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1. Introducció i antecedents  

 

Recentment ha tingut lloc un episodi de fortes ventades a la zona que ha fet que moltes àrees 

forestals de Terrassa s’hagin vist afectades. És per aquest motiu que el Servei de Gestió de 

l’Espai Públic ha vist la necessitat de diagnosticar quines han estat aquestes zones, per a 

posteriorment  prendre les mesures necessàries.  

Sovint, a Terrassa conviuen zones forestals amb zones urbanes, i per tant, el fet que arbres 

caiguts o escapçats estiguin prop de zones transitades, comporta un cert risc.  

Tant és així, que l’Ajuntament ha volgut fer un inventari de les zones verdes i equipaments de 

les zones periurbanes, i d’aquesta manera veure quines zones eren les que estaven més 

afectades per les recents ventades.  

 

2. Objecte i justificació 

 

L’objecte d’aquest document és realitzar un projecte executiu de l’arranjament de les zones 

periurbanes afectades per ventades per tal de minimitzar el risc de caiguda d’arbres, millorar 

la seguretat davant d’incendis forestals l’estat de la forest i la imatge de les parcel·les i afavorir 

la descomposició dels arbres caiguts. 

Gràcies a aquest projecte s’ha pogut tenir una visió global de les zones forestals afectades de 

tot Terrassa i s’ha vist que era prioritària una actuació en zones concretes. Aquestes afeccions, 

en la major part de les zones, consistien en arbres tombats, escapçats o que havien patit algun 

dany en l’episodi de ventades, i que per tant, eren inestables. Aquesta inestabilitat fa que 

aquests puguin caure imprevisiblement, i que ho facin provocant danys a béns materials o a 

persones.  

A més de poder provocar danys a persones i bens, altres efectes colaterals, podrien fer 

augmentar el risc d’incendi, degut a la presencia de restes seques d’arbres caiguts o amb 

brancada escapçada. Cal tenir també en compte que el fet que hi hagi moltes zones amb 

arbrat en aquestes condicions afecta l’equilibri de biodiversitat existent en aquestes zones 

forestals  i per tant els fa més susceptibles (tant als arbres malmesos, com als sans) de patir 

malalties i afeccions greus de plagues. Per últim una zona amb arbres caiguts també provoca 

mala imatge a la ciutadania que tenen la percepció de que són espais deixats o degradats. 

 

 

 

 



3 

3. Àmbit d’actuació 

 

Totes les parcel·les afectades per ventades de la zona periurbana analitzada i que està formada 

per aquelles zones verdes i equipaments que actualment no tenen cap contracte de 

manteniment amb cap empresa. Aquestes zones estan catalogades pel POUM de Terrassa com 

a Sistema d’Espais Lliures (classificats com a P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 o P-12), o Sistema 

d’Equipaments comunitaris (classificats com a E-2, E-3, E-4, E-5, E-6, E-8, E-9, E-10 o E-11).  

Aquestes parcel·les analitzades són a les zones que es coneixen com a Cementiri municipal, La 

Grípia, les urbanitzacions de Can Palet, Can Parellada, Les Fonts i Vistalegre.  

 

4. Metodologia 

Anàlisi estat actual 

Com s’ha dit en l’apartat anterior, s’han analitzat les zones que estaven afectades per ventades 

per centrar-se en aquelles més prioritàries.  

Aquest inventari ha estat exhaustiu i ha analitzat cadascuna de les parcel·les objecte d’estudi. 

Com a resultat d’aquest inventari s’ha obtingut unes fitxes detallades de cada parcel·la on hi 

consta informació del cadastre, superfície, tipus de vegetació i les seves característiques, si 

està inclòs en una franja de baixa combustibilitat (en el cas de les urbanitzacions), presència 

d’obstacles i altres comentaris útils a l’hora de proposar algun tipus de gestió i pressupostar-la.  

 

Descripció de la solució 

Una vegada feta la diagnosi i escollides les zones on s’haurà d’actuar, s’han establert uns 

objectius segons la zona, que determinaran el nivell d’acabats. 

En les zones on hi ha més circulació de persones, com per exemple la zona de La Grípia, 

l’exigència dels acabats serà més estricta que en altres zones que no són de pas, com per 

exemple, en torrents presents a la urbanització de Can Palet. 

S’ha de tenir en compte que en l’execució de treballs forestals, els acabats com per exemple el 

triturat de restes vegetals, sovint és d’una mida superior a la que es deixa en l’àmbit de la 

jardineria urbana. Aquests acabats es descriuen per a cada parcel·la executada en els següents 

apartats. 

La tipologia de treballs serà forestal, ja que es tracta de zones arbrades gestionades com a tal, i 

per tant, tan la manera d’executar les feines com els acabats, seran menys exigents que en un 

àmbit de jardineria urbana. Aquestes característiques s’ajustaran al plec de condicions present 

en aquest document. 

S’ha calculat el pressupost en base a les operacions següents: 

En aquestes operacions, es calcula que hi haurà una colla de 4 operaris o peons forestals.  
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Codi  
operació 

Descripció operació 

OP-1 Replanteig de l’obra 

OP-2 Tala d’arbres 

OP-3 Poda inferior 

OP-4 Desbrancatge i trossejat in situ 

 
OP-5 

Desbrancatge i trossejat a carregador 

OP-6 Estassada mecanitzada del sotabosc 

OP-7 Estassada manual del sotabosc 

OP-8 Repàs manual de l’estassada del sotabosc 

 
OP-9 

Arrossegament d’arbres sencers 

 
OP-10 

Arrossegament d’arbres desbrancats 

 
OP-11 

Trituració mecanitzada de les restes vegetals acumulats a carregador 

 
OP-12 

Trituració mecanitzada de les restes vegetals acumulades in situ 

 
OP-19 

Trituració manual de les restes vegetals acumulades in situ i apilat de troncs 

 

 

Quadre resum actuacions 

Parcel·la Adreça i referència cadastral Actuacions Pàg 

CPR 08 Av. Àfrica 77 (0786201DF2908G0001LB) OP-01 + OP-02 

+ OP-04 + OP-

19 

6 

CPR07 Carrer Marroc 26 (0684501DF2908G0001YB) OP-01 + OP-02 

(especial) + 

OP-04 + OP-19 

7 

VA 02 Carrer Cuba 24 (6605102DG1060B0001OT) OP-01 + OP-02 

+ OP-03 + OP-

05 + OP-09 + 

OP-07 + OP-11 

8 

VA 03 Carrer Cuba 1 (6805101DG1060B0001UT) OP-01 + OP-02 

+ OP-03 + OP-

04 + OP-10 + 

OP-07 + OP-12 

9 

VA 04  Carrer Cuba 2 (6506101DG1060B0001DT) OP-01 + OP-02 

+ OP-03 + OP-

04 + OP-07 + 

OP-19 

10 
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Parcel·la Adreça i referència cadastral Actuacions Pàg 

CPT 01, 02, 

04, 05, 06, 

07, 10 i 19 

carrer Cadernera 18, Cadernera 46, Cadernera 54, 

Torrent del Salt 26, Perdiu 1, Vista Alegre 58, Plaça de la 

Pau 1 i Tudó   

(5601148DG1050B0001YQ,5601149DG1050B0001GQ, 

5201065DG1050B0001KQ,5201065DG1050B0001KQ, 

5399701DF1959E0001WR,5399702DF1959E0001AR, 

5898206DF1959H0001TI i 5599402DF1959D0001YK ) 

OP-01 + OP-02 

+ OP-04 + OP-

19 

11 

CPT 17A, 

17B, 18 i 

21  

Carrer Pit Roig 2, Pit Roig 1, Vista Alegre 97 ( 

5098901DF1959A0001YF, 5098902DF1959A0001GF i 

5599402DF1959D0001YK) 

OP-01 + OP-02 

+  OP-03 + OP-

04 + OP-07 + 

OP-19 

12 

CPT 16  Carrer Falciot 7 (sense referència cadastral) OP-01 + OP-02 

+ OP-04 + OP-

19 

13 

LF27 Carrer Margarida 29-31 (9886644DF1998H0000IY)  OP-01 + OP-02 

+ OP-04 + OP-

19 

14 

Zona de la 

Gripia: LGR 

01 

Passeig 22 de juliol 870, 895 i 893 

(0418502DG2001A0001DQ, 0418501DG2001A0001RQ i 

0255101DG2005E0001FD) 

OP-01 + OP-02 

+ OP-03 + OP-

05 + OP-07 + 

OP-10 + OP-11 

15 

Zona del 

Cementiri 

municipal: 

CM 01 

Diverses adreces (diverses referències cadastrals) 
OP-01 + OP-02 

+ OP-04 + OP-

19 

16 

 

A continuació es detalla cada solució per a la parcel·la corresponent. Tant la situació de la 

parcel·la al municipi com la ubicació aproximada dels elements puntuals descrits es mostren a 

l’apartat de Plànols del present projecte:  
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URBANITZACIÓ CAN PARELLADA 

 

Parcel·la CPR 08 Av. Àfrica 77 (Ref cadastral: 0786201DF2908G0001LB) 

Descripció afecció 

per ventades 

Parcel·la molt gran de 2,69 ha amb vegetació canviant, però composada 

principalment per un bosc adult amb densitat arbòria alta format per 

una barreja de pi blanc, alzina i roure. El sotabosc és molt dens a la zona 

de bosc jove, però menys dens a la resta. 

L’afectació de les ventades és molt reduïda. Es troba puntualment algun 

arbre tombat o escapçat a la zona de bosc adult. 

Descripció actuació L’actuació consistirà en tallar els arbres afectats, així com aquells que 

quedin tocats per la tallada, triturar les restes fines in situ, tallar els 

troncs a metre i deixar-los in situ apilats  

 

 

 



7 

 
 

Parcel·la CPR07 Carrer Marroc 26 (Ref cadastral: 0684501DF2908G0001YB) 

Descripció afecció 

per ventades 

Parcel·la de 0,75 ha amb bosc adult de pi blanc de densitat alta i un 

sotabosc amb una cobertura mitjana composat principalment per 

arbustos. Els arbres són de dimensions petites a la part alta i van creixent 

en alçada i diàmetre a mida que es baixa per la parcel·la. 

L’afectació de les ventades és molt reduïda i consisteix en dos arbres de 

grans dimensions escapçats parcialment i que es troben a la cruïlla dels 

carrers de Grècia i Guinea 

Descripció actuació L’actuació consistirà en la tallada dels dos arbres afectats per la ventada 

mitjançant tècniques de tala dirigida. Les restes fines es trituraran in situ 

i els troncs es tallaran en trossos de mig metre i s’apilaran. 
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URBANITZACIÓ VISTALEGRE 

 

Parcel·la VA 02 Carrer Cuba 24 (Ref cadastral: 6605102DG1060B0001OT) 

Descripció afecció 

per ventades 

Parcel·la de 0,277 ha amb vegetació composada per un bosc adult de pi 

blanc amb una densitat mitja, i un sotabosc de cobertura mitja format 

principalment per alzines joves. Es va detectar la presència d’un tancat 

fet de manera rústica que podria ser un hort. 

L’afectació de les ventades va ser mitja. S’observen arbres inclinats, 

caiguts i escapçats, tot i que només van afectar a arbres puntuals essent 

menys de 10 en total. S’observa que ja es va actuar anteriorment per 

eliminar els més problemàtics, però encara queden capçades senceres 

sense processar, com ara a la zona ocupada. 

Descripció actuació L’actuació proposada consistirà en deixar algunes alzines i eliminar tot 

els pins de la parcel·la, ja que són molt esvelts i això els fa més inestables 

i sensibles a pertorbacions (neu, pluja forta, ventada, etc.). 

Probablement aquesta forma es degui a que han crescut en massa, i ara 

al obrir el carrer i construir habitatges es vegin més exposats. Es deixarà 

una cobertura d’alzines que no sobrepassi el 35%. Els arbres 

s’arrossegaran a la parcel·la del davant sense malmetre el ferm i es 

trituraran mecànicament allí.  
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Parcel·la VA 03 Carrer Cuba 1 (Ref cadastral: 6805101DG1060B0001UT) 

Descripció afecció 

per ventades 

Parcel·la molt gran de 2,55 ha amb vegetació canviant. Predomina la 

composada per un bosc adult de pi blanc amb una densitat mitja, i un 

sotabosc de cobertura mitja format principalment per alzines joves. 

També trobem una zona d’alzinar dens amb poc sotabosc i un altre de 

brolla compacta amb esbarzers i algun arbust o arbre jove (alzines i pins 

blancs principalment). 

L’afectació de la ventada a aquesta parcel·la ha estat forta i quasi 

exclusivament al bosc de pins. Trobem molts arbres  malmesos, ja sigui al 

terra, tombats o escapçats, afectant a bona part de la seva superfície. 

Segurament això ve donat pel que hem explicat abans, es tracta d’arbres 

que han crescut junts i ara que s’ha urbanitzat, s’ha trencat l’equilibri i 

són més sensibles a pertorbacions. La zona de brolla i la que es troba en 

bon estat ocupen al voltant de 0,90 ha. 

Descripció actuació L’actuació consistirà doncs en una aclarida forta de la zona de pineda 

deixant una densitat propera als 150 arbres/ha dels arbres que siguin 

més estables, una estassada del sotabosc afavorint les alzines i deixant 

una cobertura màxima del 35%, un arranjament de l’alzinar consistent en 

aclarir-lo fins a uns 250 arbres/ha, poda baixa dels que quedin, trituració 

mecànica de les restes fines i apilat dels troncs resultants. La zona de 

brolla no es tocarà. 
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Parcel·la VA 04  Carrer Cuba 2 (Ref cadastral: 6506101DG1060B0001DT) 

Descripció afecció 

per ventades 

Parcel·la de 0,71 ha amb vegetació composada per un bosc mixt d’alzina i 

pi blanc i un sotabosc molt dens d’esbarzer i arbustos. A dins de la 

parcel·la s’aprecia una zona d’unes 0,25 ha tancades amb un hort i una 

construcció rural. 

L’afectació de la ventada ha estat baixa i consistent en algun peu de pi 

blanc tombat o caigut sobretot a peu de carrer.  

Descripció actuació L’actuació consistirà en eliminar tots els peus de pi blanc situats a prop 

del carrer, i desprès en realitzar una franja segons la llei de prevenció 

d’incendis que vagi a peu de carrer des de la tanca de l’hort fins a la 

parcel·la 65061-02, i desprès que vagi paral·lel al límit de la parcel·la fins 

al límit de la urbanització. En el primer tram la franja farà 18 metres des 

de l’inici de la parcel·la que tractem i en el segon tram farà 25 metres des 

del límit de la parcel·la 65061-02. 
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URBANITZACIÓ CAN PALET 

ZONA NORD:  

Parcel·les CPT 01, 

02, 04, 05, 06, 07, 

10 i 19 

carrer Cadernera 18, Cadernera 46, Cadernera 54, Torrent del Salt 26, 

Perdiu 1, Vista Alegre 58, Plaça de la Pau 1 i Tudó   

(Refs cadastrals: 5601148DG1050B0001YQ,5601149DG1050B0001GQ, 

5201065DG1050B0001KQ,5201065DG1050B0001KQ, 

5399701DF1959E0001WR,5399702DF1959E0001AR, 

5898206DF1959H0001TI i 5599402DF1959D0001YK ) 

Descripció afecció 

per ventades 

Es tracta de diverses parcel·les, quasi totes zones verdes perimetrals, 

amb vegetació forestal i a on s’ha executat la franja de prevenció 

d’incendis forestals. Per tant trobem un bosc de pi blanc amb una 

densitat baixa (propera als 150 arbres/ha tal i com marca la normativa) i 

un sotabosc format per arbustos, esbarzers i arítjol, amb molta 

cobertura, però encara poc desenvolupat ja que la franja es va executar 

fa un any i mig. 

S’han agrupat aquestes parcel·les perquè l’afectació ha estat semblant a 

totes, molt baixa. A cadascuna d’elles trobem algun arbre puntual ja sigui 

tombat, escapçat o al terra, però habitualment trobem entre 1 i 2 arbres 

per parcel·la. 

Descripció actuació L’actuació consistirà en  tallar aquests arbres, per desprès triturar in situ 

les restes fines, tallar els troncs a metre per deixar-los in situ apilats 
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ZONA SUD:  

Parcel·les CPT 17A, 

17B, 18 i 21  

Carrer Pit Roig 2, Pit Roig 1, Vista Alegre 97 (Refs cadastrals: 

5098901DF1959A0001YF, 5098902DF1959A0001GF i 

5599402DF1959D0001YK) 

Descripció afecció 

per ventades 

Parcel·les de la zona sud amb la mateixa casuística que les descrites 

abans , Destacar, però, que fruit de les actuacions d’urgència que es van 

fer desprès de les ventades, trobem més arbres a mig tractar (només 

desbrancats, troncs a mig processar, etc.) 

Descripció actuació Parcel·les de la zona sud amb la mateixa casuística que les descrites 

abans, per tant el tractament serà el mateix.  
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Parcel·la CPT 16  Carrer Falciot 7 (Ref cadastral: sense referència cadastral) 

Descripció afecció 

per ventades 

Es tracta d’una parcel·la amb dos zones diferenciades, la primera 

afectada per una línia elèctrica d’alta i per tant amb molt poca vegetació, 

i la segona entre la línia i el límit de les parcel·les amb un bosc dens de pi 

i alzina i un sotabosc també dens.  

A la zona de bosc hi ha hagut afectació de les ventades de baixa 

intensitat amb alguns arbres tombats. 

Descripció actuació El treballs consistiran en realitzar un tractament d’acord amb la llei de 

prevenció d’incendis a la zona situada entre la línia i el límit de les 

parcel·les edificables. Quedarà una densitat d’arbres de 150 arbres/ha, el 

sotabosc desbrossat fins assolir una cobertura del 35%, les restes 

generades triturades in situ i els troncs tallats a metre per apilar-los in 

situ. Es prioritzarà deixar les alzines i eliminar els arbres mes propers a 

les parcel·les. 
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URBANITZACIÓ LES FONTS 

 

Parcel·la LF27 Carrer Margarida 29-31 (Ref cadastral: 9886644DF1998H0000IY)  

Descripció afecció 

per ventades 

Parcel·la gran tancada, però la zona de parc només ocupa 0,477 ha. La 

zona de parc té una vegetació composada per un bosc adult de pi blanc i 

en menor mida alzina. El sotabosc és vegetació herbàcia i algun arbust 

dispers. En tot cas, només s’ha pogut visualitzar part de la parcel·la ja 

que està tancada 

L’afectació de la ventada ha estat moderada amb arbres tombats, caiguts 

i escapçats. 

Descripció actuació L’actuació consistirà en  tallar aquests arbres, per desprès triturar in situ 

les restes fines i tallar els troncs a metre per deixar-los in situ apilats.  
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ALTRES ZONES 

Zona de la Gripia: 

Parcel·la LGR 01 

Passeig 22 de juliol 870, 895 i 893 (Refs cadastrals: 

0418502DG2001A0001DQ, 0418501DG2001A0001RQ i 

0255101DG2005E0001FD) 

Descripció afecció 

per ventades 

Zona que agrupa diferents parcel·les al límit de la ciutat. La superfície 

total és de 18,52 ha, però la part arbrada forestal és de 1,82 ha. 

Diferenciem la zona més propera a la ciutat que està majorment 

enjardinada, de la que hi ha des del camí fins a la riera amb vegetació 

principalment espontània. Centrant-nos en aquesta última, podem 

generalitzar dient que hi trobem un bosc adult amb diferents especies (pi 

blanc, alzina, roure i pi pinyer) i una densitat mitja, i un sotabosc molt 

variat segons la zona, però amb una cobertura mitja. Destaquem la gran 

afluència de gent per practicar esport i passejar. 

L’afectació per les ventades ha estat mitja, i es combina amb una zona 

cremada per un incendi recent. Trobem diversos arbres al terra, d’altres 

tombats, alguns escapçats i els que hi ha a la zona de l’incendi morts o 

amb afectacions greus. 

Descripció actuació El tractament consistirà en processar tot l’arbrat afectat per la ventada i 

per l’incendi, i aprofitar per fer una aclarida forta al pi per afavorir 

l’alzina i el roure. Per tant es deixarà una densitat de pi 

d’aproximadament 150 arbres/ha potenciant alzina i roure, que també 

s’aclariran i podaran fins a una densitat màxima de 300 arbres/ha per 

afavorir el seu creixement. El sotabosc s’estassarà i/o podarà fins assolir 

una cobertura màxima del 35 % (incloent alzines i roures). Totes les 

restes fines generades es trituraran mecànicament in situ i els troncs es 

tallaran a metre i apilaran in situ. 

 

 



16 

 

Zona del Cementiri 

municipal: 

Parcel·la CM 01 

Diverses adreces (Refs cadastrals: diverses referències cadastrals) 

Descripció afecció 

per ventades 

Només ens centrem al límit nord del cementiri, a prop del camp d’horts 

urbans. Es tracta d’una zona de vegetació espontània, majorment 

herbàcia i de brolla, amb grups dispersos d’arbrat (pi blanc) concentrats 

a tocar del mur del cementiri. 

Precisament a aquests bosquets hi ha hagut afectació per la ventada, 

que va deixar alguns arbres inclinats cap al cementiri, d’altres tombats i 

alguns escapçats. No es va poder accedir fins a la zona, però s’estima que 

no n’hi ha més de 10 arbres afectats. 

Descripció actuació L’actuació consistirà en tallar tots els arbres afectats i posteriorment 

processar les restes generades in situ de la mateixa manera que a la 

resta d’actuacions 

 

 

 

Per acabar destaquem que a algunes parcel·les de grans dimensions (> 5 ha) s’han detectat 

arbres puntuals afectats per ventades, com ara a la zona verda que separa Les Fonts de Can 

Parellada o a la parcel·la de la deixalleria municipal. Com es tractava d’afectacions a arbres 

aïllats (1 o 2) en mig de la massa boscosa no s’ha contemplat la seva tallada ja que no suposen 

un risc elevat, seria molt costós arribar fins a ells i tampoc suposa una millora substancial pel 

conjunt de la forest.  
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5. Termini d’execució i garantia de les obres 

 

El termini d’execució de les obres s’estableix en 2 mesos des de l’inici dels treballs. 

El termini indicat és a títol orientatiu, i pot variar lleugerament en funció dels mitjans que faci 

servir l’empresa adjudicatària i el rendiment dels equips que presenti, que en tot cas hauran 

de comptar amb l'aprovació de la Direcció Facultativa. 

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic, es fixa un període de garantia d’un (1) any des 

de la recepció de les obres acabades. Durant el període de garantia, el contractista serà 

responsable d'executar totes aquelles correccions i reparacions considerades necessàries per 

tal que les obres compleixin totalment, al mateix temps de l'expedició del certificat de final de 

període de garantia, les condicions del Projecte Executiu i de la seva execució. 

 

6. Gestió de residus 

 

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

generin, s’obliga a donar estricte compliment al previst en l’Ordenança Municipal reguladora 

de la neteja pública i de la gestió de residus. 

 

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

matèria de prevenció d’incendis forestal en les urbanitzacions sense continuïtat immediata a la 

trama urbana (Llei 5/2003 del 22 d’abril de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana; i el Decret 123/205 del 14 

de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana.) 

Per altra banda la propietat sobre la qual s’executen els treballs, gaudirà d’un termini de 15 

dies per emportar-se la fusta que es generi sobre la seva finca, passats aquest període el 

contractista haurà de retirar la fusta, si aquesta està en un lloc accessible.  

7. Seguiment i control de les obres 

 

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

l’Ajuntament de Terrassa o la direcció facultativa contractada per aquests serveis tècnics. Per 

poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic del Servei de Gestió de 

l’Espai Públic tindrà accés, en qualsevol moment, a l’obra, sigui quin sigui l’estat de 

desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels 

treballs en curs als tècnics designats per l’Ajuntament de Terrassa. 
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L’empresa adjudicatària designarà a peu d’obra, un tècnic amb suficient qualificació per a 

desenvolupar les tasques assignades i amb dedicació suficient per a la bona i correcta execució 

de l’obra. Tanmateix, aquest tècnic ha d’estar localitzable en tot moment. En el cas de no 

complir-se aquests requisits, la Direcció Facultativa pot rebutjar-lo i sol·licitar-ne un de nou. 

1. Pressupost per a coneixement de l’administració  

Pressupost d’Execució Material (PEM) 17.712,26 € 

Despeses generals 13% 2.302,59 € 

Benefici industrial 6% 1.062,74 € 

Pressupost d’Execució per Contracta sense IVA 21.077,59 € 

IVA 21% 4.426,29 € 

Pressupost d’Execució per Contracta amb IVA 25.503,88 € 

 

El pressupost d’execució per contracte és de VINT-I-UN MIL SETANTA-SET EUROS AMB 

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS IVA exclòs (21.077,59 €). 

L’IVA calculat al 21% puja a la quantitat de QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS 

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (4.426,29 €). 

El pressupost d’execució per contracte és de VINT-I CINC MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB 

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS IVA inclòs (25.503,88€). 

 

 Terrassa, 16 de març de 2016 

 

 

 

 

Marta Martínez Subirà 
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2.1 Aspectes generals  
 

2.1.1 Objecte  
 
Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha 
de complir l’execució de les obres de l’arranjament de  parcel·les periurbanes afectades per 
ventades al municipi de Terrassa.  
 

2.1.2 Àmbit d’aplicació  
 
El present plec s’aplicarà a tots els treballs necessaris per a l’execució de les obres descrites a 
la memòria del present projecte per a l’arranjament de  parcel·les periurbanes afectades per 
ventades.  
 

2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables  
 
Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes a 
aquest Plec, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no es modifiquin ni 
s’ oposin a allò que en ell s’especifica. En cas de contradicció prevaldria el rang jurídic superior 
i la més nova sobre la més antiga.  
 
 

 Llei 5/2003, de 22 d abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals a les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.  

 Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d’incendis forestals a les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.  

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

 Ordre del 9 d abril de 1964, Ordenança General de Seguretat i Higiene al treball.  
 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgables per l’Administració de l’Estat, de l’Autonomia, de l’Ajuntament i d’altres 
organismes competents, que tinguin aplicació als treballs que s’han de realitzar, tant si són o 
no esmentats a la relació anterior, restant a decisió del director d’obra resoldre qualsevol 
discrepància que pugui haver respecte al que disposa aquest plec de condicions tècniques.  
 
 

2.2 Descripció general de les obres  
 
Per tal d’assolir els objectius i criteris plantejats en la memòria del present projecte, les obres 
que s’han de realitzar consistiran en el següent:  
 



 Tallada arbres afectats per ventades, reducció de la densitat d’arbrat i estassada del sotabosc  
.  

 Replanteig 

 Construcció de carregadors 

 Tala d’arbres  

 Poda inferior dels arbres que no es talen  

 Estassada i trituració del sotabosc  

 Trituració de les restes vegetals in situ i  
 

2.2.1 Replanteig 
 
El contractista marcarà sobre el terreny els límits de la parcel·la, on s’apilarà la fusta extreta i 
els arbres que han de tallar-se 
 

 

2.2.2 Carregadors 
 
El contractista conjuntament amb el director de l’obra, decidirà on es deixarà la fusta, que en 
tots els casos serà dins la mateixa parcel·la executada i sense necessitat de construir vies 
d’accés o carregadors 
 

2.2.3 Tala d’arbres  
 
La distribució dels peus després de la tala d’arbres haurà de complir els següents criteris de 
prevenció, tal com s’ha definit en la memòria.  

 Densitat de peus màxima: 150 peus/ha (excepte en alguns casos, que serà superior, 
descrits a la memòria) 

 Distància mínima entre peus restants: 8 metres  

 Distància mínima entre capçades dels arbres restants: 5 metres  

 Distància mínima entre capçades i límit de les parcel·les edificades: 5 metres  
Excepcionalment es podran respectar exemplar d’especial interès, així com grups d’arbres, 
sempre que la distància entre les capçades d aquest individu o conjunt i les capçades d’altres 
arbres sigui major o igual a 10 metres.  
Per a l’elecció dels peus es començarà tallant tots els peus en una franja de 5 metres 
d’amplada que limita amb les parcel·les edificades. També es tallaran tots aquells arbres que 
tinguin la capçada parcialment dins aquesta franja de 5 metres, i que no puguin podar-se 
adequadament per evitar que envaeixin aquest espai. Després de tallar aquests arbres es 
procedirà a deixar les densitats i distàncies anteriorment comentades, tenint en compte també 
el següent ordre de prioritat (de primers a últims en tallar) en funció de l’espècie arbòria:  

 Pi blanc  

 Alzina  

 Pi pinyoner  

 Pi pinastre  

 Alzina surera  

 Roure  

 Arços i d altres planifolis  
 

Per a densitats d’arbres baixes també es consideraran tots els peus de diàmetre >7,5 cm a 
l’hora de comptar les distàncies entre peus, i no només els diàmetres > 15 cm.  
 



2.2.4 Poda inferior  
 
Els arbres que no es talen i els arbusts d’alçada > 3m, es podaran fins a 2,20 metres d’alçada, 
sempre que no suposi més de 2/3 parts de l’alçada total de l’arbre  
 

2.2.5 Arrossegament dels arbres als carregadors  
 
Els arbres s’arrossegaran sencers o desbrancats fins als carregadors, utilitzant tractor de 127 
CV amb cabestrant, tanqueta de 105 CV amb cabestrant o skidders.  
 

2.2.6 Desbrancatge  
 
El desbrancatge es farà als carregadors de forma manual amb la motoserra. Els troncs es 
trossejaran en trossos d’1m de longitud.  
 
En cas que no es pugui realitzar l’arrossegament: el desbrancatge i la divisió dels troncs es 
realitzarà in situ.  
 
 

2.2.7 Estassada i trituració del sotabosc  
 
L’estassada del sotabosc serà arreu. La maquinària a utilitzar es defineix per a cada mètode en 
l’apartat 2.4. del present plec de condicions.  
Sempre que sigui possible es trituraran in situ totes les restes de l’estassada.  
 
 

2.2.8 Trituració de les restes vegetals  
 
Les restes vegetals acumulades després del desbrancatge es trituraran amb la maquinària 
proposada en cada mètode d execució, i es deixaran en la mateixa superfície. En cap cas 
aquestes restes podran afectar les vies de la urbanització o carrer ni, en general, cap via ni 
girador transitable.  
 

2.2.9 Codis d’obra  
Els conjunts d obres citades en el present projecte es codifiquen de la forma següent:  
 
Taula 2.1. Relació de les operacions a realitzar amb el corresponent codi d’obra  
 
 

Codi Operacions dels mètodes de reducció de peus i estassada del sotabosc  

OP-1 Replanteig fases 1 i 2 de l’obra (marcar el límit de tram i carregador)  

OP-2 Tala d’arbres  

OP-3  Poda inferior  

OP-4  Desbrancatge i trossejat in situ  

OP-5  Desbrancatge i trossejat a carregador  

OP-6  Estassada mecanitzada del sotabosc  

OP-7  Estassada manual del sotabosc  

OP-8  Repàs manual de l’estassada del sotabosc  

OP-9  Arrossegament d’arbres sencers fins al carregador, descàrrega i apilat posterior al 
desbrancatge  

OP-10 Arrossegament d’arbres desbrancats fins al carregador, descarregar i apilar  



OP-11 Trituració mecanitzada de les restes vegetals acumulades a carregador  

OP-12 Trituració mecanitzada de les restes vegetals acumulades in situ  

OP-13 Eliminació d’arbres especials  

OP- 19 Trituració manual de les restes vegetals acumulades in situ  

 
Taula 2.2. Relació de les operacions a realitzar per a l execució de les obres d accés  
 

Codi Operacions dels mètodes de reducció de peus i estassada del 
sotabosc  

 

OP-14 Obertura d’una via de servei de 3 m d amplada per a l accés de la 
maquinària a la franja 

Terreny tou  
 

OP-15 Terreny dur  
 

OP-16 Arranjament d’una via de servei de 3 m d amplada per a l accés 
de la maquinària a la franja 

Terreny tou  
 

OP-17 Terreny dur  
 

OP-18 Construcció i arranjament d’un carregador d’uns 400 m2 per a la realització dels 
treballs i l emmagatzematge de la fusta extreta.  

 
 

2.3 Desenvolupament de les obres  
 

2.3.1 Inici i acabament de les obres  
 
El contractista començarà les obres desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins el 
període de 8,00 setmanes quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l 
execució total es dugui a terme dins el termini exigit al contracte.  
 

2.3.2 Maquinària i mitjans auxiliars  
 
El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les màquines, 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 utilitzar-los, mantenir-los i conservar-los adequada i correctament.  
 
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte 
es veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, 
en quantitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte a ales 
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.  
 

2.3.3 Seguretat en els treballs d’execució  
 
El contractista s’ajustarà al Pla de Seguretat i Salut redactat a partir de l Estudi Bàsic de 
seguretat i Salut del present projecte.  
 



El contractista disposarà d’una pòlissa d assegurances amb cobertura de responsabilitat civil 
sobre béns mobles i immobles.  
 

2.3.4 Permisos per a l execució de les obres  
 
Correspon a l’Ajuntament de Terrassa sol·licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els 
treballs.  
 
El contractista tindrà sobre el terreny un escrit signat per l’Ajuntament de Terrassa on 
s’expressarà que a l’Ajuntament es disposen de tos els permisos necessaris per a l execució de 
les obres.  
 
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 figuri en algun document contractual.  
 

2.3.5 Responsabilitat del contractista durant l execució de les obres  
 
El contractista serà responsable 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, o d’una 
deficient organització de les obres.  
 
Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec, 
adequadament.  
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 torrents i 
dipòsits d’aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants i qualsevol altre material que pugui 
ser perjudicial.  
 
 

2.4 Unitats de mesura de les obres i rendiments estàndard  
 
A continuació es descriuen les unitats de mesura de les operacions i els rendiments estàndard, 
que són els habituals en el sector i estan extrets de la l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, per a cada 
operació. 
 

Taula 4. Preus compostos per operacions de reducció de l’arbrat i estassada de sotabosc 

Cod 

operació 

Descripció 

operació 
Maquinària Personal 

Rendiment 

(hores/ha) 

Subtotal 

(€/ha) 

OP-1 Replanteig de l’obra - 
Enginyer tècnic 

forestal 
1,0 29.24 

OP-2 Tala d’arbres Motoserra 3,5 CV Motoserrista 2,00 – 17,00 61,31 – 521,12 



Cod 

operació 

Descripció 

operació 
Maquinària Personal 

Rendiment 

(hores/ha) 

Subtotal 

(€/ha) 

OP-3 Poda inferior Motoserra 3,5 CV Motoserrista 3,00 – 4,00 91,96 – 122.62 

OP-4 
Desbrancatge i trossejat 

in situ Motoserra 3,5 CV Motoserrista 12,50 – 157 383,18 – 4.812,62 

 
OP-5 

Desbrancatge i trossejat 
a carregador 

Motoserra 3,5 CV Motoserrista 4,00 – 45,00 122.62 – 1.379.43,00 

OP-6 
Estassada mecanitzada 

del 
sotabosc 

Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

Maquinista 
forestal 

primera i 
motoserrista 

 
2,00 – 12,00 

 
125,63 – 882,13 

OP-7 
Estassada manual del 

sotabosc 

Motoserra 3,5 CVn 
Motodesbrossadora 2,6 

CV 
Motoserrista 6,00 – 86,00 339,42– 4.782.20 

OP-8 
Repàs manual de 

l’estassada del sotabosc 

Motoserra 3,5 CV 
Motodesbrossadora 2,6 

CV 

 
Motoserrista 

 
1,75 

 

98,99 

 
OP-9 

Arrossegament 
d’arbres 
sencers 

Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

Maquinista 
forestal 

primera i 
motoserrista 

 
3,50 – 66,00 

 

219.16 – 4.145,94 

 
OP-10 

Arrossegament d’arbres 
desbrancats 

Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

Maquinista 
forestal 

primera i 
motoserrista 

 
2,50 – 42,00 

 

157.05 – 2638,33 

 

 
OP-11 

Trituració mecanitzada 
de les restes vegetals 

acumulats a carregador 

 
Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

 
Maquinista 

forestal primera 
i motoserrista 

 
3,00 – 12,00 

 

188,45 –  753,81 

 

 
OP-12 

Trituració mecanitzada 
de les restes vegetals 

acumulades in situ 

 
Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

 
Maquinista 

forestal primera 
i motoserrista 

 
4,50 – 18,00 

 

282.68 – 1.323,20 

 
OP-19 

Trituració manual de les 
restes vegetals 

acumulades in situ i 
apilat de troncs 

 
Motoserra 3,5 CV 

 
Motoserrista 

 
25,00 

 
766,00 

 
 

Taula 5. Preus compostos de les obres d’obertura i arranjament de vies de servei i construcció de 

carregadors 

Codi 

obra 

Concepte Maquinària + 

personal 

Rendiment 

(hores/km) 

Cost 

horari(€/hora) 

Subtotal 

(€/km) 

 
OP-14 

 
Obertura de via de servei 
de 3 metres d’amplada en 

terrenys tous 

Bulldozer de 150 CV 
o Pala carregadora 

(toro) incloent 
operari 

 
13,00 

 
105,30 

 
1368,9 

 

 
OP-15 

 
Obertura de via de servei 
de 3 metres d’amplada en 

terrenys durs 

Bulldozer de 150 CV 
o Pala carregadora 

(toro) incloent 
operari 

 
16,00 

105,30 
 

1684,8 
 



 
OP-16 

 
Arranjament de via de 

servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys 

tous 

Bulldozer de 150 CV 
o Pala carregadora 

(toro) incloent 
operari 

 
5,00 

105,30 
 

526,5 
 

 
OP-17 

 
Arranjament de via de 

servei de 3 metres 
d’amplada en terrenys 

durs 

Bulldozer de 150 CV 
o Pala carregadora 

(toro) incloent 
operari 

 
7,00 

105,30 
 

737,1 
 

 
Taula 6. Preu unitari de la construcció de carregadors 

Codi 

obra 

Concepte Maquinària + personal Subtotal (€/unitat) 

 
 

OP-18 

Construcció o arranjament d’un 
carregador d’uns 400 m2 per a la 
realització dels treballs i 
l’emmagatzematge de la fusta extreta 

Bulldozer de 150 CV o Pala 
carregadora (toro) incloent 

operari 

 
122,85 

 

 

 

Terrassa, 16 de març de 2016 
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1. AMIDAMENTS 

 

Taula 1. Taula d’amidaments 

Codi 

Tram 
Operacions 

Superfície 

actuació (ha) 

Can Parellada 8 OP-01 + OP-02 + OP-04 + OP-19 
Actuacions 

Puntuals 

Can Parellada 7 OP-01 + OP-02 (especial) + OP-04 + OP-19 Actuació Puntual 

Vista Alegre 2 OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-09 + OP-07 + OP-11 0,2771 

Vista Alegre 3 OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-10 + OP-07 + OP-12 1,7000 

Vista Alegre 4 OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-19 0,3050 

Can Palet 1,2,4,5,6,7,10 i 19 OP-01 + OP-02 + OP-04 + OP-19 
Actuacions 

Puntuals 

Can Palet 16 OP-01 + OP-02 +  OP-03 + OP-04 + OP-07 + OP-19 0,1600 

Can Palet 17A, 17B,18 i 21 OP-01 + OP-02 + OP-04 + OP-19 
Actuacions 

Puntuals 

Les Fonts 27 OP-01 + OP-02 + OP-04 + OP-19 
Actuacions 

Puntuals 

La Gripia OP-01 + OP-02 + OP-03 + OP-05 + OP-07 + OP-10 + OP-11 1,8200 

Cementiri OP-01 + OP-02 + OP-04 + OP-19 Actuació Puntual 
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2. QUADRE DE PREUS 

 

Quadre de preu unitaris per personal i maquinària 

Taula 2. Preus unitaris de personal. 

 

Categoria professional Cost unitari 

(€/h) 

Enginyer tècnic forestal 29,24 

Maquinista forestal primera 16,60 

Motosserrista 9,83 

 

Taula 3. Preus unitaris de maquinària. 

Tipus maquinària Cost unitari 

(€/h) 

Tanqueta 105 CV 47,08 

Tractor 127 CV 36,39 

Motoserra 20,83 

Motodesbrossadora 16,09 
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Quadre de preus compostos per operacions de reducció de l’arbrat i estassada de sotabosc, 

Obertura i arranjament de vies de servei i construcció de carregadors 

 

Taula 4. Preus compostos per operacions de reducció de l’arbrat i estassada de sotabosc 

Cod 
operació 

Descripció 
operació 

Maquinària Personal 
Rendiment 
(hores/ha) 

Subtotal 
(€/ha) 

OP-1 Replanteig de l’obra - 
Enginyer tècnic 
forestal 

1,0 29.24 

OP-2 Tala d’arbres Motoserra 3,5 CV Motoserrista 2,00 – 17,00 61,31 – 521,12 

OP-3 Poda inferior Motoserra 3,5 CV Motoserrista 3,00 – 4,00 91,96 – 122.62 

OP-4 
Desbrancatge i trossejat 
in situ 

Motoserra 3,5 CV Motoserrista 12,50 – 157 383,18 – 4.812,62 

 
OP-5 

Desbrancatge i trossejat 
a carregador 

Motoserra 3,5 CV Motoserrista 4,00 – 45,00 122.62 – 1.379.43,00 

OP-6 
Estassada mecanitzada 
del 
sotabosc 

Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

Maquinista 
forestal 
primera i 
motoserrista 

 
2,00 – 12,00 

 
125,63 – 882,13 

OP-7 
Estassada manual del 
sotabosc 

Motoserra 3,5 CVn 
Motodesbrossadora 2,6 
CV 

Motoserrista 6,00 – 86,00 339,42– 4.782.20 

OP-8 
Repàs manual de 
l’estassada del sotabosc 

Motoserra 3,5 CV 
Motodesbrossadora 2,6 
CV 

 
Motoserrista 

 
1,75 

 
98,99 

 
OP-9 

Arrossegament d’arbres 
sencers 

Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

Maquinista 
forestal primera i 
motoserrista 

 
3,50 – 66,00 

 
219.16 – 4.145,94 

 
OP-10 

Arrossegament d’arbres 
desbrancats 

Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

Maquinista 
forestal primera i 
motoserrista 

 
2,50 – 42,00 

 
157.05 – 2638,33 
 

 
OP-11 

Trituració mecanitzada 
de les restes vegetals 
acumulats a carregador 

 
Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

 
Maquinista 
forestal primera i 
motoserrista 

 
3,00 – 12,00 

 
188,45 –  753,81 
 

 
OP-12 

Trituració mecanitzada 
de les restes vegetals 
acumulades in situ 

 
Tractor 127 CV o 
Tanqueta 105 CV 

 
Maquinista 
forestal primera i 
motoserrista 

 
4,50 – 18,00 

 
282.68 – 1.323,20 

 
OP-19 

Trituració manual de les 
restes vegetals 
acumulades in situ i 
apilat de troncs 

 
Motoserra 3,5 CV 

 
Motoserrista 

 
25,00 

 
766,00 
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Taula 5. Preus compostos de les obres d’obertura i arranjament de vies de servei i construcció 

de carregadors 

Codi 

obra 

Concepte Maquinària + 

personal 

Rendiment 

(hores/km) 

Cost 

horari(€/hora) 

Subtotal 

(€/km) 

 

OP-14 

 

Obertura de via de servei de 

3 metres d’amplada en 

terrenys tous 

Bulldozer de 150 CV o 

Pala carregadora 

(toro) incloent operari 

 

13,00 

 

105,30 

 

1368,9 

 

 

OP-15 

 

Obertura de via de servei de 

3 metres d’amplada en 

terrenys durs 

Bulldozer de 150 CV o 

Pala carregadora 

(toro) incloent operari 

 

16,00 
105,30 

 

1684,8 

 

 

OP-16 

 

Arranjament de via de servei 

de 3 metres d’amplada en 

terrenys tous 

Bulldozer de 150 CV o 

Pala carregadora 

(toro) incloent operari 

 

5,00 
105,30 

 

526,5 

 

 

OP-17 

 

Arranjament de via de servei 

de 3 metres d’amplada en 

terrenys durs 

Bulldozer de 150 CV o 

Pala carregadora 

(toro) incloent operari 

 

7,00 
105,30 

 

737,1 

 

 

Taula 6. Preu unitari de la construcció de carregadors 

Codi 

obra 

Concepte Maquinària + personal Subtotal (€/unitat) 

 

 

OP-18 

Construcció o arranjament d’un carregador 

d’uns 400 m2 per a la realització dels 

treballs i l’emmagatzematge de la fusta 

extreta 

Bulldozer de 150 CV o Pala 

carregadora (toro) incloent 

operari 

 

122,85 
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3. PRESSUPOST PARCIAL 

 

Codi 

Tram 
Superfície (ha) 

Cost mètode 

(€/ha) 

Subtotal per  mètode 

(€) 

Can Parellada 8 Actuacions Puntuals -             336,25 €  
Can Parellada 7 Actuació Puntual -             807,00 €  

Vista Alegre 2 0,2771 3.100             859,01 €  

Vista Alegre 3 1,7000 3.100          5.270,00 €  

Vista Alegre 4 0,3050 3.500          1.067,50 €  

Can Palet 1,2,4,5,6,7,10 i 19 Actuacions Puntuals -          1.210,50 €  

Can Palet 16 0,1600 3.469             555,00 €  

Can Palet 17A, 17B,18 i 21 Actuacions Puntual -             538,00 €  

Les Fonts 27 Actuacions Puntuals -             807,00 €  

La Gripia 1,8200 2.750          5.005,00 €  

Cementiri Actuació Puntual -          1.257,00 €  

Total pressupost Parcial  17.712,26 € 
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4. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Pressupost d’Execució Material (PEM) 17.712,26 € 

Despeses generals 13% 2.302,59 € 

Benefici industrial 6% 1.062,74 € 

Pressupost d’Execució per Contracta sense IVA 21.077,59 € 

IVA 21% 4.426,29 € 

Pressupost d’Execució per Contracta amb IVA 25.503,88 € 

 

El pressupost d’execució per contracte és de VINT-I-UN MIL SETANTA-SET EUROS AMB 

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS IVA exclòs (21.077,59 €). 

L’IVA calculat al 21% puja a la quantitat de QUATRE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS 

AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (4.426,29 €). 

El pressupost d’execució per contracte és de VINT-I CINC MIL CINC-CENTS TRES EUROS AMB 

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS IVA inclòs (25.503,88€). 

 

 

 

 Terrassa, 16 de març de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Martínez Subirà 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 
 
 



1 

PROJECTE EXECUTIU DE L’ARRANJAMENT DE  PARCEL·LES PERIURBANES AFECTADES PER 

VENTADES 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

Contingut: 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT ...................................................................................... 1 

1. OBJECTE DE L’ESTUDI ........................................................................................................ 2 

2. CARACTERÍSTIQUES  DE L’OBRA ........................................................................................ 2 

Descripció de l’obra ............................................................................................................... 2 

Termini d’execució ................................................................................................................ 2 

Personal previst ..................................................................................................................... 3 

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

L’OBRA ....................................................................................................................................... 3 

Tallada, poda i desbrancatge d’arbres .................................................................................. 3 

Arrossegament dels arbres tallats ......................................................................................... 3 

Estassada i trituració del sotabosc i de les restes vegetals ................................................... 3 

4. IDENTIFICACIÓ  I RELACIÓ DELS RISCOS PROFESSIONALS PER UNITAT D’OBRA ............... 3 

Tallada, poda i desbrancatge d’arbres .................................................................................. 3 

Arrossegament dels arbres tallats ......................................................................................... 4 

Estassada i trituració del sotabosc i trituració de les restes vegetals ................................... 4 

5. RISCOS DE DANYS A TERCERS ............................................................................................ 5 

6. ELIMINACIÓ  I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS .................................................... 5 

Proteccions personals i proteccions segons la maquinaria................................................... 5 

Vehicle de transport .............................................................................................................. 6 

Proteccions col•lectives ........................................................................................................ 6 

7. FORMACIÓ ......................................................................................................................... 7 

8. INSTAL•LACIONS I SERVEIS MÉDICS .................................................................................. 7 

lnstal•lacions d’higiene i benestar ........................................................................................ 8 

9. ATURADES PER MENJAR I CONSUM DE BEGUDES ALCOHÓLIQUES .................................. 8 

10. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS ............................................................... 8 

11. SENYALITZACIÓ DE L’OBRA ........................................................................................... 8 

 



2 

 

1. OBJECTE DE L’ESTUDI 

 

Aquest estudi de seguretat i salut correspon al "Projecte executiu de l’arranjament de  

parcel·les periurbanes afectades per ventades” 

Estableix,  durant  l’execució  d aquesta  obra,  les  previsions  pel  que  fa  a  la  prevenció  de  

riscos  d accidents  laborals  i  malalties professionals,  i  de  riscos  derivats  dels  treballs  de  

reparació,  conservació,  i  manteniment,  i  de  les  instal•lacions  preceptives d higiene i 

benestar dels treballs. 

Servirà  per  donar  unes  directrius  bàsiques  a  l empresa  constructora  per  portar  a  terme  

les  seves  obligacions  en  el  camp  de  la prevenció  de  riscos  professionals,  i  en  facilitarà  

el   desenvolupament,  sota  el  control  de  la  direcció  facultativa,  d acord  amb  el Reial  

decret  1627/1997,  de  24 d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions  mínimes  de  

seguretat  i  salut  en  les  obres  de construcció. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES  DE L’OBRA 

 

Descripció de l’obra 

 

Per  tal  d’assolir  els  objectius  i  els  criteris  de  prevenció  plantejats  en  la  memòria  del  

present  projecte,  l’obra  es  divideix  en  les fases següents: 

•   Replanteig 

•   Tallada d’arbres 

•   Poda inferior dels arbres que no es tallen 

•   Arrossegament dels arbres tallats i desbrancatge 

•   Estassada i trituració del sotabosc 

•   Trituració de les restes vegetals 

 

Termini d’execució 

 

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

 

Es  preveu  un  nombre  aproximat  de  4,00 persones  per  a  l execució  de  l obra,  amb  la  

formació  adequada  per  executar-ne cadascuna de les fases. 

 

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

L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 

Tallada, poda i desbrancatge d’arbres 

 

• Motoserra 

 

Arrossegament dels arbres tallats 

 

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

127 CV 

 

Estassada i trituració del sotabosc i de les restes vegetals 

 

• Tractor de 127 CV amb desbrossadora de martells 

• Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells 

• Motodesbrossadora de 2,6 CV 

• Motoserra de 3,5 CV 

 

4. IDENTIFICACIÓ  I RELACIÓ DELS RISCOS PROFESSIONALS PER UNITAT 

D’OBRA 

 

Tallada, poda i desbrancatge d’arbres 

 

• Picades i talls 

• Cops i ensopegades 
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• Caiguda d’arbres 

• Sobreesforços per posicions incorrectes 

• Projecció de partícules als ulls 

• Soroll 

 

Arrossegament dels arbres tallats 

 

• Col•lisió de màquines o vehicles 

• Bolcades de màquines i vehicles 

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

eléctrica 

• Picades i talls 

• Atropellaments per màquines o per la càrrega 

• Relliscades en pujar o baixar 

• Cops i ensopegades 

• Sobreesforços per posicions incorrectes 

• Projecció de partícules 

• Soroll 

 

Estassada i trituració del sotabosc i trituració de les restes vegetals  

  

• Bolcades de màquines i vehicles 

• Atropellaments per màquines 

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

eléctrica 

• Relliscades en pujar o baixar 

• Soroll 
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5. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

 

• Deriven de la circulació dels vehicles d excavació i transport de materials per les vies 

properes a l’obra 

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

vehicles. 

• Projecció de partícules 

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

circulació dels vehicles 

 

6. ELIMINACIÓ  I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

 

Proteccions personals i proteccions segons la maquinaria 

 

Motoserra de 3,5 CV 

• Casc complet, amb protecció d’ulls i orelles 

• Guants antilliscants i de material resistent, reforçats a la part posterior de la mà 

esquerra (contra trencament de cadena) 

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

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

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

pestanya antitrencament de  cadena, esmorteïdors) 

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

 

Tractor de 127 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV 

• Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS 

• Cables homologats amb càrregues de trencament certificades o  Els ganxos que 

s utilitzin portaran sempre pestell de seguretat o  Maquinària amb senyal acústic de 

marxa enrere 

• Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud 

màxima d’extensió del cable més la longitud de la càrrega 

• Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d’acció de la màquina 
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Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells 

• Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS 

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

projecció de partícules. 

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

 

Motodesbrossadora de 2,6 CV 

• Casc complet, amb protecció d’ulls i orelles 

• Guants antilliscants i de material resistent 

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

• Pantalons resistents a cops de partícules projectades per la desbrossadora 

 

Vehicle de transport 

• No sobrepassar en cap moment la càrrega màxima autoritzada 

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

compartiments separats, i a més a més les eines aniran perfectament fixades 

 

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

més, protectors auditius. A peu d’obra s’haurà de disposar de recanvis dels elements de 

seguretat i de protecció esmentats anteriorment. 

 

Proteccions col•lectives 

 

• Senyals de trànsit en les vies afectades 

• Senyals de seguretat 

• Cinta d’abalisament 

• Per a la realització dels treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines 

s’equiparan amb dues motxilles de 18 litres d’aigua, convenientment subjectades 

• En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinaria de la qual la 

part més sortint pugui quedar a menys de dos metres d’aquestes línies, excepte si el corrent 
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elèctric està tallat. En aquest cas serà necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra 

mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil•límetres quadrats de secció mínima, 

connectada amb una pica ben humida 

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

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

línies 

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

eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la 

seva correcció, si procedís 

• Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons la 

normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la 

direcció de l obra 

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

que sigui necessari 

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

 

7. FORMACIÓ 

 

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s’informarà de les mesures de seguretat 

i salut que hauran d’adoptar-se en el treball, com també de l’obligatorietat que tenen de 

complir-les. 

 

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari conegui perfectament l 

ús de les eines, útils i maquinària que se li proporcionin, i que les utilitza sense perill per si 

mateix i per a les persones de l entorn. 

 

8. INSTAL•LACIONS I SERVEIS MÉDICS 

  

• Farmaciola 

 

Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat en l Ordenança general de 

seguretat i higiene en el treball. 
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• Assistència a accidentats 

 

S’haurà d informar a l obra de l emplaçament dels diferents centres mèdics als quals hauran de 

traslladar-se els accidentats per poder rebre una atenció més ràpida i efectiva. 

 

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

dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport 

dels accidentats als centres d’assistència. 

 

lnstal•lacions d’higiene i benestar 

 

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

disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 

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

necessària. 

  

 

9. ATURADES PER MENJAR I CONSUM DE BEGUDES ALCOHÓLIQUES 

 

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

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

 

10. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 

 

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

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

 

11. SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 
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La senyalització haurà de ser aprovada per la direcció facultativa, i pot estar sotmesa a 

variacions al llarg de l obra, en funció de les necessitats o modificacions que puguin presentar-

se. Hauran, en tot cas, d’ajustar-se a la instrucció 8-3 l.C.  sobre la senyalització d obres. 

 Terrassa, 16 de març de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Martínez Subirà 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4. PLÀNOLS 

Plànol general 

Plànols de zones 


















