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Memòria
1 Introducció
La Diputació de Barcelona, en el marc del conveni de col·laboració amb l’Associació de
propietaris forestals Serres de Miralles-Orpinell, i dels Ajuntaments dels seu àmbit territorial,
ha redactat el següent projecte per tal de fer front a la restauració de la massa forestal
afectada per l’incendi forestal del 24 de juliol de l’any 2021, que es va declarar als municipis de
Bellprat, Santa Maria de Miralles, Sant Martí de Tous, Les Piles, Santa Coloma de Queralt i
Pontils (veure Figura 1), amb una extensió total de 1.823,90 ha, de les quals 1.388,84 ha
forestals. De la superfície afectada, 1.302,33 ha formen part de l’Espai Natural Protegit del
Sistema prelitoral central i estan dins de la Xarxa Natura 2000.

Figura 1 Situació general de la zona afectada per l’incendi

2 Objectius i justificació del projecte
Com a objectius generals, l’estabilització d’emergència, que és la primera fase de la restauració
forestal post-incendi, contempla aquelles accions orientades fonamentalment a fixar el sòl de
l’àrea cremada, com a substrat clau de l’ecosistema afectat, dificultant el seu moviment i
frenant en la mesura del possible, la seva degradació; i al mateix temps afavorint la
regeneració natural, tant de la vegetació com de la fauna. Junt a aquestes mesures es tracta
també de protegir altres recursos naturals i/o infraestructures, dins i fora de les zones
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cremades, dels possibles danys causats per un previsible augment de l’escorrentia i l’erosió
que puguin originar crescudes i desbordaments. Per això es presta una atenció preferent a la
xarxa de drenatge, incloent la neteja d’elements que puguin entorpir els cursos d’aigua. També
s’inclouen les activitats d’extracció de la fusta cremada, la utilització i tractament de les restes
vegetals i fusta no comercial per a la protecció del sòl.

2.1 Descripció de les zones potencials d’actuació
L’incendi forestal ha afectat a diversos municipis de la comarca de l’Anoia i la Conca de Barberà
com es pot veure a la Taula 1.

Taula 1 Superfície cremada per municipis

Municipi
Bellprat

Superfície total (ha)

Superfície forestal (ha)

1.114,08

840,39

Sant Martí de Tous

288,69

246,57

Santa Maria de Miralles

276,15

271,80

les Piles

71,54

9,49

Santa Coloma de Queralt

47,53

2,38

Pontils

25,91

18,22

1.823,90

1.388,84

Total

Les actuacions es centraran als municipis de l’àmbit del conveni entre la Diputació de
Barcelona, l’Associació de Propietaris Forestals Serres de Miralles-Orpinell i els municipis de
Bellprat, Santa Maria de Miralles i Sant Martí de Tous.

La superfície forestal cremada ha afectat terrenys arbrats, matollar, pinedes de pi blanc,
pinedes de pinassa, claps d’alzina, petits claps de roure de fulla petita i algunes zones de
roquissar.
L’espècie predominant en més del 50% és el pi blanc, seguidament de la pinassa que es
localitza en zones concretes com bagues, parts baixes de vessant i zones planeres. Ambdues,
representen més del 75% de la superfície forestal cremada, la resta son petits claps localitzats
d’alzinar, roureda, caducifolis, matollars o roquissars.
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Taula 2. Formacions forestals de la zona afectada per l’incendi (Font: Mapa de cobertes del sòl de Catalunya
2009)

Tipus de formacions forestals

736,85
329,23
150,76
58,67
53,33
21,68
18,49
12,60
6,89
0,35

Percentatge sobre la
superfície forestal
total (%)
53,05
23,71
10,86
4,22
3,84
1,56
1,33
0,91
0,50
0,03

1.388,84

100,00

Superfície (ha)

Pineda de pi blanc
Pineda de pinassa
Matollars
Roureda de roure de fulla menuda
Alzinar
Roquissars
Prats
Caducifolis
Roureda de roure martinenc
Regeneració de pi blanc
Total

Gràfic 1. Formacions forestals de la zona afectada per l’incendi (Font: Mapa de cobertes del sòl de Catalunya
2009)

Superfície (ha)
Pineda de pi blanc
Pineda de pinassa
Matollars
Roureda de roure de fulla menuda
Alzinar
Roquissars
Prats
Caducifolis
Roureda de roure martinenc
Regeneració de pi blanc

De la superfície afectada, la majoria de zones han quedat molt calcinades (figura 2), tot i així
algunes vessants encarades a l’est i algunes fondalades de la Serra de Miralles han quedat
parcialment cremades. Puntualment es troben petits claps que tan sols estan cremats
superficialment. A les zones del perímetre de l’incendi també hi ha una franja d’arbres mig
calcinats (figures 3 i 4).
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Figura 2 Zona calcinada amb alta intensitat de foc

Figura 3 Zones cremades amb diferents intensitats de foc

7

Figura 4 Zona cremada parcialment.

Es preveu que en els pròxims mesos l’afectació de la franja del perímetre de l’incendi serà
variable, ja que son arbres calcinats amb una intensitat menor i pot ser que es vagin morin. A la
vegada, al ser arbres debilitats, es la zona potencialment més vulnerable a patir atacs d’insectes
perforadors.

2.2 Justificació
Dins del marc d’actuacions aprovades per la Diputació de Barcelona, en suport als municipis
afectats pels incendis forestals, a través de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’incendis
Forestals i Desenvolupament Agrari de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, mitjançant
aquest projecte de restauració dels terrenys afectats pels incendis forestals, es dona resposta
als compromisos adquirits en el camp de la biodiversitat, la lluita contra la desertificació i el
canvi climàtic, el desenvolupament local i reequilibri territorial, i el desenvolupament dels
espais rurals.

2.3 Objectius
Els objectius que es pretenen aconseguir després de l’execució d’aquest projecte són:
-

Planificació i gestió forestal post incendi a escala de paisatge (no de finca).

-

Regeneració de la coberta vegetal.

-

Reducció de l’erosió del sòl.

-

Conservació de la fertilitat del sòl.
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-

Conservació de la fauna vertebrada i invertebrada.

-

Reducció del risc d’incendi posterior.

-

Conservació dels hàbitats fluvials i de ribera.

-

Reducció del risc d’incendi en els boscos no cremats de la zona.

-

Millora i preservació del paisatge.

Per a la consecució d’aquests objectius es seguiran, en la mesura del possible, les “Fitxes de
bones pràctiques per a la gestió forestal postincendi” editades per la Universitat de Girona, i el
“Manual de bones pràctiques de gestió forestal compatible amb la conservació de la
biodiversitat” editat per la Diputació de Barcelona.

3 Estat legal
3.1 Propietat i cabuda administrativa
La zona cremada ha afectat un total de 58 propietats, totes de titularitat privada.
A la data de la redacció d’aquest projecte, el 46% de la superfície total (840,80 ha), està
associada a l’Associació de propietaris forestals Serres de Miralles-Orpinell.

4 Àmbit normatiu
És d’aplicació en el present projecte la següent normativa:
-

Prevenció i extinció d’incendis forestals, atenent a la Llei Orgànica 4/1979, del 18
de desembre.

-

Aprofitament i millora forestal, atenent la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de
Catalunya.

-

Gestió forestal en forests privades, atenent a la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre
de la Propietat Forestal.

-

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

-

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

-

Funció executiva de policia del domini públic hidràulic i les seves zones d'influència
atenent el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei d'Aigües .
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5 Descripció dels treballs a realitzar
5.1 Planificació dels treballs forestals
L’incendi es divideix en zones físiques amb característiques i actuacions semblants segons el
resultat final de l’incendi. A cada zona se l’aplica unes condicions de treball amb l’objectiu
general de controlar l’erosió inicial i afavorir la restauració de l’entorn natural.
Així mateix, es dona a cada zona ordres de prioritats de treballs, segons la seva situació més
propicia a provocar episodis erosius irreversibles. Per determinar-les s’han tingut en compte
les següents variables:


Pendents: baixa <35%, mitjana 35-60%, alta >60%.



Erosionabilitat potencial: Fruit de la intersecció entre el mapa de grans unitats
geomorfològiques i el mapa de grans unitats litològiques i categorització del potencial
d'erosionabilitat



5.1.1

S’han identificat i delimitat les vessants per la següent característiques:
o

Vessants llargues (>80m) i sense discontinuïtats (uniformes).

o

Vessants curtes (<80m) o amb discontinuïtats.

o

Presencia d’aforaments rocosos: Com poden ser lloses continues provocant poca
profunditat de sòl o presencia de roca disgregada.

o

Presencia de marges de pedra (vessants afeixades) o antigues zones de cultiu.

o

Presencia d’espècies rebrotadores.

o

Presencia de camins que tallen la vessant creuant-la paral·lels a les corbes de
nivell.

o

Parts baixes de vessants i marges entre camps: zones de mosaic agroforestal.

Classificació de les prioritats

Prioritat 1
Afectació de foc d’alta intensitat amb pendent >35%, on s’ha produït l’eliminació total de la
capa vegetal amb mortalitat de l’arbrat del 100%. Es classifiquen amb els següents codis:
Codi A
Definició: Son aquelles zones que compleixen els següents requisits:
- Foc d’alta intensitat produint una alta mortalitat.
- Pendent alta >60.
- Erosionabilitat mitjana i alta.
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- Vessants llargues i uniformes (sense discontinuïtats).
Actuacions contra l’erosió: Es realitzaran feixines o acordonat de restes i albarrades.
Aprofitaments fustaners: Excepcionalment es farà aprofitament d’arbres comercials en tronc
vora dels camins i si sobra material un cop fetes les estructures antierosió.
Codi B
Definició: Son aquelles zones que compleixen els següents requisits:
- Foc d’alta intensitat produint una alta mortalitat.
- Pendent mitjana entre el 35 i el 60.
- Erosionabilitat mitjana.
- Vessants curtes amb discontinuïtats i pendents mitjanes o vessants llargues amb poca
profunditat de sòl, afloraments rocosos (llosa) però pendents mitjanes i baixes. Presencia de
torrents o zones còncaves en la direcció de l’escolament superficial.
Actuacions contra l’erosió: Es realitzaran albarrades en torrenteres i zones còncaves on hi hagi
concentració del flux de l’escorrentia superficial (xaragalls, torrents, rases, etc.). Es tallarà la
vegetació cremada, les restes es trossejaran i es repartiran sobre el terreny.
Aprofitaments fustaners: Excepcionalment es farà aprofitament d’arbres comercials en tronc
vora dels camins i si sobra material un cop fetes les estructures antierosió.
Prioritat 2
Afectació de foc d’alta intensitat amb pendent <35%, on s’ha produït l’eliminació total de la
capa vegetal amb mortalitat de l’arbrat del 100%. Es classifiquen amb els següents codis:
Codi C
Definició: Son aquelles zones que compleixen els següents requisits:
- Foc d’alta intensitat produint una alta mortalitat.
- Pendent mitjana-baixa <35.
- Erosionabilitat mitjana-baixa.
- Vessants curtes o amb discontinuïtats, vessants afeixades o parts baixes de vessant.
Actuacions contra l’erosió: Es tallarà i trossejarà l’arbre no comercial, les restes es trossejaran i
es repartiran sobre el terreny.
Aprofitaments fustaners: Es farà aprofitament d’arbres comercials en tronc. Les zones
inaccessibles es tallarà la vegetació cremada, les restes es trossejaran i es repartiran sobre el
terreny.
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Codi D
Definició: Son aquelles zones que compleixen els següents requisits:
- Foc d’alta intensitat produint una alta mortalitat.
- Pendent baixa <35.
- Erosionabilitat baixa.
- Parts baixes de vessant, vessants afeixades o marges de camps.
Actuacions contra l’erosió: Es desbrancarà la fusta de serra in situ i els arbres no comercials es
trossejaran i es repartiran sobre el terreny. S’assegurarà que quedin un mínim 15tn/ha de
restes vegetals trossejades in situ i escampades uniformement.
Aprofitaments fustaners: Excepcionalment es farà aprofitament d’arbre sencer i els carrers de
desembosc es definiran prèviament. Sobre el terreny hauran de quedar les restes vegetals
mínimes especificades. Les zones inaccessibles o puntualment per sobre del 35% de pendent
es tallarà la vegetació i es trossejarà in situ.
Codi E
Definició: Aquestes zones venen determinades més pel tipus de vegetació que la pendent i
compleixen els següents requisits:
- Foc d’alta intensitat produint una alta mortalitat.
- Pendent mitjana-baixa.
- Zones de regenerat o poques existències (<10 AB) i diàmetres petits (<15cm).
Actuacions contra l’erosió: Es tallarà la vegetació cremada, es desbrancaran paral·lels a les
corbes de nivell i les restes es trossejaran i es repartiran sobre el terreny. Sempre que sigui
possible, en torrenteres i zones còncaves on hi hagi concentració del flux de l’escorrentia
superficial (xaragalls, torrents, rases, etc.) s’hauran de deixar branques escampades i
trossejades.
Aprofitaments fustaners: Degut a les baixes existències, no es realitzarà cap aprofitament
fustaner, sinó que tot el material vegetal quedarà trossejat in situ.
Codi F
Definició: Aquestes zones venen determinades més pel tipus de vegetació que la pendent i
compleixen els següents requisits:
- Foc d’alta intensitat produint una alta mortalitat.
- Pendent mitjana-baixa.
- Zones de matollar i/o arbres aïllats.
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Actuacions contra l’erosió i fustaners: Degut a les baixes existències, no es podrà realitzar cap
actuació contra l’erosió ni cap aprofitament fustaner.
Prioritat 3
Afectació de foc de mitja o baixa intensitat amb pendents variables, on s’ha produït
l’eliminació parcial de la capa vegetal.
Codi G
Definició: Es consideren les zones amb pendents variables, amb afectació de foc de mitja o
baixa intensitat, on ha estat afectat el sotabosc i en un percentatge variat la massa arbrada.
Caldrà mantenir aquests arbres en peu, fins que es regeneri la capa de sotabosc, per tal de
protegir l’erosió del sòl i conèixer la capacitat real d’afectació.
Actuacions contra l’erosió: Es tallarà i trossejarà l’arbre no comercial, les restes dels arbres
comercials es trossejaran in situ i es repartiran sobre el terreny.
Aprofitaments fustaners: Es farà aprofitament d’arbres comercials en tronc. Les zones
inaccessibles es tallarà la vegetació cremada, les restes es trossejaran i es repartiran sobre el
terreny. No es recomanable realitzar la tallada d’arbrat en aquesta zona fins passats tres
mesos des de la extinció de l’incendi (9/08/2021), per tal de poder assegurar la protecció del
sòl. Un cop es pugui actuar en aquestes zones, només es podran tallar els arbres mort i el que
tinguin més de 2/3 d’afectació de capçada cremada. Els treballs s’hauran de realitzar de la
forma més curosa, per evitar incrementar l’erosió a la zona.

5.2 Actuacions contra l’erosió. Albarrades i feixines
En les zones on es realitzi estructures contra l’erosió (prioritat 1: codis A i B) es seguirà la
següent metodologia d’execució.

5.2.1

Construcció d’albarrades

Les albarrades són estructures realitzades en barrancs, canals de desaigua o cercaves situades
perpendicularment al flux de l’aigua amb els objectius de:


Reduir la velocitat de circulació de l’aigua d’escorrentia evitant el creixement del
xaragall (tant lateral al talús i llit com cap a la part alta o inici del xaragall responsable
de l’erosió remuntant).



Actuar com a barrera/filtre que retingui el material arrossegat



Facilitar la regeneració natural aigües amunt de l’estructura al afavorir l’acumulació de
substrat favorable.
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5.2.2

Construcció de feixines

Les feixines són estructures realitzades a la vessant, construïdes seguin les corbes de nivell,
dissenyades per reduir la longitud efectiva de la pendent amb els objectius de:


Frenar el pas de l’aigua dissipant l’energia cinètica, i reduint així la seva velocitat a
un nivell no erosiu.



Actuar en el origen de les cercaves, evitant el seu creixement



Protegir els camins davant els arrossegaments en vessant.



Afavorir l’acumulació de materials, creant un microclima favorable per la
colonització i desenvolupament de la vegetació.

En les zones que per raons de seguretat del personal (pendent, pedregositat, etc.) no es
puguin fer aquestes estructures, s’intentarà tallar el peus i es deixaran en el terreny
preferentment en direcció perpendicular a l’escorrentia.
En el cas d’excés de material, aquest s’alinearà al bosc formant cordons per facilitar els treballs
posteriors de gestió, o es pot simplement deixar escampat, evitant en tot cas el seu dipòsit en
cercaves i rambles.

5.2.3

Materials de construcció

Les albarrades i feixines es construiran amb els troncs i branques dels peus cremats una
vegada tallats i processats, perquè sigui més fàcil el seu maneig. En el cas de les albarrades que
s’hagin de fer en cercaves o rambles molt actives, es farà servir preferentment fusta tractada
per augmentar la durabilitat de l’estructura en el temps, i per tant millorar la seva efectivitat el
màxims d’anys possible.

5.2.4

Criteris constructius de les albarrades

Les albarrades tindran una altura mitjana de 60 cm (no superant els 100 cm), longitud variable
en funció de l’amplada del xaragall i profunditat segons el gruix dels troncs utilitzats.
L’espaiament entre albarrades serà en funció de la pendent, com a referencia es faran entre 20
i 30 metres.
Localització: El progrés de l’execució seguirà el “criteri de conca” amb l’objectiu de
contrarestar la pèrdua de sol, de manera que es començaran a construir de dalt a baix (en
el sentit de la circulació de l’aigua) fins que el xaragall tingui com a màxim 1 metre de
14

profunditat, altura màxima per al qual es consideraran efectius aquest tipus d’estructures
(veure 7).
Espaiament: La separació entre albarrades dependrà de l’altura de l’albarrada i la pendent
del llit del xaragall (veure taula 7). S’ha de tenir en compte que són distàncies ideals i que
poden variar si això permet un disseny més eficaç.
Execució: El procés de construcció serà el següent:
Ancorar estaques vertical clavades (diàmetres de més de 10 cm, òptim 15 cm i
longitud suficient segons l’altura de l’albarrada), aprofitant les soques quan sigui
possible. La instal·lació comença del punt més baix de la zona a reparar, clavant les
estaques a una profunditat aproximada de 60 cm, i a una distància de 30-50 cm
(veure Figura 8).

Figura 5 Localització més eficient de l'albarrada segons el pendent longitudinal del xaragall
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Figura 6 Criteris constructius de les albarrades (d=diàmetre estaques)
Taula 3 Separació de les albarrades segons l'altura d'aquestes i el pendent del xaragall



Garantir la retenció de materials en l’estructura segellant el sòl. Per aconseguir-ho,
cal recollir les pedres pròximes i emportar-les al llit i al talús i/o encaixar els troncs
de major diàmetre disposats en horitzontal en els laterals i en el fons del xaragall,
fent una rasa si és necessari.



Disposar els troncs i branques entrellaçats. Si és necessari es poden lligar els troncs
a les estaques amb cordes.



Omplir de material fi aigües amunt (evitar l’excés de material).



Si és considera necessari per l’estructura construïda i existeixen materials a la
zona, es poden posar troncs, branques o roques a mode de planxé, aigües avall de
l’estructura, amb l’objectiu de dissipar l’energia i evitar la formació d’esvorancs en
el punt de desaigua.

5.2.4

Criteris constructius de les feixines

Es disposaran constituint estructures perpendiculars a la escorrentia, en corbes de nivell,
subjectades per estaques (veure Figura 7).
L’altura òptima de la feixina serà de 25 cm. En el cas de feixines per sobre de carreteres i pistes
forestal, la seva funció també serà la de frenar el material rodant, motiu pel qual hauran de ser
més altes (40cm).
La longitud de la feixina dependrà de la topografia, no superant els 10 metres, ja que es
complica la plena l’alineació amb la corba de nivell.
La profunditat dependrà del material disponible i el diàmetre dels arbres tallats.

Localització: Es localitzaran amb caràcter general a les vessants amb una pendent
major del 25% i en talussos de barrancs, independentment de la pendent de la
vessant. Com en el cas de les albarrades, per les feixines s’aconsella progressar fent
servir el “criteri de conca”, executant els treballs a la vessant des de dalt a baixa.
D’aquesta manera és més fàcil identificar el flux de l’aigua vessant avall i això poder
determinar la localització de les feixines.
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Figura 7 Criteris constructius (D=diàmetre; L=longitud; H=altura)

Espaiament: La densitat recomanada de feixines és de 500 metres lineals per
hectàrea. El criteri general, per al seu ordenament espacial, ser la seva disposició al
llarg de les corbes de nivell. Això s’aconseguirà amb més facilitat en terrenys amb la
topografia homogènia, sent més complexa en topografia heterogènia, a on caldrà
adaptar la longitud de la feixina al terreny de la manera més eficient. La distància
mitjana de separació entre feixines serà de 10 metres, augmentant si la línia de
màxima pendent disminueix i viceversa. La longitud continua de les construccions no
sobrepassarà els 15 m. Les interrupcions de feixines en diferents cotes es faran
contrapesades (al portell), per salvar la possible erosió en aquestes separacions.

Execució: El procés de construcció serà el següent:


Col·locar estaques o estaquetes de contorn. La subjecció de l’estructura es farà
amb caràcter general mitjançant estaques o estaquetes de contenció. La
longitud de les estaques no serà inferior als 60 cm, i es situaran a una distància
no inferior a un metre. En molts casos es podran utilitzar les soques dels arbres
cremats a mode d’estaca de contenció de la feixina.



Col·locació de la vegetació. Es disposaran tant les branques com els trossos de
tronc de forma entrellaçada formant un cordó continu. Els troncs s’han de
disposar ben anivellats, perpendiculars a les línies de màxima pendent.



El diàmetre adequat dels troncs és de 16 a 20 cm. En zones on els arbres siguin
menors poden agrupar-se els troncs en grups de 3 o 6. La longitud dels troncs
ha de ser entre 3 i 5 metres.
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5.3 Aprofitaments fustaners
Es tallaran tots els arbres cremats morts, els afectats per plagues posteriors a l’incendi i aquells
arbres afectats sense possibilitat de supervivència amb més de 2/3 d’afectació de capçada
cremada.
L’extracció de la fusta s’ha de realitzar pels camins i ròssecs existents fins a carregadors situats
en llocs accessibles per a camió rígid, que puguin acollir la fusta amb seguretat sense envair la
plataforma dels vials.
Totes les restes s’hauran de trossejar a una longitud inferior a 1,5 metres, disposant-les a ran
de terra i adaptant-les a les vessants perquè en cap cas adoptin alçades superiors a 0,5 metres.
Les zones que per raons de seguretat del personal (pendent, pedregositat, etc.) no es puguin
fer aquestes actuacions, es deixaran els arbres en peu.

5.3.1 Aprofitaments fustaners amb tronc
En les zones on es realitzi aprofitament de fusta en tronc (codis A,B,C i G) es seguirà el següent
ordre d’execució:
1. Tallar, desbrancar i desemboscar l’arbre comercial (serra o trituració) de >15 cm de
diàmetre.
2. Si s’han d’utilitzar rossecs, prèviament al pas de la maquinaria s’escamparà brancada per
sobre la plataforma d’aquets traçats.
3. Tallar, desbrancar i trossejar l’arbre no comercial (<15 cm de diàmetre o segons
característiques morfològiques del tronc) i escampar les restes paral·leles a les corbes de
nivell, mai en màxima pendent.
4. Finalment s’assegurarà que els rossecs utilitzats i les zones d’arrossegament que puguin
causar xaragalls, hi hagi brancada escampada, en cas que no sigui així, se’n tornarà a posar.

5.3.2 Aprofitaments fustaners amb arbre sencer
En les zones on es realitzi aprofitament de la fusta amb arbre sencer (codi D) es seguirà el
següent ordre d’execució:
1. Tallar, desbrancar i desemboscar l’arbre comercial de serra de >20cm de diàmetre,
d’aquest manera s’assegurarà que hi ha haurà més brancada sobre el sòl.
2. Tallar i desemboscar l’arbre sencer de >20cm de diàmetre i arbres malformats.
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3. Si s’han d’utilitzar rossecs o carrers de desembosc, aquets traçats seran definits
prèviament amb la direcció d’obra i tindran un espaiament entre carrers com a mínim de
15m, tot i així, abans del pas de la maquinaria s’escamparà brancada per sobre d’aquets
traçats.
4. Tallar, desbrancar i trossejar arbres de <20cm de diàmetre i escampar les restes paral·leles
a les corbes de nivell, mai en màxima pendent.
5. Finalment s’assegurarà que els rossecs i carrers utilitzats i les zones d’arrossegament que
puguin causar xaragalls hi hagi brancada escampada, en cas que no sigui així, se’n tornarà
a posar.

5.4 Mesures de foment de la biodiversitat
La presència de vegetació cremada en peu i sense talar afavoreix la recuperació del bosc, ja
que potencia la creació d’ecotons, disminueix la velocitat de l’aigua d’escolament i reté
sediments. Es per això que es mantindran un mínim de 5-10 peus/ha distribuïts que actuïn
temporalment com arbres perxa per l’avifauna i afavorint la entomofauna saprofítica,
fomentant el paper funcional de la fusta cremada i la seva aportació com matèria orgànica a
l’ecosistema forestal. Dintre d’aquest grup, almenys 3 arbres/hectàrea seran de la major classe
diamètrica que trobem a la zona.
Amb l’objectiu d’afavorir la retenció del sòl i crear refugis per la fauna, es convenient fer piles
de restes vegetals amb una dimensió aproximada de 5m3 i amb una alçada màxima d’1 metre.
El nombre de piles dependrà de la quantitat de restes que quedin sobre els sòl, deixant una
densitat amb un mínim de 10 i un màxim de 25 per hectàrea sempre que existeixi material
disponible suficient.

5.5 Xarxa viària
5.5.1

Arranjament dels camins de la xarxa viària bàsica

Les zones afectades disposen d’una xarxa viària bàsica de camins. Els treballs forestals que es
portaran a terme, augmentaran durant uns mesos, l’ús intensiu d’aquests camins, amb
maquinària pesada i camions d’alt tonatge, fet que accelerarà el seu ràpid deteriorament, que
es veurà agreujat en èpoques de pluja. Per tal de garantir la circulació dels veïns durant els
mesos dels treballs forestals es preveu que serà necessari fer arranjaments periòdics en els
trams que es deteriorin més ràpidament. Al finalitzar els treballs, es tornaran a deixaran els
camins en un estat òptim per al seu ús habitual.
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L’arranjament consistirà en el perfilat del ferm, la neteja dels drenatges transversals i
longitudinals, l’aportació de tot-ú (si fos necessari), la seva compactació i el manteniment de
la secció de servei.
Tots els camins contemplats en els amidaments formen part de la xarxa viària bàsica (XVB), tot
i que podria ser que no sigui necessari l’arranjament del total de la longitud, i en alguns casos
l’arranjament només sigui puntual en aquells indrets on l’estat ha empitjorat més, o calgui ferhi una millora puntual per a millorar l’accés de la maquinària.

5.5.2

Obertura de camins de la xarxa viaria bàsica

Algunes zones afectades per l’incendi son inaccessible i es troben a molta distancia dels camins
existents, en el millor dels casos s’hi pot accedir per senders. En aquestes zones, durant les
tasques d’extinció de l’incendi nomes s’hi va poder treballar amb mitjans aeris.
Per poder realitzar els treballs de restauració en condicions i poder accedir aquestes zones
serà necessària la construcció de dos camins que s’incorporaran a la xarxa viaria bàsica del Pla
de Prevenció d’incendis (PPI). Un cop finalitzades les tasques de restauració, aquets traçats
seran de vital importància per poder accedir en aquests zones en cas d’emergència.
Aquets nous traçats segueixen antics camins i senders utilitzats antigament però que
actualment tenen una amplada inferior de 1,5 metres. Per a la construcció d’aquets camins
serà necessària la utilització d’una excavadora giratòria per tal de minimitzar el moviment de
terres del desmunt i dipositar-lo cuidadosament al terraplè. De forma genèrica l’amplada de
les noves pistes hauran de tindre entre 4-4,5 metres, per tal d’afavorir el transit de vehicles
d’extinció d’incendis, amb un pendent del traçat inferior al 15%, i amb la implementació
d’obres de drenatge transversal segons el pendent del traçat per evitar els xaragalls provocats
per les precipitacions.
5.5.3

Arranjament dels camins de desembosc

Consistirà en l’arranjament substancial del ferm que el contractista i la direcció d’obra
considerin necessaris per a poder extreure la fusta mitjançant maquinària pesada i camions.
Aquest arranjament afectarà a la vegetació de la plataforma i a la plataforma del camí, segons
els casos. Els camins no podran ser modificats en la seva pendent ni en la seva planta ni es
podrà malmetre els seus elements d’evacuació longitudinal i transversal d’aigües pluvials. Una
vegada finalitzats els treballs, l’estat del camí ha de quedar en bones condicions.
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5.5.4

Obertura de camins de desembosc

La densitat de camins actual és insuficient per poder extraure els productes forestals de tota la
superfície, val a dir, que hi ha zones que degut a les reduïdes existències que presenten, no
s’extraurà la fusta, ja que aquesta servirà per crear estructures per evitar l’erosió.
Es contempla l’obertura de nous trams de camins de desembosc per accedir a aquelles zones
on les existències ho requereixin. El traçat d’aquets camins hauran de cenyir-se a zones on
s’hagi de realitzar el mínim moviment de terres i sempre hi quan no causi problemes
importants d’erosió. S’obriran els camins que la direcció d’obra consideri necessaris per a
poder extreure la fusta mitjançant maquinària pesada, tenint en compte els condicionants
anteriorment exposats.

5.6 Recuperació d’antics conreus
Les diverses zones afectades pels incendis, han deixat al descobert un paisatge antic, on el què
ara són boscos calcinats, abans eren zones de cultiu. La zona actualment ja disposa d’activitat
agrícola, però desprès de l’incendi han aparegut zones agrícoles que havien estat
abandonades, i colonitzades pel bosc, que són fàcilment recuperables.
La recuperació d’aquestes zones, té una doble funció; la de millorar el desenvolupament agrari
i el desenvolupament econòmic del territori, posant a disposició més terra agrícola, i una altre
que és la d’augmentar el mosaic agroforestal per tal d’incrementar la discontinuïtat del bosc, i
per tant creant un paisatge més resilient en el futur davant del risc d’incendi forestal.
La recuperació de les terres agrícoles, es farà retirant la fusta cremada, tant la comercial i com
la no comercial, i posteriorment arrancant les soques i deixant-les enterrades. Finalment es
farà el moviment de terres per deixar el sòl preparat i amb els pendents adequats, i es
prepararan les rases de desguàs. Es respectaran el marges naturals o de pedra seca existents.
Aquests tipus d’actuacions requereixen d’una autorització administrativa de l’autoritat
competent, i per tant la seva execució estarà subjecte a aquesta.

6 Prescripcions generals
6.1 Termini d’execució
El termini de finalització dels treballs finalitzarà al 31 de desembre del 2022.
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7 Pressupost estimat d’execució
EL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE LES FEINES (21% D’IVA INCLÒS) ÉS DE 2.719.007,78€ DOS
MILIONS SET-CENTS DINOU MIL SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS).

Firmado
digitalmente
Pol Bacardit
por Pol Bacardit
Tudela - DNI
39388420T (SIG) Tudela - DNI
39388420T (SIG)
El tècnic redactor
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari
Diputació de Barcelona

22

Pressupost
1 Preus simples
Taula 1 Taula de preus simples * **

1.1. MA D’OBRA

Unitats

Preu €

Peó especialista forestal

h

11,85

Peó construcció

h

11,64

1.2. MAQUINÀRIA

Unitats

Preu €

Motoserra 2,5/5 cv + amb mà d’obra

h

19,39

Motodesbrossadora 2,5/5 cv amb mà d’obra

h

14,66

Toro 130 / 160 cv, amb conductor

h

55,00

Retroexcavadora de rodes neumàtiques 70 / 100 cv, amb conductor

h

46,63

Excavadora giratòria de rodes amb cullera 18 tn

h

60

Tractor forestal (skidder) 101/130 cv amb conductor

h

56,40

h

33,85

Tractor de 101/125 cv amb capçal triturador i conductor

h

47,64

Tractor de 101/125 cv amb desbrossadora i conductor

h

36,85

Tractor de 125/150 cv amb molí triturador, remolc i conductor

h

53,14

Camió tipus 6x6 amb grua 190 / 240 cv o superior, amb conductor

h

60,00

Tractor + Estelladora forestal fins 290 cv

h

130,00

Autocarregador 120/175 cv

h

60,00

Tractor de rodes neumàtiques 101/125 cv amb cabrestant i
conductor

*Preus de referència extrets del “Pla d’actuació per la restauració dels terrenys afectats pels
incendis de l’estiu 2017” elaborat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’incendis
Forestals i Desenvolupament Agrari de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona.
**Els preus són sense IVA i ja incorporen el benefici industrial i les despeses generals.

1

2 Preus compostos
Taula 2 Taula de preus compostos de tipus d'obra

2.1. ACTUACIONS CONTRA L'EROSIÓ
Uts Codi

Concepte

Cost €
1.700,00 €

ha

5.1.1 (A) Tallar, desbrancar fusta cremada i construcció de feixines

ha

5.1.1 (A)

Tallar, desbrancar fusta cremada i construcció d'albarrades en
torrenteres i zones de concentració de flux de l’escorrentia superficial

400,00 €

ha

5.1.1 (B)

Tallar, desbrancar i construcció d'albarrades en torrenteres i zones de
concentració de flux de l’escorrentia superficial

400,00 €

2.2. APROFITAMENT DE LA FUSTA COMERCIAL I TRACTAMENT DE LA FUSTA NO COMERCIAL
Cost €

Uts Codi

Concepte

ha

5.1.1 (A)

Tallar, desbrancar i desemboscar fusta cremada amb tronc, vora dels
camins deixant la brancada trossejada formant part de les feixines.

30,00 €

ha

Tallar, desbrancar i desemboscar fusta cremada amb tronc, vora dels
5.1.1 (B) camins deixant la brancada i la fusta no comercial trossejada i
escampada uniformement.

1.525,00 €

ha

Tallar, desbrancar i desemboscar fusta cremada amb tronc, deixant la
5.1.1 (C) brancada i la fusta no comercial trossejada i escampada
uniformement.

2.200,00 €

ha

Tallar i desemboscar fusta cremada amb arbre sencer, deixant un
5.1.1 (D) mínim 15tn/ha de fusta no comercial i restes vegetals trossejades in
situ i escampades uniformement.

1.400,00 €

ha

5.1.1 (E)

Tallar i desbrancar vegetació cremada deixant-la trossejada i
escampada uniformement.

600,00 €

ha

5.1.1 (G)

Tallar i desemboscar fusta cremada amb tronc, deixant la brancada i la
fusta no comercial trossejada i escampada uniformement.

596,00 €

2.3. MESURES DE FOMENT DE LA BIODIVERSITAT
Uts Codi

Concepte

ha

Apilar restes vegetals amb una dimensió aproximada de 5m3 i amb
una alçada màxima d’1 metre. Entre 10-25 piles per hectàrea. En
zones amb codi A,B,C,D,E,G.

5.4

Cost €
80,00 €

2

2.4. XARXA VIÀRIA
Uts Codi

Concepte

Cost €

km

5.5.1

Refinat i aplanat a 4 metres d'amplada de ferm de camí principal de la
Xarxa Viària Bàsica (XVB) mitjançant toro mecànic i anivelladora,
compactat, amb neteja de desaigües i aportació de graves, deixant-lo
apte per al trànsit de vehicles pesants i turismes.

700,00 €

5.5.2

Obertura de camins principal de la Xarxa Viària Bàsica (XVB) de 4,5
metres d'amplada, mitjançant excavadora giratòria i toro, compactat,
amb creació de desaigües i aportació de graves, deixant-lo apte per al
trànsit de vehicles pesants i turismes.

7.500,00 €

km

5.5.3

Refinat i aplanat a 3,5 metres d'amplada de ferm de camí de
desembosc mitjançant toro mecànic, deixant-lo apte per al trànsit
temporal de vehicles pesants.

1.100,00 €

km

5.5.4

Obertura de camins de desembosc amb giratòria i toro, de 3,5 metres
d'amplada, apte per al pas temporal de vehicles pesants.

6.000,00 €

km

5.5.4

Obertura de camins de desembosc amb toro, de 3,5 metres
d'amplada, apte per al pas temporal de vehicles pesants.

3.000,00 €

Ut

2.5. RECUPERACIÓ D'ANTICS CONREUS
Uts Codi

Concepte

ha

Recuperació de terra agrícola. Moviment de terres, desarrelament de
soques, construcció de xarxa de drenatge.

5.6

Amidament
3.200,00 €

3

3 Quadre d’amidaments
Taula 3 Taula d’amidaments

3.1. ACTUACIONS CONTRA L'EROSIÓ
Uts

Codi

Concepte

Amidament

ha

5.1.1 (A)

Tallar, desbrancar fusta cremada i construcció de feixines

133,32

ha

5.1.1 (A)

Tallar, desbrancar fusta cremada i construcció d'albarrades en
torrenteres i zones de concentració de flux de l’escorrentia
superficial

133,32

ha

5.1.1 (B)

Tallar, desbrancar i construcció d'albarrades en torrenteres i zones
de concentració de flux de l’escorrentia superficial

446,11

3.2. APROFITAMENT DE LA FUSTA COMERCIAL I TRACTAMENT DE LA FUSTA NO COMERCIAL
Uts

Codi

Concepte

Amidament

ha

5.1.1 (A)

Tallar, desbrancar i desemboscar fusta cremada amb tronc, vora dels
camins deixant la brancada trossejada formant part de les feixines.

133,32

ha

5.1.1 (B)

Tallar, desbrancar i desemboscar fusta cremada amb tronc, vora dels
camins deixant la brancada i la fusta no comercial trossejada i
escampada uniformement.

446,11

ha

5.1.1 (C)

Tallar, desbrancar i desemboscar fusta cremada amb tronc, deixant
la brancada i la fusta no comercial trossejada i escampada
uniformement.

118,79

ha

5.1.1 (D)

Tallar i desemboscar fusta cremada amb arbre sencer, deixant un
mínim 15tn/ha de fusta no comercial i restes vegetals trossejades in
situ i escampades uniformement.

350,09

ha

5.1.1 (E)

Tallar i desbrancar vegetació cremada deixant-la trossejada i
escampada uniformement.

ha

5.1.1 (G)

Tallar i desemboscar fusta cremada amb tronc, deixant la brancada i
la fusta no comercial trossejada i escampada uniformement.

66,68
103,32

3.3. MESURES DE FOMENT DE LA BIODIVERSITAT
Uts
ha

Codi
5.4

Concepte
Apilar restes vegetals amb una dimensió aproximada de 5m3 i amb
una alçada màxima d’1 metre. Entre 10-25 piles per hectàrea. En
zones amb codi A,B,C,D,E,G.

Amidament
1.218,31

4

3.4. XARXA VIÀRIA
Uts

Codi

Concepte

Amidament

5.5.1

Refinat i aplanat a 4 metres d'amplada de ferm de camí principal de la
Xarxa Viària Bàsica (XVB) mitjançant toro mecànic i anivelladora,
compactat, amb neteja de desaigües i aportació de graves, deixant-lo
apte per al trànsit de vehicles pesants i turismes.

15,00

5.5.2

Obertura de camins principal de la Xarxa Viària Bàsica (XVB) de 4,5
metres d'amplada, mitjançant excavadora giratòria i toro, compactat,
amb creació de desaigües i aportació de graves, deixant-lo apte per al
trànsit de vehicles pesants i turismes.

5,81

km

5.5.3

Refinat i aplanat a 3,5 metres d'amplada de ferm de camí de
desembosc mitjançant toro mecànic, deixant-lo apte per al trànsit
temporal de vehicles pesants.

km

5.5.4

Obertura de camins de desembosc amb giratòria i toro, de 3,5 metres
d'amplada, apte per al pas temporal de vehicles pesants.

1,20

km

5.5.4

Obertura de camins de desembosc amb toro, de 3,5 metres
d'amplada, apte per al pas temporal de vehicles pesants.

5,67

km

Ut

45,00

3.5. RECUPERACIÓ D'ANTICS CONREUS
Uts
ha

Codi
5.6

Concepte

Amidament

Recuperació de terra agrícola. Moviment de terres, desarrelament de
soques, construcció de xarxa de drenatge.

8,15

5

4 Pressupost
Taula 4 Taula de pressupost

4.1. ACTUACIONS CONTRA L'EROSIÓ
Cost (€)

Codi

Concepte

ha

5.1.1
(A)

Tallar, desbrancar i construcció de feixines

133,32

1.700,00 €

226.644,00

ha

5.1.1
(A)

Tallar, desbrancar i construcció d'albarrades en
torrenteres i zones de concentració de flux de
l’escorrentia superficial

133,32

400,00 €

53.328,00

ha

5.1.1
(B)

Tallar, desbrancar i construcció d'albarrades en
torrenteres i zones de concentració de flux de
l’escorrentia superficial

446,11

400,00 €

178.444,00

COST TOTAL ACTUACIONS CONTRA L'EROSIÓ

Amidament

Cost
(€/uts)

Uts

TOTAL

458.416,00

IVA Inclòs

554.683,36

4.2. APROFITAMENT DE LA FUSTA COMERCIAL I TRACTAMENT DE LA FUSTA NO COMERCIAL
Cost
Uts Codi Concepte
Amidament
(€/uts)

Cost (€)

ha

5.1.1
(A)

Tallar, desbrancar i desemboscar fusta cremada
amb tronc, vora dels camins deixant la brancada
trossejada formant part de les feixines.

133,32

30,00 €

3.999,60

ha

5.1.1
(B)

Tallar, desbrancar i desemboscar fusta cremada
amb tronc, vora dels camins deixant la brancada i la
fusta no comercial trossejada i escampada
uniformement.

446,11

1.525,00 €

680.317,75

ha

5.1.1
(C)

Tallar, desbrancar i desemboscar fusta cremada
amb tronc, deixant la brancada i la fusta no
comercial trossejada i escampada uniformement.

118,79

2.200,00 €

261.338,00

ha

5.1.1
(D)

Tallar i desemboscar fusta cremada amb arbre
sencer, deixant un mínim 15tn/ha de fusta no
comercial i restes vegetals trossejades in situ i
escampades uniformement.

350,09

1.400,00 €

490.126,00

ha

5.1.1
(E)

Tallar i desbrancar vegetació cremada deixant-la
trossejada i escampada uniformement.

66,68

600,00 €

40.008,00

ha

5.1.1
(G)

Tallar i desemboscar fusta cremada amb tronc,
deixant la brancada i la fusta no comercial
trossejada i escampada uniformement.

103,32

596,00 €

61.578,72

COST TOTAL APROFITAMENT DE LA FUSTA COMERCIAL

TOTAL

1.537.368,07

IVA Inclòs

1.860.215,36
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4.3. MESURES DE FOMENT DE LA BIODIVERSITAT
Uts

ha

Codi

Concepte

5.4

Apilar restes vegetals amb una dimensió
aproximada de 5m3 i amb una alçada màxima d’1
metre. Entre 10 i 25 piles per hectàrea. En zones
amb codi A,B,C,D,E,G.

COST TOTAL MESURES DE FOMENT DE LA BIODIVERSITAT

Amidament

1.218,31

Cost
(€/uts)

Cost (€)

80,00 €

97.464,80

TOTAL

97.464,80

IVA Inclòs

117.932,41

4.4. XARXA VIÀRIA
Uts

Codi

Concepte

Amidament

Cost
(€/uts)

Cost (€)

km 5.5.1

Refinat i aplanat a 4 metres d'amplada de ferm de
camí principal de la Xarxa Viària Bàsica (XVB)
mitjançant toro mecànic i anivelladora, compactat,
amb neteja de desaigües i aportació de graves,
deixant-lo apte per al trànsit de vehicles pesants i
turismes.

15,00

700,00 €

10.500,00

ut

5.5.2

Obertura de camins principal de la Xarxa Viària
Bàsica (XVB) de 4,5 metres d'amplada, mitjançant
excavadora giratòria i toro, compactat, amb
creació de desaigües i aportació de graves, deixantlo apte per al trànsit de vehicles pesants i turismes.

5,81

7.500,00 €

43.575,00

km 5.5.3

Refinat i aplanat a 3,5 metres d'amplada de ferm de
camí de desembosc mitjançant toro mecànic,
deixant-lo apte per al trànsit temporal de vehicles
pesants.

45,00

1.100,00 €

49.500,00

km 5.5.4

Obertura de camins de desembosc amb giratòria i
toro, de 3,5 metres d'amplada, apte per al pas
temporal de vehicles pesants.

1,20

6.000,00 €

7.200,00

km 5.5.4

Obertura de camins de desembosc amb toro, de 3,5
metres d'amplada, apte per al pas temporal de
vehicles pesants.

5,67

3.000,00 €

17.010,00

COST TOTAL XARXA VIÀRIA

TOTAL

127.785,00

IVA Inclòs

154.619,85

4.5. RECUPERACIÓ D'ANTICS CONREUS
Uts

ha

Codi

5.6

Concepte
Recuperació de terra agrícola. Moviment de terres,
desarrelament de soques, construcció de xarxa de
drenatge.

COST TOTAL RECUPERACIÓ D'ANTICS CONREUS

Amidament

8,15

Cost
(€/uts)

Cost (€)

3.200,00 €

26.080,00

TOTAL

26.080,00

IVA Inclòs

31.556,80
7

5 Pressupost estimat d’execució
Taula 5 Taula del pressupost estimat d’execució

PRESSUPOST EXECUCIÓ
TOTAL DESPESES

2.247.113,87 €

TOTAL DESPESES ( 21% IVA
inclòs)

2.719.007,78 €

EL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE LES FEINES (21% D’IVA INCLÒS) ÉS DE 2.719.007,78€ DOS
MILIONS SET-CENTS DINOU MIL SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS).

6 Ingressos estimats
Taula 6 Taula dels ingressos estimats

6.1. INGRESSOS PER VENDA DE FUSTA
Uts

Codi

Concepte

Amidament

Preu
(€/uts)

INGRÉS (€)

tn

5.1.1 (A) Venda de fusta a carregador

266,64

19,00 €

5.066,16

tn

5.1.1 (B) Venda de fusta a carregador

5.799,43

21,80 €

126.427,57

tn

5.1.1 (C) Venda de fusta a carregador

4.751,60

23,20 €

110.237,12

tn

5.1.1 (D) Venda de fusta a carregador

17.504,50

25,85 €

452.491,33

tn

5.1.1 (G) Venda de fusta a carregador

723,24

19,00 €

13.741,56

INGRÉS TOTAL PER VENDA DE FUSTA

TOTAL

707.963,74

IVA Inclòs

856.636,12
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