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ANTECEDENTS 

En el marc del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa per a la tramitació dels 

procediments administratius per a l'execució del pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions (PPU), la 

Diputació de Barcelona va fer entrega a l'Ajuntament de Terrassa de la documentació que definia i valorava les mesures 

físiques que calia executar a la  franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització Les Martines, redactada per 

l’empresa Dopec Enginyeria i Arquitectura durant el setembre del 2007. 

Aquest any 2016 l’Ajuntament preveu fer una intervenció a la franja perimetral de baixa combustibilitat. Donat que des de 

l’any 2007 s’han fet actuacions parcials i que han passat més de set anys, es redacta el present document, per tal 

d’actualitzar l’estat actual de cada tram i els preus unitaris aplicats. 

OBJECTIU 

L’objecte d’aquesta Memòria Valorada és definir les actuacions necessàries per a concretar l’execució de les actuacions 

que la componen.  

El promotor de la Memòria Valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de 

Les Martines  és l’Ajuntament de Terrassa.  

EMPLAÇAMENT 

L’àmbit objecte de la present Memòria Valorada té una superfície total de 35,47 ha, les qual corresponen a una sola 

actuació. 

L’actuació de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de Les Martines es troba situada dins dels 

Districte 4 a la ciutat de Terrassa. 

CRITERIS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS PER A LA FRANJA DE BAIXA 

COMBUSTIBILITAT 

Els objectius de prevenció d’incendis forestals per a la franja perimetral de baixa combustibilitat, i els criteris mínims que 

els han de fer possibles s’han definit a partir de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals 

en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de 

prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. El Decret 

64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.  

CRITÈRIS TÈCNICS 

Els objectius particulars de prevenció d’incendis forestals per a la franja perimetral de baixa combustibilitat són: 

 Reduir el risc de propagació del incendi forestal a l’interior de la urbanització. 

 Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal urbà cap a l’exterior de la urbanització. 

 Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre de la urbanització.  

 Facilitar l’accés de la maquinaria per a l’execució del tractament de vegetació en la franja perimetral i el seu 

posterior manteniment 

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s’han d’aplicar a la zona destinada com a 

franja perimetral de baixa combustibilitat. Aquests criteris s’han establert seguint el Decret123/2005,de 14de juny,de 
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mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i 

les recomanacions  de l’Oficina Técnica de Prevenció Municipal d'lncendis Forestals de la Diputació de Barcelona 

Taula 1. Criteris establerts pel Decret 123/2005 dek 14 de Juny sobre les mesures de prevenció en les urbanitzacions 
sense continuïtat en trama urbana 

Amplada de la 
franja  

 25 metres a comptar des del límit exterior 
de les parcel·les situades al perímetre de 
la urbanització.  

Masses d’arbrat 
adult  

Densitat d’arbrat adult (>15 cm 
diàmetre)  

Màxim 150 peus/ha  

Distància entre peus  Mínim 8 m.  
Distància entre capçades dels 
arbres  

Mínim 5 m.  

Poda inferior dels arbres  Fins a 2,20 m d’alçada  
Distància entre capçades i el límit 
de les parcel·les edificades  

Mínim 5 m.  

Cobertura de l’estrat arbustiu  Fins a un màxim del 15% de la superfície.  
Distància entre les mates  Mínim 3 m.  
Arrossegament dels arbres als 
carregadors  

Els troncs s’apilaran als carregadors en 
trossos d’1,20 m. de longitud.  

Trituració de restes de poda i 
estassada  

Fins a obtenir restes menors de 20 cm. i 
repartiment uniforme sobre el terreny.  

Zones amb 
matollar, bosc 
de rebrot i arbrat 
jove  

Cobertura  
Es desbrossa fins obtenir el 35 % de 
cobertura màxima d’estrat arbustiu.  

Distància entre les mates  Mínim 3 m.  
Distància fins al límit de les 
parcel·les edificades  

Mínim 5 m.  

Trituració de restes d’estassada  
Fins a obtenir restes menors de 20 cm. i 
repartiment uniforme sobre el terreny.  

Accés a la franja  
Distància màxima entre dos 
punts d’accés contigus a la franja  

500 m.  

L’aplicació d’aquests criteris sobre terreny pot variar puntualment en aquelles zones amb risc d’erosió o despreniment de 

roques. 
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SITUACIÓ ACTUAL 

Des del inventari realitzat en el projecte PPU l’any 2007, s’han realitzat actuacions puntuals en alguns dels trams de la 

franja. Es per això que s’ha dut a terme un inventari de l’estat 

El resultat d’aquest inventari és resumeix a la taula 1, on seguint la metodologia del PPU es presenten els mateixos trams 

amb el canvi d’estat 

Taula 2. Inventari de l’estat actual de les franges de Les Martines. 

Codi 
Tram 

 

Pendent 
 

Vegetació Arbòria Vegetació Sotabosc Obstacles Superfície 
( ha ) 

Densitat 
(peus/ha) 

Peus 
Especials 
(nombre) 

Espècie 
Predominant 

Tractament Cob
ertura (%) 

Altura 
(%) 

Treball Accés Extracció 

 

1 20 - 
40 % 

< 150   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m No No No 0,39509 

2 20 - 
40 % 

< 150   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m No No No 0,17 

3 20 - 
40 % 

150 - 450   Alzina ( 
Quercus ilex 
) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si Si Si 1,0135 

4 <= 20 
% 

< 150   Arbres de 
jardineria o 
fruiters 

Fi <= 35 % <= 1,5 m Si No No 0,95822 

5 20 - 
40 % 

150 - 450 3 Alzina ( 
Quercus ilex 
) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 0,22492 

6 20 - 
40 % 

150 - 450 3 Alzina ( 
Quercus ilex 
) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 0,18897 

7 20 - 
40 % 

< 150   Alzina ( 
Quercus ilex 
) 

Llenyós <= 35 % > 1,5 m Si No No 0,24367 

8 20 - 
40 % 

< 150 2 Alzina ( 
Quercus ilex 
) 

Llenyós <= 35 % > 1,5 m Si No No 0,05204 

9 20 - 
40 % 

< 150   Alzina ( 
Quercus ilex 
) 

Llenyós <= 35 % > 1,5 m Si No No 0,25931 

10 20 - 
40 % 

150 - 450   Pi pinyoner ( 
Pinus pinea ) 

Fi <= 35 % <= 1,5 m No No No 0,66526 

11 20 - 
40 % 

< 150   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 0,61754 

12 20 - 
40 % 

150 - 450   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Fi 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 0,3576 
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Codi 
Tram 

 

Pendent 
 

Vegetació Arbòria Vegetació Sotabosc Obstacles Superfície 
( ha ) 

Densitat 
(peus/ha) 

Peus 
Especials 
(nombre) 

Espècie 
Predominant 

Tractament Cob
ertura (%) 

Altura 
(%) 

Treball Accés Extracció 

 

13 > 40 
% 

150 - 450   Ailant 
(Ailantus 
altissima) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m No No No 0,21074 

14 > 40 
% 

< 150   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m No No No 0,54821 

15 20 - 
40 % 

150 - 450   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 1,28896 

16 20 - 
40 % 

< 150   Oliveres 
abandonades 

Fi 35 - 70 % <= 1,5 m No No No 0,6801 

17 > 40 
% 

150 - 450   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós <= 35 % > 1,5 m No No No 0,47804 

18 20 - 
40 % 

< 150   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Fi <= 35 % <= 1,5 m Si No No 1,31385 

19 > 40 
% 

< 150   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Fi <= 35 % <= 1,5 m Si No No 0,83833 

20c 20-
40% 

150-
450 

   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Fi             

20 20 - 
40 % 

<150   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 2,24024 

21 20 - 
40 % 

>150   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Canyes 35% > 1,5 m Si No No 1,58783 

22 > 40 
% 

150 - 450 2 Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si Si No 0,96106 

23 <= 20 
% 

150 - 450   Alzina ( 
Quercus ilex 
) 

Llenyós > 70 % > 1,5 m Si No No 2,48946 

24 20 - 
40 % 

150 - 450 2 Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 0,32606 

25 20 - 
40 % 

< 150   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 0,30972 
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Codi 
Tram 

 

Pendent 
 

Vegetació Arbòria Vegetació Sotabosc Obstacles Superfície 
( ha ) 

Densitat 
(peus/ha) 

Peus 
Especials 
(nombre) 

Espècie 
Predominant 

Tractament Cob
ertura (%) 

Altura 
(%) 

Treball Accés Extracció 

 

26 <= 20 
% 

< 150   Arbres de 
jardineria o 
fruiters 

Fi <= 35 % <= 1,5 m Si No No 0,19654 

27 20 - 
40 % 

150 - 450   Pi pinyoner ( 
Pinus pinea ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 0,79723 

28 20 - 
40 % 

< 150   Arbres de 
jardineria o 
fruiters 

Fi 35 - 70 % <= 1,5 m Si No No 0,44344 

29 20 - 
40 % 

150     Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 0,5964 

30 > 40 
% 

150 - 450   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Fi 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 1,07101 

31 20 - 
40 % 

< 150   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós <= 35 % > 1,5 m Si No No 0,73821 

32 20 - 
40 % 

< 150   Arbres de 
jardineria o 
fruiters 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m No No No 1,12663 

33 > 40 
% 

150 - 450   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Fi 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 0,72449 

34 > 40 
% 

< 150   Arbres de 
jardineria o 
fruiters 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 0,40477 

35 20 - 
40 % 

< 150 1 Camps i 
canyes 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m No No No 0,24659 

36 20 - 
40 % 

< 150 1 Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 1,18782 

37 20 - 
40 % 

150 - 450 1 Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 0,89209 

38 20 - 
40 % 

< 150 1 Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 1,279 

39 > 40 
% 

150 - 450 1 Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 0,68431 

40 20 - 
40 % 

< 150 1 Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 0,68997 
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Codi 
Tram 

 

Pendent 
 

Vegetació Arbòria Vegetació Sotabosc Obstacles Superfície 
( ha ) 

Densitat 
(peus/ha) 

Peus 
Especials 
(nombre) 

Espècie 
Predominant 

Tractament Cob
ertura (%) 

Altura 
(%) 

Treball Accés Extracció 

 

41 20 - 
40 % 

150 - 450   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m No No No 0,75732 

42 20 - 
40 % 

150 - 450   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Fi 35 - 70 % > 1,5 m No No No 0,48005 

43 <= 20 
% 

< 150   Arbres de 
jardineria o 
fruiters 

      No No No 0,2712 

44 <= 20 
% 

< 150   Vegetació de 
ribera 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m No No No 0,24882 

45 > 40 
% 

< 150   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m No No No 0,12793 

46 <= 20 
% 

< 150   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós > 70 % > 1,5 m No No No 1,16112 

47 <= 20 
% 

< 150   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós > 70 % > 1,5 m No No No 0,14963 

48 20 - 
40 % 

< 150   Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós > 70 % > 1,5 m Si No No 1,80416 

49 20 - 
40 % 

150 - 450 1 Pi blanc ( 
Pinus 
halepensis ) 

Llenyós 35 - 70 % > 1,5 m Si No No 0,97749 

 

  



Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de “Les Martines”.  
 

 

9 
 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ  

DESCRIPCIÓ DE LA MÈTODOLOGIA D’ACTUACIÓ  

La vegetació existent a cada tram de la franja perimetral es tractarà d’acord amb els mètodes establerts en la taula 3. Els 

mètodes de tractament de vegetació és el procediment que des del PPU es segueix  per valorar les operacions per  

assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d’incendis. Aquesta sistemàtica s’ha seguit 

en l’actualització de les activitats en la present memòria valorada 

Taula 3. Descripció dels mètodes de tractament a realitzar en la franja perimetral de baixa combustibilitat 
 Densitat arbòria < = 150 arbres/ha  Densitat arbòria > 150 arbres/ha  

 Amb obstacles  Sense obstacles  Amb obstacles  Sense obstacles  

Pendent de treball o  

d’accés  

de treball ni  

d’accés  

només de 

treball  

d’accés,  

extracció o per 

manca de zones de 

carregador  

de treball ni d’accés ni d’ extracció  

Sotabosc  

altura <=1m 

cobertura  

<=50%  

Sotabosc  

altura>1m  

cobertura  

>50%  

< 40 %  M-1 M-2 
M-5 M-6 

M-3 M-4 

> 40 %  M-1 M-5 

 

Cadascun d’aquests mètodes té associades unes operacions, que es descriuen a continuació 

MÈTODE 1 

 OP-1 Replanteig de l’obra OP-3 Poda inferior 

 OP-7      Estassada manual del sotabosc 

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d’alcada. Posteriorment 

s’estassa i es tritura simultaniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 

CV. No  es  pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, impossibilitat d’accés o preséncia 

d’obstacles de treball. No es realitzen operacions de reducció d’arbrat perqué la densitat existent és menor a 150 

peus/ha. 

MÈTODE 2 

 OP-1 Replanteig de l’obra OP-3 Poda inferior 

 OP-6       Estassada mecanitzada del sotabosc 

 OP-8       Repas manual de l’estassada del sotabosc 

Aquest métode es pot utilitzar quan no hi ha preséncia de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%. Es realitza una 

poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s’estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb 

cabrestant quan el pendent és ::20% o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. 

Finalment es fa un repas manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció 

d’arbrat perqué la densitat existent és menor a 150 peus/ha. 
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MÈTODE 3 

 OP-1 Replanteig de l’obra OP-2 Tala d’arbres 

 OP-4 Desbrancatge i trossejat in situ OP-3 Poda inferior 

 OP-10     Arrossegament d’arbres desbrancats OP-6 Estassada mecanitzada del sotabosc 

 OP-8       Repas manual de l’estassada del sotabosc 

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres seleccionats, i posteriorment s’efectua el desbrancatge, trossejat i tall dels 

troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s’arrosseguen els arbres desbrancats  al  carregador.  

Per  a  la realització dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s’utilitzara una motoserra amb una poténcia 

mínima de 3,5 CV, i per a 

l’arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l’estassada i la trituració del 

sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repas manual amb una motodesbrossadora de 

2,6 CV. 

MÈTODE 4 

 OP-1      Replanteig de l’obra 

 OP-6       Estassada mecanitzada del sotabosc 

 OP-8 Repas manual de l’estassada del sotabosc OP-2 Tala d’arbres 

 OP-4 Desbrancatge i trossejat in situ OP-3 Poda inferior 

 OP-10     Arrossegament d’arbres desbrancats 

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

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un 

repas manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, la tala dels 

arbres seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindra una 

poténcia mínima de  3,5 CV. Finalment s’efectua l’operació d’arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador 

amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o 

tanqueta. 

MÈTODE 5 

 OP-1      Replanteig de l’obra 

 OP-7 Estassada manual del sotabosc OP-2 Tala d’arbres 

 OP-3      Poda inferior 

 OP-9       Arrossegament d’arbres sencers 

 OP-5       Desbrancatge i trossejat a carregador 

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

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de 

les següents causes: pendent > 40% o preséncia d’obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, 

la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindra una poténcia mínima de 3,5 CV. 

Finalment s’efectua l'operació d’arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una 

tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat 

desbrancats i trossejats a carregador mitjancant una motoserra. 
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MÈTODE 6 

 OP-1 Replanteig de l’obra 

 OP-7 Estassada manual del sotabosc  

 OP-2 Tala d’arbres 

 OP-3 Poda inferior 

 OP-4 Desbrancatge i trossejat in situ 

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

Es realitza l’estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de 

les següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d’accés o d’extracció. Seguidament es procedeix, amb una 

motoserra, la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindra una poténcia mínima de 3,5 

CV. Finalment s’efectua amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbrats talats, i 

posteriorment es trituren manualment les restes vegetals acumulats in situ. 

Finalement es descriu la operación 13 independement dels anteriors mètodes ja que tan sols s’aplica en el cas de haver-

hi arbres especials 

OP-13 ELIMINACIÓ D’ARBRES ESPECIALS 

Els arbres especials són aquells arbres situats prop d’alguna infraestructura de la urbanització: habitatges, línies  

eléctriques, tanques, etc. i la seva tala té risc de causar-ne algun dany. 

Per evitar possibles danys, l’operació s’efectua inicialment amb un lligament de l’arbre mitjançant un cable subjectat a un 

tractor o tanqueta amb cabrestant. Seguidament es procedeix a la tala amb una motoserra de 3,5 CV. Si aquesta 

operació no és possible efectuar-la amb tractor o tràctel, serà necessari desmuntar l’arbre amb tècniques de trepador o 

amb cistella 

Aquesta operació s’ha d’utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre que hi hagi d’arbres propers a alguna 

infraestructura. 

PROPOSTA FINAL D’ACTUACIÓ 

En base a les dades de l’inventari i la taula de metodologies es presenta la taula 4 on si mostren cada un dels mètodes 

per a cada tram. Les descripcions especificades en el punt anterior s’apliquen en aquesta taula, en el cas de ser 

necessari la Operació 13 s’especifica a la taula corresponent 

Taula 4. Descripció dels mètodes de tractament a aplicar en cada un dels trams inventariats.  
Codi Tram Mètode Operacions especials Superfície ( ha ) 

1 M-2  Senyalització extraordinària en carretera 0,39509 

2 M-2   0,17 

3 M-6   1,0135 

4 No 
actuació 

  0,95822 

5 M-5   0,22492 

6 M-5   0,18897 

7 M-1   0,24367 
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Codi Tram Mètode Operacions especials Superfície ( ha ) 

8 M-1   0,05204 

9 M-1   0,25931 

10 M-3   0,66526 

11 M-1   0,61754 

12 No 
actuació 

  0,3576 

13 M-5   0,21074 

14 M-1   0,54821 

15 M-5   1,28896 

16 M-2   0,6801 

17 M-5   0,47804 

18 M-1   1,31385 

19 M-1   0,83833 

20 M-1   2,24024 

21 M-5   1,58783 

22 M-6   0,96106 

23 M-5   2,48946 

24 M-5 op13 0,32606 

25 M-1   0,30972 

26 No 
actuació 

  0,19654 

27 M-5  Senyalització extraordinària en carretera 0,79723 

28 M-1   0,44344 

29 M-1   0,5964 

30 M-5   1,07101 

31 M-1   0,73821 

32 M-2   1,12663 

33 M-5   0,72449 

34 M-1   0,40477 

35 M-2 op13 0,24659 

36 M-1 op13 1,18782 

37 M-5 op13 0,89209 

38 M-5 op13 1,279 

39 M-5 op13 0,68431 

40 M-1 op13 0,68997 

41 M-3   0,75732 

42 M-5   0,48005 

43 M-2   0,2712 
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Codi Tram Mètode Operacions especials Superfície ( ha ) 

44 M-2   0,24882 

45 M-1   0,12793 

46 M-2   1,16112 

47 M-2   0,14963 

48 M-1   1,80416 

49 M-5 op13 0,97749 

 

CONSTRUCCIÓ DE CARREGADORS 

 

En general  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% 

TERMINI D’EXECUSIÓ DE LES OBRES 

 

El termini d’execució de les obres s’estableix en 4 mesos després de la seva adjudicació. 

El termini indicat és a títol orientatiu, pel què la seva fixació a nivell de treball correspondrà a l'adjudicatari de l'obra, en 

funció dels mitjans amb què compti i el rendiment dels equips que presenti, que haurà 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 de la Memòria Valorada i de la seva execució. 

CONTROL DE QUALITAT 

Les despeses derivades del control de qualitat de l’obra aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins al límit de l’1’5% 

del pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit. 

SEGURETAT I SALUT 

Segons l'article 4 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, s'indica l'obligatorietat, per part del promotor, per a què es 

realitzi un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes per a les obres de construcció sempre que es compleixin algun 

dels supòsits següents: 

Pressupost d'Execució per Contracta superior a 450.760 €. 
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 Durada estimada dels treballs superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment més de 20 

treballadors. 

 Volum de mà d'obra superior a 500 jornades. 

 Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

Com l'obra objecte del present document no supera cap de les limitacions indicades, no hi ha obligatorietat de realitzar 

l'Estudi de Seguretat i Salut, essent suficient l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que es recull a l’annex 2 de la Memòria 

Valorada. 

El seu import estarà repercutit en cadascuna de les partides recollides al pressupost de la Memòria Valorada. 

Aquest Estudi Bàsic servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per què redacti el Pla de 

Seguretat i Salut en el Treball i portar a terme les seves obligacions al camp de la prevenció de riscos professionals, 

facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 

d'Octubre. 

El contractista haurà de lliurar el Pla de Seguretat i Salut en el treball a la Corporació, per tal de què aquesta procedeixi a 

la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovat el Pla de Seguretat i Salut i aquesta 

circumstància es recollirà de manera expressa en l’acta de comprovació de replantejament. 

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 retirà la fusta, si aquesta estar en un 

lloc accessible.  

EXIGÈNCIA DE CLASSIFICACIÓ 

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, no cal exigir classificació ni categoria a l’empresa que opti a l’execució d’aquestes obres. 

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 Projectes i Obres 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. 

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 



Memòria valorada per a l'execució de la franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització de “Les Martines”.  
 

 

15 
 

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. 

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN LA CONTRACTACIÓ D’AQUESTES OBRES  

L’empresa adjudicatària haurà de demostrar experiència en treballs forestal, acreditada com empresa forestal 

Aniran a càrrec del contractista, sense cap cost addicional els següents aspectes: 

 El subministrament, col·locació, manteniment i retirada dels elements d’informació i senyalització necessaris per 

als desviaments de trànsit originats durant l’execució de l’obra (tanques metàl·liques, new-jerseys, ...), les 

vegades que siguin necessàries per minimitzar l’impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat en l’entorn de 

l’obra, dirigida a vianants i trànsit rodat. 

 Les actuacions incloses en aquesta Memòria Valorada s’executaran amb el període més breu possible. 

 El repartiment de fulletons i avisos als propietaris de les diferents actuacions que es puguin derivar de les obres. 

 Els costos d’un anunci a un mitjà de comunicació informant de l’inici de les obres i de les afeccions que se’n 

puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de l’obra i/o lones publicitàries objecte de la present 

licitació. 

 S’inclouen els transports i desplaçaments de materials i maquinària d’obra entre les diferents actuacions. 

 La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball. 

 Hauran d’entregar els plànols as-built de l’obra a la Direcció Facultativa, situant i acotant totes les instal.lacions, 

així com una topografia de detall de tot l’àmbit construït. 

DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS  

Per a la realització, si s’escau, d’actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos a la Memòria Valorada, 

es realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres de preus simples i compostos de projecte,. En tot cas, 

aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitació i amb l’aplicació dels mateixos percentatges inclosos en el 

projecte i relatius als conceptes de despeses auxiliars, del Banefici Industrial i Despeses Generals, éssent obligatòria la 

seva execució per a l’adjudicatari, mentre no superi el 10% de l’import d’adjudicació. 

 

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 
El Pressupost d’Execució Material de la Memòria Valorada ascendeix a la quantitat de CINQUANTA MIL TRES CENTS 

DOS Euros amb VINT-I-NOU Cèntims (50.302,29€) 

El Pressupost d’Execució per Contracta sense IVA de la Memòria Valorada ascendeix a la quantitat de CINCUANTA-

NOU MIL VUIT CENTS CINQUANTA-NOU Euros amb SETANTA-TRES Cèntims (59.859,73€) 

 

Terrassa, 29 de novembre del 2016 

 

Elena M Tomàs Ferré 
Enginyera de Forests 

Col·legiada número 5265 
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ANEXE I. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 



 

 
 

Tram 1. Desbrossat per sobre de la carretera Tram 3. Neteja fons de vall 

  
Tram 4. Camp Oliveres Tram 5. Treballs sota línea elèctrica 

  
Tram 7. Neteja entre marges d’un camí que baixa Tram 9. Tallada suau al final del tram 

  

 

 

 

 



 

 
 

Tram 10. Antics camps de cultiu abandonats Tram 16. Erm a desbrossar 

  
Tram 19 Camps d’Oliveres Tram 20. Al fons zona amb fusta caiguda per ventades 

  
Tram 23. Entrada, dreta canyes, esquerra cultius Tram 23. Canal entre cases. Actuació no possible 

  

 

  



 

 
 

 

Tram 27. Treballs sota la carretera Tram 32. Zona al final de tram amb arbres caiguts 

  
Tram 37. Zona a tallar amb carregador Tram 44. Riera a desbrossar 

  
Tram 45. Desbrossat de marges amb pendent Tram 46. Desbrossar 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI 

 

Aquest estudi de seguretat i salut correspon al "Projecte sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i estassada del 
sotabosc en la  
franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització Les Martines. " 
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 executora 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. 
 
CARACTERÍSTIQUES  DE L’OBRA  
 

2. 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 



 

 
 

•   Moviment de terres 

•   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 4 mesos. 

PERSONAL PREVIST 

 

Es  preveu  un  nombre  aproximat  d’entre  6 i 10 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  

Moviment de terres 

 Maquinària d’excavació tipus buldòzer 

 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  

Moviment de terres 

 Col•lisió de màquines o vehicles 

 Bolcades de màquines i vehicles 

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

 Atropellaments per màquines o vehicles 

 Vibracions 



 

 
 

 Relliscades en pujar o baixar 

 Soroll 

Tallada, poda i desbrancatge d’arbres 

 Picades i talls 

 Cops i ensopegades 

 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 als carregadors  

 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 

 

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 



 

 
 

Maquinària d’excavació tipus buldòzer 

• Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere 

• Cinturons antivibradors 

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

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 

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 

• Els talussos s’hauran de senyalitzar adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s hauran 

d estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l excavació 

• 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 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’informa 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. 

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. 

INSTAL•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 

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal d evitar accidents. 

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, novembre de 2016 

 
 
 

Elena M  Tomàs Ferré 
Enginyera de Forests 
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PRESSUPOST 

 



 

 
 

AMIDAMENTS 

 

Codi Tram Mètode Operacions Operacions especials Superfície ( ha ) 

1 M-2 op1; op6; op8  0,39509 

2 M-2 op1; op6; op8  0,17 

3 M-6 op7; op1; op3; op2; op4; op19  1,0135 

4 No actuació   0,95822 

5 M-5 op1; op7; op3; op9; op5; op11  0,22492 

6 M-5 op1; op7; op3; op9; op5; op11  0,18897 

7 M-1 op1; op3  0,24367 

8 M-1 op1; op3  0,05204 

9 M-1 op1; op3  0,25931 

10 M-3 op1; op4; op10; op8  0,66526 

11 M-1 op1; op3  0,61754 

12 No actuació   0,3576 

13 M-5 op1; op7; op3; op9; op5; op11  0,21074 

14 M-1 op1; op3  0,54821 

15 M-5 op1; op7; op3; op9; op5; op11  1,28896 

16 M-2 op1; op6; op8  0,6801 

17 M-5 op1; op7; op3; op9; op5; op11  0,47804 

18 M-1 op1; op3  1,31385 

19 M-1 op1; op3  0,83833 

20 M-1 op1; op3 En la zona  20c op7,op9; op5; op11 2,24024 



 

 
 

Codi Tram Mètode Operacions Operacions especials Superfície ( ha ) 

21 M-5 op1; op7; op3; op9; op5; op11  1,58783 

22 M-6 op7; op1; op3; op2; op4; op19  0,96106 

23 M-5 op1; op7; op3; op9; op5; op11  2,48946 

24 M-5 op1; op7; op3; op9; op5; op11 op13 0,32606 

25 M-1 op1; op3  0,30972 

26 No actuació   0,19654 

27 M-5 op1; op7; op3; op9; op5; op11  0,79723 

28 M-1 op1; op3  0,44344 

29 M-1 op1; op3  0,5964 

30 M-5 op1; op7; op3; op9; op5; op11  1,07101 

31 M-1 op1; op3  0,73821 

32 M-2 op1; op6; op8  1,12663 

33 M-5 op1; op7; op3; op9; op5; op11  0,72449 

34 M-1 op1; op3  0,40477 

35 M-2 op1; op6; op8 op13 0,24659 

36 M-1 op1; op3 op13 1,18782 

37 M-5 op1; op7; op3; op9; op5; op11 op13 0,89209 

38 M-5 op1; op7; op3; op9; op5; op11 op13 1,279 

39 M-5 op1; op7; op3; op9; op5; op11 op13 0,68431 

40 M-1 op1; op3 op13 0,68997 

41 M-3 op1; op4; op10; op8  0,75732 



 

 
 

Codi Tram Mètode Operacions Operacions especials Superfície ( ha ) 

42 M-5 op1; op7; op3; op9; op5; op11  0,48005 

43 M-2 op1; op6; op8  0,2712 

44 M-2 op1; op6; op8  0,24882 

45 M-1 op1; op3  0,12793 

46 M-2 op1; op6; op8  1,16112 

47 M-2 op1; op6; op8  0,14963 

48 M-1 op1; op3  1,80416 

49 M-5 op1; op7; op3; op9; op5; op11 op13 0,97749 

 

  



 

 
 

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 

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 
Codi 

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 

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 

motosserrista 

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 
motosserrista 

3,00 – 12,00 188,45 –  753,81 

OP-12 Trituració mecanitzada de les Tractor 127 CV o Tanqueta Maquinista forestal 4,50 – 18,00 282.68 – 1.323,20 



 

 
 

Codi 

operació 
Descripció operació Maquinària Personal 

Rendiment 

(hores/ha) 
Subtotal (€/ha) 

restes vegetals acumulades in 
situ 

105 CV primera i 
motosserrista 

OP-13 Tallat d’arbre especial Motoserra 3,5 CV Motoserrista 3,00 – 5,00 70 - 160 

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

Motoserra 3,5 CV Motosserrista 25,00 766,00 

 

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

operació 
Descripció operació Maquinària 

Cost unitari 

(€/h) 

Rendiment 

(hores/ha) 
Subtotal (€/ha) 

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, novembre de 2016 

 

 

 

Elena M  Tomàs Ferré 
Enginyera de Forests  



 

 
 

PRESSUPOST PARCIAL 

 

Codi Tram   Mètode  Observacions   Peus 
especials  

 Superfície 
( ha )  

 Cost unitari del 
mètode  

 Cost   Peus especials Total  

1 M-2   0,39509            762,01 €             301,06 €                             -   €               301,06 €  

2 M-2   0,17            762,01 €             129,54 €                             -   €               129,54 €  

3 M6   1,0135         2.583,85 €          2.618,74 €                             -   €             2.618,74 €  

4 No 
actuació 

  0,95822                  -   €                   -   €                             -   €                      -   €  

5 M-5   0,22492         2.030,17 €             456,63 €                             -   €               456,63 €  

6 M5   0,18897         2.030,17 €             383,64 €                             -   €               383,64 €  

7 M-1   0,24367            753,00 €             183,48 €                             -   €               183,48 €  

8 M-1   0,05204            753,00 €              39,19 €                             -   €                 39,19 €  

9 M-1   0,25931            753,00 €             195,26 €                             -   €               195,26 €  

10 M-3   0,66526            890,83 €             592,63 €                             -   €               592,63 €  

11 M-1   0,61754            753,00 €             465,01 €                             -   €               465,01 €  

12 No 
actuació 

  0,3576                  -   
z<<<<<<<<<<<<<<<                                      
€  

                 -   €                             -   €                      -   €  

13 M-5   0,21074         4.099,14 €             863,85 €                             -   €               863,85 €  

14 M-1   0,54821            753,00 €             412,80 €                             -   €               412,80 €  

15 M-5   1,28896         2.030,17 €          2.616,81 €                             -   €             2.616,81 €  

16 M-2   0,6801            552,60 €             375,82 €                             -   €               375,82 €  

17 M-5   0,47804         3.414,11 €          1.632,08 €                             -   €             1.632,08 €  

18 M1   1,31385            414,37 €             544,42 €                             -   €               544,42 €  

19 M-1   0,83833            613,05 €             513,94 €                             -   €               513,94 €  

20 M1 Gestió 20c  2,24024            613,05 €          1.373,38 €                             -   €             1.373,38 €  

21 M5   1,58783         2.030,17 €          3.223,57 €                             -   €             3.223,57 €  

22 M-6   0,96106         4.810,41 €          4.623,09 €                             -   €             4.623,09 €  

23 M-5   2,48946         1.340,00 €          3.335,88 €                             -   €             3.335,88 €  

24 M-5  2 0,32606         2.030,17 €             661,96 €                      140,00 €               801,96 €  

25 M-1   0,30972            613,05 €             189,87 €                             -   €               189,87 €  

26    0,19654                  -   €                   -   €                             -   €                      -   €  

27 M-5   0,79723         1.340,00 €          1.068,29 €                             -   €             1.068,29 €  

28 M-1   0,44344            402,63 €             178,54 €                             -   €               178,54 €  

29 M1   0,5964            402,63 €             240,13 €                             -   €               240,13 €  

30 M-5   1,07101         1.990,80 €          2.132,17 €                             -   €             2.132,17 €  

31 M-1   0,73821            753,00 €             555,87 €                             -   €               555,87 €  

32 M-2   1,12663            759,94 €             856,17 €                             -   €               856,17 €  

33 M-5   0,72449         1.990,80 €          1.442,32 €                             -   €             1.442,32 €  

34 M-1   0,40477         1.100,00 €             445,25 €                             -   €               445,25 €  

35 M2  1 0,24659            759,94 €             187,39 €                        70,00 €               257,39 €  

36 M-1  1 1,18782         1.473,37 €          1.750,10 €                        70,00 €             1.820,10 €  

37 M-5  1 0,89209         2.030,17 €          1.811,10 €                        70,00 €             1.881,10 €  

38 M5  1 1,279         2.030,17 €          2.596,59 €                        70,00 €             2.666,59 €  

39 M-5  1 0,68431         1.990,80 €          1.362,33 €                        70,00 €             1.432,33 €  

40 M-1  1 0,68997            759,94 €             524,34 €                        70,00 €               594,34 €  

41 M-3   0,75732         1.325,48 €          1.003,81 €                             -   €             1.003,81 €  

42 M5   0,48005         1.265,23 €             607,37 €                             -   €               607,37 €  

43 M-2   0,2712            207,03 €              56,15 €                             -   €                 56,15 €  

44 M-2   0,24882            762,01 €             189,60 €                             -   €               189,60 €  



 

 
 

Codi Tram   Mètode  Observacions   Peus 
especials  

 Superfície 
( ha )  

 Cost unitari del 
mètode  

 Cost   Peus especials Total  

45 M1   0,12793         1.473,37 €             188,49 €                             -   €               188,49 €  

46 M-2   1,16112            797,62 €             926,13 €                             -   €               926,13 €  

47 M-2   0,14963            797,62 €             119,35 €                             -   €               119,35 €  

48 M-1   1,80416         2.058,41 €          3.713,70 €                             -   €             3.713,70 €  

49 M-5  1 0,97749         2.030,17 €          1.984,47 €                        70,00 €             2.054,47 €  

 

  



 

 
 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ. 

 

Pressupost d’Execució Material (PEM)          50.302,29 €  

Despeses generals 13%            6.539,30 €  

Benefici industrial 6%            3.018,14 €  

Pressupost d’Execució per Contracta sense IVA          59.859,73 €  

IVA 21% 
         12.570,54 €  

Pressupost d’Execució per Contracta amb IVA          72.430,27 €  

 

 

Terrassa, novembre de 2016 

 

 

 

Elena M  Tomàs Ferré 
Enginyera de Forests 
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