anar.  

-   Controlar les branques que tinguin una posició forçada ja que s’ha de tenir en compte que al ser 

tallades pot produir-se un desplaçament brusc de la base. 

- Posar especial atenció en la fase de desbrancar, evitant adoptar postures inapropiades i el mal ús 

de la màquina. 

-  Parar el motor per desplaçar-se d’un arbre a un altre o, en el seu cas, realitzar el trasllat amb el fre 

de cadena posat. 

-  Determinar la zona d’abatiment dels arbres i fitxar la separació entre els diferents operaris (com a 

mínim dos cops l’alçada dels troncs dels arbres). 

-  Durant l’abatiment donar la veu d’avís quan es doni el tall de l’enderroc. 

- Tenir la via d’escapament lliure en la fase d’abatiment. 

- En cas de trossejar troncs suspesos per ambdós costats, tallar el tronc de de sota. 

-  Assegurar-se que tant el personal com qualsevol altre espectador es troben a cobert d’un possible 

risc de relliscada o ruptura del tronc. 

-  Emprar el giratroncs per tornar el roll. 

-  Utilitzar la ganxa de raier de trossejament quan es faci aixecar i girar el tronc. 

-  Quan s’utilitzi la palanca d’enfonsament es mantindrà l’esquena recta i l es cames 

flexionades mentre es  realitza l’esforç. 

 

B.3.  Normes d’actuació per a les desbrolladores portàtils i barrenes: 

 

-  La desbrossadora haurà de posseir els següents elements de seguretat: 
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Protectors de discs. 

Fixador d’acceleració. 

Botó de parada accessible. 

Dispositius d’amortiment de vibracions. 

-  La barrena haurà de posseir els següents elements de seguretat: 

Protector de barrena al transport. 

Fre de seguretat. 

Fixador d’acceleració. 

Botó de parada accessible. 

Dispositius d’amortiment de vibracions. 

- Fer un correcte manteniment diari, setmanal i mensual de la màquina, observant les fixacions de 

la màquina i l’estat dels elements de seguretat. 

- Posar en funcionament la màquina des de terra, fent especial atenció a la presència d’operaris prop 

del disc de tall. 

- Respectar la distància de seguretat de 15 metres entre els diferents operaris. 

- Fer desplaçaments quan el disc de tall estigui totalment parat o parar la màquina quan s’han de fer 

desplaçaments llargs. 

- Sempre que sigui possible desbrossar d’esquerra a dreta per reduir el risc de projecció de partícules, 

especialment amb els brucs (Erica sp). 

- Emprar mascareta contra la pols, quan sigui necessari, especialment a l’estiu i quan es desbrossin 

esbarzers (Rubussp.). 

- Emprar mascareta contra la projecció de partícules vegetals, quan es desbrossa el matapoll 

(DaphneGnidium). 

- No treballar sense tenir els peus correctament fitxats a terra. 

- Treballar amb les dues mans. 

- Observar sempre el què s’ha de desbrossar abans de fer-ho, fins a tenir ben clar l’objecte a tallar i 

els possibles obstacles que poden trobar. 

- Seguir els diagrames de circulació de l’obra. 

 

B.4.  Normes d’actuació comunes: 

 

-  Mantenir en perfecte estat tots els elements de seguretat de la moto-serra i la desbrossadora. 

-  Parar sempre el motor per a qualsevol reglatge, quan el seu funcionament no sigui necessari per 

això.  
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-  No arrancar el motor ni comprovar el funcionament de la bugia a prop dels dipòsits de combustible. 

No fumar mentre es reposa. 

-  Quan sigui necessari apropar-nos a un motoserrista, avançar de cares per que pugui observar-nos. 

-  S’evitaran els excessos de menjar i la ingestió de begudes alcohòliques durant la jornada de treball. 

-  S’evitarà l’ús de robes amples, bufandes o altres vestimentes incompatibles amb l’activitat. 

- Es seguiran els diagrames de circulació establerts per a l’obra. 

- No treballar amb pendents superiors al 60%. 

-  El maneig de la moto-serra o desbrolladora queda restringit al personal especialitzat en el seu 

maneig i acreditat per l’empresa. 

-  Col·locar la moto-serra i la desbrolladora sobra el terra per a la seva arrencada i assegurar-se que 

qualsevol persona està suficientment allunyada abans de posar la màquina en marxa. 

- S’aturà l’obra, a petició del Director de la mateixa o, del seu representant a l’obra, quan les 

condicions climatològiques no permetin l’execució dels treballs. (Vent excessiu, pluja, Fred o calor 

extrems, alt risc d’incendi, entre d’altres. 

 

7.-  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

7.1.-  Reconeixements mèdics: 

Tot el personal que s’incorpori a treballar a l’obra, haurà de passar un reconeixement mèdic previ a 

començar el treball que s’haurà de repetir un cop a l’any.  

S’analitzarà l’aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si és que no prové 

de la xarxa pública d’aigües de la població. 

7.2.-  Farmacioles: 

L’obra disposarà d’una farmaciola de primers auxilis a la zona de treball, una per cada vehícle i haurà de 

tenir, com a mínim, el material especificat en l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

7.3.- Identificació de les dades d’interès 

A l’inici de l’obra s’informarà dels diferents centres mèdics als quals hauran de traslladar-se els accidentats.  

És convenient disposar, en un lloc visible i protegit, d’una llista de telèfons i adreces dels centres assignats 

per a les urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir en tot moment la rapidesa en el trasllat dels 

possibles accidentats. 
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7.3.-  Prevenció de danys a tercers:  

El màxim responsable de seguretat de l’obra, tan per al seu personal com per a tercers, serà el coordinador 

de seguretat i salut, el qual haurà de vetllar perquè es prenguin totes les mesures necessàries, 

independentment que estiguin previstes a l’estudi bàsic de seguretat i salut, tal com s’ha exposat al principi 

d’aquest estudi. 

8.-  FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 

Tot el personal de l’obra, al ingressar-hi, haurà de rebre la informació adequada sobre els mètodes i els 

riscos que pugui comportar i de les mesures que han d’adoptar-hi si es dona el cas. 

S’hauran d’impartir cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que tots els grups disposin d’algún 

socorrista; i un curs de seguretat i salut en el treball forestal. 

9.-  SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 

El contractista és el responsable de la senyalització de l’obra i no podrà al·legar desconeixement de la 

legislació i normativa encara que aquesta no se li hagi comunicat explícitament . Aquest està obligat a 

disposar de mitjans humans i materials precisi per assegurar-se el seu compliment. 

Els costos de seguretat i salut estan inclosos dins dels preus unitaris  de les diferents unitats de projecte. 

10.-  NORMATIVA APLICABLE 

Es realitza un breu resum de les disposicions més importants referents aquest tema per a les consultes que 

siguin necessàries. 

Seran de compliment obligat les disposicions contingudes a les normes legals següents i les que aquestes 

es refereixen: 

-Directiva 92/57/CEE, de 24 de Juny (DOCE: 26/08/92), sobre les disposicions mínimes de Seguretat y Salut 

que s’han d’aplicar a les obres de construcció temporals o mòbils. 

-RD 1627/1997, de 24 de Octubre (BOE nº256, 25/10/97), sobre les disposicions mínimes de Seguretat y 

Salut en las obres de construcció. Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre la 

obligatorietat de inclusió del Estudio de Seguretat i Higiene a projectes d’edificació i obres públiques. 

-Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE nº269, 10/11/95), de prevenció de riscos laborals. 

La Llei anterior es desenvolupa a través de las disposicions següents: 

-RD 36/1997, de 17 de Gener (BOE nº27, 31/01/97), del Reglament dels Servies de Prevenció. 
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-RD 485/1997, de 4 de Abril (BOE nº97, 23/04/97), sobre las disposicions mínimes en matèria de 

senyalització, de seguretat i salut al treball. 

-RD 486/1997, de 14 d’Abril (BOE nº97, 23/04/97), sobre las disposicions mínimes de seguretat i salut als 

llocs de treball. Al capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 el menciona en quan a 

escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball de 

09/03/1971, (BOE: 16/3/71 y 6/4/71). 

-RD 487/1997, de 14 de Abril (BOE nº97, 23/04/97), sobre las disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular dorsolumbars pels 

treballadors. 

-RD 488/1997, de 14 de Abril (BOE nº97, 23/04/98), sobre las disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

-RD 664/1997, de 12 de Maig (BOE nº124, 24/05/97), sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 

-RD 665/1997, de 12 de Maig (BOE nº 124, 24/05/97), sobre la protecció de los treballadors contra els riscos 

relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 

-RD 773/1997, de 30 de Maig (BOE nº 140, 12/06/97), sobre las disposicions mínimes de seguretat i salut  

relatives a la utilització pels treballadors de equips de protecció individual. 

-RD 1215/1997, de 18 de Juliol (BOE nº188, 07/08/97), sobre las disposicions mínimes de seguretat i salut 

para la utilització pels treballadors dels equips de treball. Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre 

utilització dels equips de treball. Modifica y deroga alguns capítols de l’Ordenança de Seguretat i Higiene en 

el Treball 09/03/1971, (BOE: 16/3/71 y 6/4/71). 

-O. de 20 de Maig de 1952 (BOE: 15/06/52), sobre el reglament de Seguretat i Higiene del Treball a 

l’industria de la Construcció. Modificacions: Ordre de 10 de Desembre de 1953 (BOE: 22/12/53) i Ordre de 

23 de Setembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de Gener de 1956. 

-O. de 31 de Gener de 1940. Bastides: Cap VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40). Reglament general sobre 

Seguretat i Higiene. 

-O. de 28 de Agost de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Annexes I y II (BOE: 05/09/70) 

09/09/70). Ordenança del treball para las indústries de la construcció, vidre y ceràmica 

Correcció de errates: BOE: 17/10/70. 
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-O. de 20 de Setembre de 1986 (BOE: 132/10/86), sobre el model de llibre de incidències corresponent a les 

obres en les que sigui obligatori el estudi de Seguretat i Higiene. Correcció de errates: BOE: 31/10/86 

-O. de 16 de Desembre de 1987 (BOE: 29/12/87), sobre els nous models per la notificació d’accidents de 

treball i instruccions pel seu compliment i tramitació. 

-O. de 31 de Agost de 1987 (BOE: 18/09/87), sobre senyalització, balissament, neteja i acabament d’obres 

fitxes a vies fora de poblat. 

-O. de 23 de Maig de 1977 (BOE: 14/06/77), sobre el reglament d’aparells elevadors per obres. Modificació: 

O. de 7 de març de 1981 (BOE: 14/03/81). 

-O. de 28 de Juny de 1988 (BOE: 07/07/88), sobre l’Instrucció Tècnica Complementaria MIE-AEM 2 del 

Reglament d’aparells d’elevació i Manutenció referent a grúes-torres desmuntables per obres. Modificació: 

O. de 16 de Abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 

-O. de 31 de Octubre de 1984 (BOE: 07/11/84), sobre el reglament sobre seguretat dels treballs de risc 

d’amiant. 

-O. de 7 de Gener de 1987 (BOE: 15/01/87), sobre normes complementaries del Reglamento sobre seguretat 

dels treballs amb risc d’amiant. 

-RD 1316/1989 de 27 d’Octubre (BOE: 02/11/89), sobre la protecció als treballadors en  front als riscos 

derivats de l’exposició al soroll durant el treball. 

-O. de 9 de Març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71), sobre l’Ordenança General de Seguretat i Higiene al Treball. 

Correcció d’errates: BOE: 06/04/71. Modificació: BOE: 02/11/89. Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, 

RD 485/1997, RD 486/1997 i RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 

- Decret 64/1995 de mesures de prevenció d’incendis forestals. 

Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentaries per diferents mitjans de protecció personal 

de treballadors: 

-R. de 14 de Desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R.MT-1: cascs no metàl·lics. 

-R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.MT-2: Protectors auditius. 

-R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R.MT-3: Pantalles per soldadors. Modificació: BOE: 24/10/75. 

-R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R.MT-4: Guants aïllants     d’electricitat. Modificació: BOE: 

25/10/75. 
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-R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R.MT-5: Calçat de seguretat contra riscos mecànics. 

Modificació: BOE: 27/10/75. 

-R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R.MT-6: Banquetes aiïllants de maniobres. Modificació: BOE: 

29/10/75. 

-R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R.MT-8: Equips de protecció personal de vies respiratòries: 

filtres mecànics. Modificació: BOE: 30/10/75. 

-R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R.MT-9: Equips de protecció personal de vies respiratòries: 

mascaretes autofiltrants. Modificació: BOE: 31/10/75. 

-R. de 28 de Juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R.MT-10: Equips de protecció personal de vies respiratòries: 

filtres químics i mixtes contra amoníac. Modificació: BOE: 24/10/75. 

A part de totes aquestes disposicions s’ha de recordar que poden existir les de l’àmbit local, és a dir, 

ordenances municipals de cada municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Jonquera, a 3 de Febrer de 2017. 

 

                                           

 

Genís Martínez Morales   Xavier Laporta Benito 

Tècnic superior forestal    Enginyer Tècnic Forestal (col·legiat 4494)  
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PREUS SIMPLES 
     

MÀ D'OBRA   

Codi Decripció Preu (€)   

MO 200 
h. d'enginyer tècnic o diplomat amb una experiència 
de fins deu anys (amb les 
càrregues socials incloses) 

26,41   

MO 320 
h. de cap de colla per feina forestal (amb les 
càrregues socials incloses) 

19,24   

MO 500 h. peó eventual (amb les càrregues socials incloses). 17,06   

M0 501 
jornal. de peó eventual (amb les càrregues socials 
incloses) 

130,51   

     

MAQUINÀRIA   

Codi Decripció Preu   

MQ 030 h. de motoserra 2,50   

MQ 320 h. de motodesbrossadora mecànica manual 2,26   

MQ 510 h. Tractor eruga de 90 a 110 CV 38,50   

MQ151 h. De retroexcavadora sobre pneumàtics mitjana 50,26   

MQ 021 h. D'esbrossadora de martells sense eq. Tractor 19,65   

MA060 h. D'autocarregador forestal 42,94   

     

SENYALITZACIÓ   

Codi Decripció Preu   

SRC011 u. Senyal homologada treballs forestals 35,00   

     

ELEMENTS TANCAMENT   

Codi Decripció Preu   

ET001 u. de pal de fusta tractada, h=2m D=80-100mm 6,99   

ET011 u. Pal RTI D=80mm i llargada de 3metres 5,67   

ET097 u. Pal galvanitzat quadrat de 3,5 cm*2m 1,65   

ET098 m. malla de coto 1,2 metres 0,88   

ET099 m. malla de coto de 1,5 metres 1,12   

ET041 u. base metal·lica de 4*4 cm i 60 cm de profunditat 0,68   

ET042 u. placa unió RTI amb cargoleria 3,65   

   

     

MEDIS AUXILIARS   

Codi Decripció Preu   

MA02 %. Medis auxiliars 2,00   
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PREUS DESCOMPOSTOS 
     

Capítol 1. Treballs forestals 

Supcapítol 1.1. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d'arbrat adult. 
Intensitat alta. Pendent superior al 40% 

Codi tarifa Descripció Cost 

ATFIAPA 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus d'arbrat 
adult. Intensitat alta. Pendent superior al 40% 

1993,46 

    Preu Rendiment Import 

MO500 h peó eventual (càrreges socials incloses) (MO01) 17,06 63,866 1.089,55 

MO 320 
h. de cap de colla per feina forestal (amb les 
càrregues socials incloses) 

19,24 21,008 404,20 

MQ 510 h. Tractor eruga de 90 a 110 CV 38,50 3,361 129,41 

MQ 021 h. D'esbrossadora de martells sense eq. Tractor 19,65 3,361 66,05 

MA060 h. D'autocarregador forestal 42,94 1,681 72,17 

MQ032 h. motodesbrossadora mecànica manual 2,26 63,866 144,34 

MQ 030 h. de motoserra 2,50 21,008 52,52 

A%AUX Medis auxiliars (MA01) 1.761,38 0,02 35,23 

Supcapítol 1.2. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d'arbrat adult. 
Intensitat alta. Pendent inferior al 40% 

Codi tarifa Descripció Cost 

ATFIAPB 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus d'arbrat 
adult. Intensitat alta. Pendent inferior al 40% 

1563,22 

    Preu Rendiment Import 

MO500 h peó eventual (càrreges socials incloses) (MO01) 17,06 30,252 516,10 

MO 320 
h. de cap de colla per feina forestal (amb les 
càrregues socials incloses) 

19,24 10,084 194,02 

MQ 510 h. Tractor eruga de 90 a 110 CV 38,50 10,084 388,23 

MQ 021 h. D'esbrossadora de martells sense eq. Tractor 19,65 10,084 198,15 

MA060 h. D'autocarregador forestal 42,94 3,361 144,32 

MQ032 h. motodesbrossadora mecànica manual 2,26 30,252 68,37 

MQ 030 h. de motoserra 2,50 10,084 25,21 

A%AUX Medis auxiliars (MA01) 1.440,82 0,02 28,82 

Supcapítol 1.3. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d'arbrat adult. 
Intensitat Baixa. Pendent superior al 40% 

Codi tarifa Descripció Cost 

ATFIBPA 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus d'arbrat 
adult. Intensitat baixa. Pendent superior al 40% 

1311,87 

    Preu Rendiment Import 

MO500 h peó eventual (càrreges socials incloses) (MO01) 17,06 38,655 659,46 

MO 320 
h. de cap de colla per feina forestal (amb les 
càrregues socials incloses) 

19,24 12,605 242,52 

MQ 510 h. Tractor eruga de 90 a 110 CV 38,50 3,361 129,40 

MQ 021 h. D'esbrossadora de martells sense eq. Tractor 19,65 3,361 66,04 

MA060 h. D'autocarregador forestal 42,94 1,681 72,18 

MQ032 h. motodesbrossadora mecànica manual 2,26 38,655 87,36 
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MQ 030 h. de motoserra 2,50 12,605 31,51 

A%AUX Medis auxiliars (MA01) 1.169,61 0,02 23,39 

Supcapítol 1.4. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d'arbrat adult. 
Intensitat baixa. Pendent inferior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Cost 

ATFIBPB 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus d'arbrat 
adult. Intensitat baixa. Pendent inferior al 40% 

1122,42 

    Preu Rendiment Import 

MO500 h peó eventual (càrreges socials incloses) (MO01) 17,06 27,731 473,09 

MO 320 
h. de cap de colla per feina forestal (amb les 
càrregues socials incloses) 

19,24 9,244 177,85 

MQ 510 h. Tractor eruga de 90 a 110 CV 38,50 5,042 194,12 

MQ 021 h. D'esbrossadora de martells sense eq. Tractor 19,65 5,042 99,08 

MA060 h. D'autocarregador forestal 42,94 1,681 72,18 

MQ032 h. motodesbrossadora mecànica manual 2,26 27,731 62,67 

MQ 030 h. de motoserra 2,50 9,244 23,11 

A%AUX Medis auxiliars (MA01) 1.016,32 0,02 20,33 

Supcapítol 1.5. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat alta. Pendent superior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Cost 

ATPIAPA 

ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a menys del 33% de peus de 
matollar i/o arbrat jove. Intensitat alta. Pendent 
superior al 40% 

1532,72 

    Preu Rendiment Import 

MO500 h peó eventual (càrreges socials incloses) (MO01) 17,06 52,101 888,84 

MO 320 
h. de cap de colla per feina forestal (amb les 
càrregues socials incloses) 

19,24 16,807 323,36 

MQ 510 h. Tractor eruga de 90 a 110 CV 38,50 1,681 64,72 

MQ 021 h. D'esbrossadora de martells sense eq. Tractor 19,65 1,681 33,03 

MA060 h. D'autocarregador forestal 42,94 0,840 36,08 

MQ032 h. motodesbrossadora mecànica manual 2,26 52,101 117,75 

MQ 030 h. de motoserra 2,50 16,807 42,02 

A%AUX Medis auxiliars (MA01) 1.346,04 0,02 26,92 

Supcapítol 1.6. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat alta. Pendent inferior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Cost 

ATPIAPB 

ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a menys del 33% de peus de 
matollar i/o arbrat jove. Intensitat alta. Pendent 
inferior al 40% 

1117,31 

    Preu Rendiment Import 

MO500 h peó eventual (càrreges socials incloses) (MO01) 17,06 20,168 344,07 

MO 320 
h. de cap de colla per feina forestal (amb les 
càrregues socials incloses) 

19,24 6,723 129,34 

MQ 510 h. Tractor eruga de 90 a 110 CV 38,50 8,403 323,53 

MQ 021 h. D'esbrossadora de martells sense eq. Tractor 19,65 8,403 165,12 

MA060 h. D'autocarregador forestal 42,94 1,681 72,18 

MQ032 h. motodesbrossadora mecànica manual 2,26 20,168 45,58 

MQ 030 h. de motoserra 2,50 6,723 16,81 

A%AUX Medis auxiliars (MA01) 1.034,24 0,02 20,68 
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Supcapítol 1.7. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat baixa. Pendent superior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Cost 

ATPIBPA 

ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus de 
matollar i/o arbrat jove. Intensitat baixa Pendent 
superior al 40% 

989,42 

    Preu Rendiment Import 

MO500 h peó eventual (càrreges socials incloses) (MO01) 17,06 28,571 487,43 

MO 320 
h. de cap de colla per feina forestal (amb les 
càrregues socials incloses) 

19,24 9,244 177,85 

MQ 510 h. Tractor eruga de 90 a 110 CV 38,50 2,521 97,06 

MQ 021 h. D'esbrossadora de martells sense eq. Tractor 19,65 2,521 49,54 

MA060 h. D'autocarregador forestal 42,94 1,681 72,18 

MQ032 h. motodesbrossadora mecànica manual 2,26 28,571 64,57 

MQ 030 h. de motoserra 2,50 9,244 23,11 

A%AUX Medis auxiliars (MA01) 884,06 0,02 17,68 

Supcapítol 1.8. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat baixa. Pendent inferior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Cost 

ATPIBPB 

ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus de 
matollar i/o arbrat jove. Intensitat baixa. Pendent 
inferior al 40% 

731,59 

    Preu Rendiment Import 

MO500 h peó eventual (càrreges socials incloses) (MO01) 17,06 20,168 344,07 

MO 320 
h. de cap de colla per feina forestal (amb les 
càrregues socials incloses) 

19,24 6,723 129,34 

MQ 510 h. Tractor eruga de 90 a 110 CV 38,50 2,521 97,06 

MQ 021 h. D'esbrossadora de martells sense eq. Tractor 19,65 2,521 49,54 

MA060 h. D'autocarregador forestal 42,94 0,840 36,07 

MQ032 h. motodesbrossadora mecànica manual 2,26 20,168 45,58 

MQ 030 h. de motoserra 2,50 6,723 16,81 

A%AUX Medis auxiliars (MA01) 656,08 0,02 13,12 

Supcapítol 1.9. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat molt baixa. Pendent inferior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Cost 

ATPIMBPB 

ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus de 
matollar i/o arbrat jove. Intensitat molt baixa. 
Pendent inferior al 40% 

590,36 

    Preu Rendiment Import 

MO500 h peó eventual (càrreges socials incloses) (MO01) 15,00 18,487 277,31 

MO 320 
h. de cap de colla per feina forestal (amb les 
càrregues socials incloses) 

17,9 5,462 97,77 

MQ 510 h. Tractor eruga de 90 a 110 CV 34,85 2,101 73,21 

MQ 021 h. D'esbrossadora de martells sense eq. Tractor 17,2 2,353 40,47 

MA060 h. D'autocarregador forestal 40,3 0,840 33,85 

MQ032 h. motodesbrossadora mecànica manual 2,26 18,487 41,78 

MQ 030 h. de motoserra 2,50 5,462 13,66 

A%AUX Medis auxiliars (MA01) 615,00 0,02 12,30 
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Supcapítol 1.10 Obertura de camins 

Codi tarifa Descripció Cost 

LJ01 
Km. Arranjament via d'accés per accedir a l'area 
d'actuació persones, màquines i mitjans d'extinció. 

1208,23 

    Preu Rendiment Import 

MO 200 
h. d'enginyer tècnic o diplomat amb una experiència 
de fins deu anys (amb les càrregues socials incloses) 

26,41 2,521 66,58 

MO 320 
h. de cap de colla per feina forestal (amb les 
càrregues socials incloses) 

19,24 9,244 177,85 

MQ151 h. De retroexcavadora sobre pneumàtics mitjana 50,26 10,084 506,82 

MQ 021 h. D'esbrossadora de martells sense eq. Tractor 19,65 6,723 132,10 

MA060 h. D'autocarregador forestal 42,94 2,521 108,25 

MQ032 h. motodesbrossadora mecànica manual 2,26 2,521 5,70 

MQ 030 h. de motoserra 2,50 5,042 12,61 

A%AUX Medis auxiliars (MA01) 991,61 0,20 198,32 

Supcapítol 1.11. Tallada arbres especials. Dificulat alta. 

Codi tarifa Descripció Cost 

TAEDA 
U. Tractament d'arbres especials a zona de dificultat 
alta 

                                             249,45 €  

    Preu Rendiment Import 

MO 220 
h. treballador forestal qualificat amb carnet 
edmotoserra i/o aplicador fitosanitaris. 

24,22 5,042 122,12 

MO 500 h. peó eventual (amb les càrregues socials incloses). 17,06 6,723 114,69 

MQ 030 h. de motoserra 2,50 5,042 12,61 

MA02 %. Medis auxiliars 2,00 0,02 0,04 

Supcapítol 1.12. Tallada arbres especials. Dificulat baixa. 

Codi tarifa Descripció Cost 

  
U. Tractament d'arbres especials a zona de dificultat 
baixa 

                                             114,61 €  

    Preu Rendiment Import 

MO 220 
h. treballador forestal qualificat amb carnet 
edmotoserra i/o aplicador fitosanitaris. 

24,22 2,521 61,06 

MO 500 h. peó eventual (amb les càrregues socials incloses). 17,06 2,521 43,01 

MQ 030 h. de motoserra 2,50 4,202 10,50 

MA02 %. Medis auxiliars 2,00 0,02 0,04 

Supcapítol 1.13. Plantes invasores. Intensitat alta 

Codi tarifa Descripció Cost 

EVIIA 
ha. Tractament i retirada de vegetació invasora, 
intensitat alta 

2635,56 

    Preu Rendiment Import 

MO 220 
h. treballador forestal qualificat amb carnet 
edmotoserra i/o aplicador fitosanitaris. 

24,22 102,521 2483,06 

MO 500 h. peó eventual (amb les càrregues socials incloses). 17,06 6,723 114,69 
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MA02 %. Medis auxiliars 30,00 1,261 37,82 

     

     

Supcapítol 1.15. Plantes invasores. Intensitat baixa 

Codi tarifa Descripció Cost 

  
ha, Aclarida de peus, i tractament de restes. 
Intensitat baixa. 

1358,56 

    Preu Rendiment Import 

MO 220 
h. treballador forestal qualificat amb carnet 
edmotoserra i/o aplicador fitosanitaris. 

24,22 50,420 1221,18 

MO 500 h. peó eventual (amb les càrregues socials incloses). 17,06 6,723 114,69 

MA02 %. Medis auxiliars 30,00 0,756 22,69 
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PREUS COMPOSTOS 
     

Capítol 1. Treballs forestals 

Supcapítol 1.1. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d'arbrat adult. 
Intensitat alta. Pendent superior al 40% 

Codi tarifa Descripció Cost (€/ha) 

ATFIAPA 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus d'arbrat 
adult. Intensitat alta. Pendent superior al 40% 

1993,46 

Supcapítol 1.2. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d'arbrat adult. 
Intensitat alta. Pendent inferior al 40% 

Codi tarifa Descripció Cost (€/ha) 

ATFIAPB 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus d'arbrat 
adult. Intensitat alta. Pendent inferior al 40% 

1563,22 

Supcapítol 1.3. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d'arbrat adult. 
Intensitat Baixa. Pendent superior al 40% 

Codi tarifa Descripció Cost (€/ha) 

ATFIBPA 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus d'arbrat 
adult. Intensitat baixa. Pendent superior al 40% 

1311,87 

Supcapítol 1.4. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d'arbrat adult. 
Intensitat baixa. Pendent inferior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Cost (€/ha) 

ATFIBPB 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus d'arbrat 
adult. Intensitat baixa. Pendent inferior al 40% 

1122,42 

Supcapítol 1.5. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat alta. Pendent superior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Cost (€/ha) 

ATPIAPA 

ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a menys del 33% de peus de 
matollar i/o arbrat jove. Intensitat alta. Pendent 
superior al 40% 

1532,72 

Supcapítol 1.6. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat alta. Pendent inferior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Cost (€/ha) 

ATPIAPB 

ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a menys del 33% de peus de 
matollar i/o arbrat jove. Intensitat alta. Pendent 
inferior al 40% 

1117,31 

Supcapítol 1.7. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat baixa. Pendent superior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Cost (€/ha) 
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ATPIBPA 

ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus de 
matollar i/o arbrat jove. Intensitat baixa Pendent 
superior al 40% 

989,42 

Supcapítol 1.8. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat baixa. Pendent inferior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Cost (€/ha) 

ATPIBPB 

ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus de 
matollar i/o arbrat jove. Intensitat baixa. Pendent 
inferior al 40% 

731,59 

Supcapítol 1.9. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat molt baixa. Pendent inferior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Cost (€/ha) 

ATPIMBPB 

ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus de 
matollar i/o arbrat jove. Intensitat molt baixa. 
Pendent inferior al 40% 

590,36 

Supcapítol 1.10 . Arranjament de camins 

Codi tarifa Descripció Cost 

LJ01 
Km. Arranjament vies d'accés per accedir a l'area 
d'actuació persones, màquines i mitjans d'extinció. 

1208,23 

Supcapítol 1.11. Tallada arbres especials. Dificultat alta 

Codi tarifa Descripció Cost (€/ha) 

TAEDA 
U. Tractament d'arbres especials a zona de dificultat 
alta 

296,84 

Supcapítol 1.12. Tallada arbres especials. Dificultat baixa 

Codi tarifa Descripció Cost (€/ha) 

TAEDM 
U. Tractament d'arbres especials a zona de dificultat 
baixa 

136,38 

Supcapítol 1.13. Eliminació invasores. Intensitat alta 

Codi tarifa Descripció Cost (€/ha) 

EVIIA 
ha. Tractament i retirada de vegetació invasora, 
intensitat alta 

3136,32 

Supcapítol 1.14. Eliminació invasores. Intensitat baixa 

Codi tarifa Descripció Cost (€/ha) 

EVIIB 
ha. Tractament i retirada de vegetació invasora, 
intensitat alta 

1616,68 
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PRESSUPOST FRANJA EXTERIOR 

     

Capítol 1. Treballs forestals 

Supcapítol 1.1. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d'arbrat adult. 
Intensitat alta. Pendent superior al 40% 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATFIAPA 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus. 
Intensitat alta. Pendent superior al 40% 

1993,46 

Amidament directe 1,600 

Total 1.1. (€) 3189,54 

Supcapítol 1.2. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d'arbrat adult. 
Intensitat alta. Pendent inferior al 40% 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATFIAPB 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus. 
Intensitat alta. Pendent inferior al 40% 

1563,22 

Amidament directe 9,800 

Total 1.2. (€) 15319,55 

Supcapítol 1.3. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d'arbrat adult. 
Intensitat Baixa. Pendent superior al 40% 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATFIBPA 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus. 
Intensitat baixa Pendent superior al 40% 

1311,87 

Amidament directe 0,100 

Total 1.3. (€) 131,19 

Supcapítol 1.4. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de més del 33% de peus d'arbrat adult. 
Intensitat baixa. Pendent inferior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATFIBPB 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus. 
Intensitat baixa. Pendent inferior al 40% 

1122,42 

Amidament directe 2,900 

Total 1.4 (€) 3255,03 

Supcapítol 1.5. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat alta. Pendent superior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATPIAPA 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a menys del 33% de peus. 
Intensitat alta. Pendent superior al 40% 

1532,72 

Amidament directe 0,700 

Total 1.5 (€) 1072,91 

Supcapítol 1.6. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat alta. Pendent inferior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATPIAPB 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a menys del 33% de peus. 
Intensitat alta. Pendent inferior al 40% 

1117,31 

Amidament directe 6,400 

Total 1.6 (€) 7150,81 
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Supcapítol 1.7. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat baixa. Pendent superior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATPIBPA 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus. 
Intensitat baixa Pendent superior al 40% 

989,42 

Amidament directe 0,600 

Total 1.7 (€) 593,65 

Supcapítol 1.8. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat baixa. Pendent inferior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATPIBPB 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus. 
Intensitat baixa. Pendent inferior al 40% 

731,59 

Amidament directe 4,000 

Total 1.8. (€) 2926,34 

Supcapítol 1.9. Aclarida i tractament de la vegetació amb eliminació de menys del 33% de peus de matollar i/o 
arbrat jove. Intensitat molt baixa. Pendent inferior al 40%. 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

ATPIMBPB 
ha, Aclarida de peus, estassada de matoll i 
tractament de restes a més del 33% de peus. 
Intensitatmolt baixa. Pendent inferior al 40% 

590,36 

Amidament directe 5,300 

Total 1.9. (€) 3128,89 

Supcapítol 1.10. Arranjament de camins 

Codi tarifa Descripció Preu €/ha 

LJ01 
Km. Arranjament vies d'accés per accedir a l'area 
d'actuació persones, màquines i mitjans d'extinció. 

1208,23 

Amidament directe 1,779 

Total 1.9. (€) 2148,83 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL (€) 38.916,75 
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FULL RESUM DE PRESSUPOST 
 

- Pressupost franja exterior     38.916,75 € 

      ---------------------------------------------------- 
- Pressupostexecució material     38.916,75 € 

- Benefici industrial (6%)      2.335,00 € 

- Despesesgeneralsd’empresa (13%)    5.059,17 € 

 
      ----------------------------------------------------  
   PRESSUPOST PER CONTRACTE    46.310,92 €  
   IVA (21%)     9.725,29 € 
      ---------------------------------------------------- 
    TOTAL      56.036,21 € 
 

El pressupost d’execució per contractede la franja exterior del projecte:  “PROJECTE EXECUTIU DE 

TRACTAMENT DE LA VEGETACIÓ DE LA FRANJA PERIMETRAL DE PROTECCIÓ DEL TERME MUNICIPAL 

DE LA JONQUERA” és de  quaranta-sis mil tres-cents deu euros amb noranta-dos cèntims                                

(46.310.92 € ).  

 

 

 

 

 

 

 

La Jonquera,  a 3 de Febrer de 2017. 

 

                                                 

 

 

Genís Martínez Morales   Xavier Laporta Benito 

Tècnic superior forestal    Enginyer Tècnic Forestal (col·legiat 4494)   
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Annex I: Inventari de totes les parcel·les protegides per la franja 
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MODEL 1 

La Jonquera 

Poligon/Referència catastral de la parcel·la Superficie(Ha) 

17093A00500072 0,13 

17093A00500070 0,04 

17093A00500071 0,06 

17093A00500068 0,01 

TOTAL= 0,25 

El Pertús 

Poligon/Referència catastral de la parcel·la Superficie(Ha) 

17093A00100037 0,04 

17093A00100031 0,01 

8914902DH8081S 0,01 

8914903DH8081S 0,03 

8914904DH8081S 0,04 

8914905DH8081S 0,04 

8914906DH8081S 0,10 

8914907DH8081S 0,11 

3A08201A75AP07 0,54 

8914909DH8081S 0,02 

17093A00100001 0,03 

17093A00100024 0,11 

17093A00100038 0,07 

8912508DH8081S 0,01 

17093A00100023 0,06 

17093A00100022 0,01 

8909401DH8080N 
0,01 

0,10 

TOTAL = 1,35 

  

MODEL 2 

La Jonquera  

Poligon/Referència catastral de la parcel·la Superficie(Ha) 

9276610DG8997N 0,03 

9276611DG8997N 0,03 

17093A01200035 0,16 

17093A01200133 0,03 

17093A01200134 0,04 

17093A01200100 0,11 

17093A01200129 0,07 

17093A01200030 0,12 

9372614DG8997S 0,31 

17093A01200098 0,02 

17093A01200130 0,12 
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17093A01200137 0,03 

17093A01200032 0,04 

17093A00500104 
0,01 

0,01 

17093A00500098 

0,04 

0,03 

0,81 

17093A00500094 0,11 

9667502DG8996N 0,30 

17093A00500097 0,20 

9960402DG8996S 0,04 

17093A00700009 0,30 

17093A00700024 0,41 

17093A00709006 0,14 

17093A00700012 0,08 

17093A00709015 0,01 

17093A00700013 
0,07 

0,05 

0155202DG9905N 0,07 

17093A00709006 0,10 

17093A00700033 0,24 

17093A00600050 
0,19 

0,18 

17093A00600092 0,03 

17093A00609002 
0,78 

0,53 

17093A00809025 0,73 

9756402DG8995N 0,46 

3A08201A75AP07 
0,16 

0,74 

9371521DG8997S 0,37 

ACA 0,34 

17093A00909059 0,15 

17093A00900198 0,06 

17093A00900120 0,10 

17093A00900268 0,05 

17093A00909058 0,48 

17093A00909057 0,24 

El Pertús  

Poligon/Referència catastral de la parcel·la Superficie(Ha) 

17093A00100002 0,13 

TOTAL = 9,80 

  

MODEL 3 

La Jonquera 

Poligon/Referència catastral de la parcel·la Superficie(Ha) 
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17093A00500052 0,10 

TOTAL= 0,10 

  

  

MODEL 4 

La Jonquera  

Poligon/Referència catastral de la parcel·la Superficie(Ha) 

17093A01200049 0,08 

17093A01200048 0,23 

17093A01200045 0,22 

0062102DG9906S 0,51 

17093A00800065 0,36 

17093A00800064 0,67 

17093A00800060 0,79 

17093A00809025 0,02 

3A08201A75AP07 0,02 

TOTAL= 2,90 

  

MODEL 5 

La Jonquera  

Poligon/Referència catastral de la parcel·la Superficie(Ha) 

17093A00500192 0,37 

17093A01200137 0,07 

9470511DG8997S 0,12 

17093A00500104 0,11 

17093A00500190 0,02 

TOTAL= 0,7 

  

MODEL 6 

La Jonquera 

Poligon/Referència catastral de la parcel·la Superficie(Ha) 

17093A01200129 0,10 

17093A01200030 0,03 

17093A00500183 0,05 

9866306DG8996N 0,10 

9866307DG8996N 0,02 

9865906DG8996N 0,43 

17093A00500068 0,01 

17093A00500120 0,06 

17093A00500067 0,17 

17093A00500188 0,14 

17093A00500189 0,15 

17093A00500056 0,44 

9863916DG8996S 0,04 

17093A00500052 0,22 

0155201DG9905N 0,04 

0155202DG9905N 0,06 
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17093A00709006 0,09 

17093A00700033 0,20 

0253101DG9905S 0,12 

0253102DG9905S 0,12 

17093A00700041 0,07 

17093A00700043 0,11 

0546201DG9904N 0,06 

17093A00609002 1,34 

17001A00500010 0,01 

17093A00800049 0,09 

17093A00800096 0,05 

17093A00800095 0,05 

17093A00800051 0,07 

17093A00800050 0,07 

17093A00800037 0,09 

17093A00800034 0,15 

17093A00800125 0,03 

9469901DG8996N 0,22 

9568202DG8996N 
0,62 

0,73 

TOTAL = 6,4 

  

MODEL 7 

La Jonquera  

Poligon/Referència catastral de la parcel·la Superficie(Ha) 

17093A01200045 0,09 

17093A01200044 0,25 

17093A01200135 0,05 

17093A01200035 0,13 

9276607DG8997N 0,03 

17093A01200136 0,04 

TOTAL = 0,60 

  

MODEL 8 

La Jonquera 

Poligon/Referència catastral de la parcel·la Superficie(Ha) 

17093A00500182 0,12 

17093A00500183 0,04 

17093A00700024 0,10 

17093A00700016 0,15 

0155201DG9905N 0,06 

0155201DG9905N 0,19 

0155202DG9905N 0,34 

0546203DG9904N 0,29 

17093A00609002 0,11 

0043501DG9904S 0,35 
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0,12 

0050108DG9905S 0,48 

0050105DG9905S 0,28 

0050104DG9905S 0,11 

0050109DG9905S 0,16 

0050103DG9905S 0,06 

0050107DG9905S 0,01 

17093A00800125 0,08 

17093A00800034 0,16 

17093A00909057 0,23 

8875301DG8987N 0,47 

3A08201A75AP07 0,07 

TOTAL= 4 

   

MODEL 9 

La Jonquera 

Poligon/Referència catastral de la parcel·la Superficie(Ha) 

0546203DG9904N 0,91 

17093A00600050 
0,11 

0,05 

17093A00600092 0,31 

17093A00600089 0,34 

0043501DG9904S 0,22 

17093A00609002 
0,02 

0,16 

0050110DG9905S 0,10 

0050111DG9905S 0,31 

0050104DG9905S 0,05 

0050105DG9905S 0,18 

0050107DG9905S 0,02 

9756407DG8995N 0,21 

9756400DG8995N 0,58 

17093A00800061 0,17 

ACA 1,57 

TOTAL= 5,3 

 




