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1. Memòria 
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1.1.- Emplaçament. 

L’emplaçament del present Estudi Tècnic, se situa al terme municipal de 

Roda de Berà, Urbanització Berà.  

Linda al nord amb la carretera N-340, al sur amb mar Mediterrani, al oest 

amb terrenys del Camping Parc Playa Bará i al est amb al carrer Guineu. 

Veure el plànol  de àmbit d’actuació, adjunt en el document nº 6 plànols. 

 

1.2. -Objecte del projecte. 

La present Memòria Técnica te com a objectiu una actuació de  sanejament 

del arbrat  viari, pins,  mitjançant la poda del  branqueja sec, tala dels pins 

inclinats  a la via publica i  altres arbres tombats i brancatge  que estigui per 

sota als 4.5 metres de alçada. En alguns  es procedirà a la tala de pins per 

excés de densitat 

També reducció de les branques verdes per minimitza volum i evitar el 

tombat o caiguda posteriors a las feines del present projecte 

L’estat actual dels carrers afectats es pot veure a les fotografies del 

Document nº5 Annex fotogràfic 

 

1.3.- Normativa vigent. 

En el desenvolupament de la feina serà d’aplicació les ordenances 

establertes en urbanisme.  

Llei 31/1995 de 8 novembre de Prevenció de Riscos laborals. 

Reial decret 39/1997 de 17  de gener pel qual s’aprova el reglament dels 

Serveis de prevenció. 

Ordenances municipals de l’Ajuntament de roda de Berá.  

Així com el compliment obligatori de les Normes Tecnològiques de 

Jardineria i Paisatgisme (NTJ) del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 

Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. 
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1.4,-  Termini d’execució. 

Es preveu un termini per execució total de les obres  en una sola fase de 8 

setmanes, a partir de l’adjudicació de l’obra. 

1.5.- Bens i Serveis afectats. 

Atès que els treballs a desenvolupar es basen en la tala i sanejament del 

arbrat viari del carrers de la urbanització Bará hi haurà afecció per tallar 

carrers. Mobilitat del transit de  vehicles i pe atonals. 

1.6.- Classificació de l’obra. 

D’acord amb l’article 12 del reglament d’obres d’activitats i serveis dels ens 

locals i l’article 232 de la Llei 9/2017  de contracte del Sector Public, 

aquestes obres es classifiquen en el grup C d’obres de conservació i 

manteniment. 

1.7.- Preus unitaris o lots. 

En aqueta obra s’ha considerar que no es possible separar-la per Lots 

d’execució, pels següents motius  

 Escassa quantia econòmica del pressupost. 

 Dificultat operativa i  coordinativa que suposaria la divisió per lots. 

 Al  increment  de pressupost no justificat. 

 

1.8.- Condicionants de la propietat. 

El projecte te uns condicionants: 

- Tala dels pins inclinats o tombats a la via pública . 

- Altres arbres inclinats o tombats  a la via pública . 

- Sanejament i poda del  brancatge sec. 

- Aclareix ( tala) de arbres per excés de densitat. 

- Poda de  branques verdes per minimitza volum i reduir al risc del 

tombat o caiguda posterior. 

- No es retirarà cap tocó dels arbres talats. 
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1.9. - Treballs a realitzar. 

L’ordre dels treballs a realitzar és el següent: 

1.9.1.- Condicionament del àrea de actuació diària. Vianants i transit rodat. 

Descrit en el Plec de Prescripcions Tècniques del Document nº2. 

1.9.2.- Feines de poda i tala del arbres. 

1.9.3.- Retirada de residus  diària. Descrit en el Plec de Prescripcions 

Tècniques. Descrit en el Plec de Prescripcions Tècniques del Document 

nº2. 

1.9.4.- Retirada de la senyalització diària. Acabada la jornada es retiraran la 

senyalització de la actuació , tal i com es descriu en el Plec de Prescripcions 

Tècniques del Document nº2. 

1.10.- Tala de pins i altres inclinats, tombats o morts. 

Hi ha diferents diàmetres de troncs, de 20 a 120 cm. 

Els diàmetres grans se trossejaran amb les mides mínimes que faciliti la 

seva càrrega amb mitjans manuals o mecànics i trasllat amb  camió a 

l’abocador o zona d’acopi autoritzada. 

Els troncs de menor diàmetre, si es pot,  es trituraran in situ. El residu es 

carregarà amb medis manuals o mecànics i transportarà diàriament a 

l’abocador o zona d’acopi autoritzada. 

1.11.- Esporga del brancatge sec i verd. 

Els diàmetres de las branques son de diferents mides. De 2 a 15 cm. 

Les branques seques i verdes  es trituraran in situ. El residu es transportarà 

a l’abocador o zona d’acopi autoritzada.. 

Per assegurar  la verticalitat dels arbres i desprès d’episodis de vent fort, 

que afecten al terme municipal, a les feines d’esporga es pot plantejar 

deixar algunes  branques seques per evitar la inclinació de certs exemplars. 

Criteri in situ del operari podador i que serà avaluat arbre per arbre. 
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Segons l’arbre, es reduirà la capçada verda per minimitza al efecte del fort 

vent. Criteri in situ del operari podador. 

1.12.- Maquinària. 

En l’apartat 2.3.4 del Plec de Prescripcions Tècniques del Document nº2, es 

descriu el tipus de maquinaria mínima de la que ha de  disposar el 

contracte. 
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1.13.-  Carrers,  avingudes i places. Base estudi. 

En el quadre adjunt es llisten els carrers de la Urbanització Barà, per la 

base de necessitats de l’esporga i tala de l’arbrat. 
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1.14.- Carrers, Avingudes i places. Base execució. 

En el quadre adjunt es llisten els carrers de la Urbanització Barà, 

considerats que cal intervenir amb esporgues i/o tala del pinar. 

URB Bará. Medicions Pins 

ATMELLRS 

AV DEL MAR 

BELGICA 

BONASTRE 

CAMELIES 

CERDANYA 

COSTA 

EIVISSA 

ENAMORATS 

ILLES BALEARS 

JOAN MARGETS 

JOSEP PLA 

L'AMPORDA 

MALLORCA 

MARESME 

MENORCA 

MONTSANT 

ORQUIDEAS 

PENEDES 

PL ESPANYA 

PL RENE VANDERMOUTER 

PONFERRADA 

REINA FABIOLA 

REIS D'ARAGÓ 

ROSES 

SINIA 

TARRAGONA 

TIRVIA 

VEREDA PUIG 

VINYA 
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 1.15.- Replanteig. 

En cas de replanteig, serà el  director de l’obra  qui podrà modificar las unitats 

de tala i/o esporga seca/verda per noves necessitats o imprevistos. 

1.16.- Calendari i rendiment d’Execució. 

El calendari previst per aquest treballs, comprèn els mesos de Octubre a 

Gener.  

En el quadre adjunt es fa un resum  de possible calendari :  

Es fixa un rendiment diari de 20 arbres per la esporga en sec i verda .Per la tala 

de troncs de gran diàmetre 4 unitats per jornada. 
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2. Plec de Prescripcions Tècniques 
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2.1. CONSIDERACIONS GENERALS. 

 

2.1.1 Objecte d’aquest Plec. 

 

L’objecte d’aquest Plec és la definició de les condicions tècniques particulars 

que s’han d’aplicar als treballs de «tala, retirada de fusta morta, esclareix i 

esporga de capçades de pins a la zona Urbanització Berà, de titularitat 

municipal, del terme municipal de Roda de Berà.  

 

2.1.2 Àmbit d’actuació. 

 

Les unitats sobre les que s’ha d’actuar són les del inventari del Document nº4 

Pressupost en l’àmbit del plànol adjunt en el document nº6 plànols.  

 

2.1.3 Abast del contracte. 

 

L’abast del contracte inclou dintre del preu a percebre, la ma d’obra necessària 

per a la execució dels treballs, així com els mitjans tècnics i mecànics adients i 

la gestió dels residus generats en aquesta activitat. 

 

2.1.4 Normativa d’aplicació. 

 

A més a més de tota la normativa exposada en la present Document Tècnic, de 

les indicacions en cada cas dels Serveis Tècnics Municipals, i d’acord amb la 

legislació vigent que afecta a les corporacions locals, serà també d’aplicació, la 

següent normativa: “NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I 

PAISATGISME NTJ 14 C, de la Fundació Jardineria i Paisatge. Col·legi  Oficial 

d’Enginyers tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. 

 

2.1.5 Omissions. 

 

Les omissions que hi puguin haver en aquest plec, o les descripcions dels 

detalls que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs 

d’esporga, no eximeixen al contractista de l’execució dels esmentats detalls, 
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que s’hauran de realitzar, segons el bon ofici i costum dels treballs de 

jardineria, com si haguessin estan efectivament descrits. 

 

2.2. DEFINICIÓ DELS TREBALLS D’ESPORGA. 

 

2.2.1 Necessitat de l’esporga. 

 

Els motius de tala, retirada de fusta morta, esclareix i esporga de capçades de 

pins a la zona Urbanització Berà objecte d’aquesta memòria, on el pinar 

existent ocasiona alguns problemes tant a la via pública com a les finques 

privades. 

 

Per tal de mantenir la salut de l’arbre i el seu bon aspecte en uns nivells òptims 

s’han d’establir una sèrie d’actuacions. En primer lloc, s’han d’esporgar les 

branques malaltes, malmeses i mortes per tal d’impedir infestacions. 

 

L’esporga de branques sanes només es justifica en els següents casos: 

esclarissat de copa per permetre l’entrada de llum i aire quan és molt densa, 

formació adequada de la copa, eliminant branques creuades o mal dirigides i 

per revitalitzar arbres vells o poc vigorosos. 

 

Als carrers objecte d’aquesta ontervenció, és necessari esporgar els arbres 

sempre que manifestin interferències amb les instal·lacions aèries, amb el 

trànsit rodat i amb les edificacions, i per prevenir la caiguda accidental de 

branques. 

 

En cas d’actuació per interferències amb l’entorn immediat de l’arbre cal reduir 

el volum de l’arbre recercant l’equilibri i cal procurar que l’arbrat presenti un 

aspecte homogeni en cada carrer pel que fa a volum i tractament. 

 

2.2.2 Moment de la prestació del servei. 

 

Aquesta actuació haurà de ser realitzada en l’època més adequada en funció 

de l’estat fisiològic de la planta i del tipus d’esporga que es preveu realitzar. 
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2.2.3 Forma del tall. 

 

Cal efectuar el tall en la secció del pla resultant entre l’arruga de l’escorça de la 

branca i l’extrem superior del coll de la branca, incidint positivament en la 

formació del call de cicatrització. S’ha d’evitar el deixar monyons que 

sobresurtin perquè s’assequen i constitueixen un focus d’infecció i impedeixen 

la cicatrització. 

 

2.2.4 Esporga de les branques grans. 

 

Si les branques que s’han d’eliminar són molt pesades cal extremar les 

precaucions per evitar danys per esquinçament a l’escorça per sota de la 

branca. Abans d’efectuar el tall definitiu s’ha de suprimir la zona superior de la 

branca practicant un tall inferior per sota de la branca (de baix a dalt), seguit 

d’un altre tall de dalt cap a baix, per així suprimir la branca pesant. 

Posteriorment es practicarà el tall definitiu segons les descripcions del tall 

correcte. En el supòsit de branques grans, s’utilitzarà el sistema de lligat. 

 

2.2.5 Tipus d’esporga. 

 

Els principals tipus d’esporga que s’ha previst efectuar estan definits a La NTJ 

14 C  

 

2.2.6 Senyalització dels carrers. 

 

Per tal de garantir la bona marxa dels treballs d’esporga i causar els mínims 

problemes a la ciutadania, l’adjudicatari s’ha de fer càrrec de senyalitzar 

(senyals, tanques, cons, ...) els carrers i altres punts afectats amb motiu de 

l’esporga, almenys 48 h abans de l’execució dels treballs, tant per evitar 

l’estacionament de vehicles, com per avisar als veïns, que es treballarà en el 

carrer. 

La senyalització s’ha de fer de manera que resulti suficientment visible i 

constarà d’un rètol de 60 x 90cm aproximadament, d’un material resistent de 
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color groc on siguin clarament visibles els següents elements: senyal de 

prohibit aparcar (R-308), llegenda que especifiqui “senyalització excepcional. 

Ajuntament de Roda de Berà”, el dia i la franja horària en la que es preveu 

realitzar les feines i el logotip de l’empresa adjudicatària (amb una mida 

màxima de 10 x 15cm). 

Els senyals es col·locaran lligats als arbres i hauran de seguir en tot moment 

les indicacions que s’especifiquen al reglament de circulació. Caldrà col·locar 

tants com sigui necessari per tal que siguin fàcilment visibles des de qualsevol 

punt del carrer afectat. Una vegada finalitzada l’esporga del carrer es procedirà 

a retirar les senyalitzacions immediatament. 

La zona de treball es protegirà totalment amb cons, tanques i cintes 

d’abalisament degudament col·locats i es destinaran els treballadors necessaris 

per tal d’impedir la circulació de persones i vehicles per la zona de treball. 

 

2.2.7 Restes vegetals. 

 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs 

contractats, dintre del mateix dia en que realitzi el seu servei, i a aquest efecte 

ha de disposar de tots els mitjans necessaris. 

Totes les restes vegetals resultant de l’execució dels treballs d’esporga 

s’hauran de retirar de la via pública de forma simultània i coordinada a mida 

que s’estiguin realitzant els mateixos. Els carrers, voreres i elements afectats 

pels treballs hauran d’estar netes de les restes d’esporga al final de la jornada 

laboral. 

Una vegada retirada la part més grollera dels residus mitjançant càrrega en 

camió i transport a planta de tractament autoritzada, es procedirà a 

l’escombrada de les voreres per a retirar les fulles, serradures i altres residus 

de petita dimensió. 

 

2.2.8 Maquinària i eines de tall. 

 

La maquinària i eines de tall hauran de garantir la millor qualitat del tall 

possible, per tal que aquests tinguin una execució segons les especificacions 

d’aquest plec i de les normes tecnològiques corresponents. L’adjudicatari 
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vetllarà en tot moment per a la conservació en un perfecte estat de la 

maquinària i les eines d’esporga per tal de garantir que el seu funcionament 

sigui òptim. 

 

Eines de tall per a l’esporga d’arbres: 

 

EINES MANUALS 

 Serra de ma 

 Serra de perxa 

 Tisores de podar d’una ma 

 Tisores de podar de dues mans 

 Tisores de perxa o telescòpiques 

  

EINES MECÀNIQUES 

 Tisores pneumàtiques 

 Serra mecànica 

 Serra mecànica de perxa 

 

2.3.- CONDICIONS DELS TREBALLS. 

 

A continuació es descriuen els criteris que regiran tots els treballs de tala i 

esporga objecte d’aquest contracte. 

 

2.3.1 Unitats sobre les que s’han d’actuar. 

 

En el Document nº4 Pressupost, en l’Apartat 4.2, es resumeix l’àmbit d’actuació 

del contracte amb el número d’arbres sobre els que s’ha de intervenir i tipus 

d’intervenció. 

 

2.3.2 Pla de funcionament. 

 

Els licitadors hauran de presentar un pla de funcionament en que s’hi 

reflecteixin les seves previsions dels treballs objecte de la contracta, detallant: 
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 Previsions de personal que s’adscriurà a la realització dels treballs, fent 

constar l’organigrama funcional i les categories de cadascun. 

 Temporalització prevista dels treballs, on quedi reflectit el temps 

necessari per efectuar els treballs objecte del contracte i les dades en 

que es realitzaran. 

 Relació de vehicles, maquinària i eines previstos per a la contracta. 

 

2.3.3 Personal. 

 

El contractista disposarà del personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari per a 

satisfer totes les exigències del contracte i complirà amb els seus treballadors 

la legislació i els convenis vigents que els afectin. 

L’adjudicatari haurà de disposar d’un responsable Tècnic amb la Titulació 

d’Enginyer Tècnic Agrícola en l’especialitat de jardineria i paisatgisme per a la 

direcció dels treballs de la contracta. S’haurà d’acreditar l’experiència en el 

sector dels espais verds. 

El contractista haurà de disposar del personal necessari per satisfer totes les 

exigències de la contracta. 

Els treballs d’esporga seran efectuats per personal experimentat i hauran de 

conèixer les necessitats i funcionament de cada espècie, així com les normes 

de seguretat i manipulació de plataformes elevadores, acreditant experiència 

en els treballs. 

El personal adscrit a la contracta haurà d’anar en tot moment correctament 

uniformat, portant l’emblema o distintiu de l’empresa, així com els EPI’s 

corresponents a les feines a desenvolupar. 

L’adjudicatari es responsabilitzarà de la urbanitat dels seus empleats tant amb 

el personal de l’ajuntament com amb la ciutadania en general i intervindrà 

davant de qualsevol problema que puguin ocasionar. 

 

2.3.4  Vehicles i maquinària. 

 

Els licitadors hauran de detallar els vehicles, la maquinària, les eines i estris 

necessaris que posaran a disposició de la contracta per tal de poder realitzar 
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adequadament tots els treballs previstos en aquest plec, tenint en compte que 

els treballs esmentats es realitzen a la via pública. 

La relació mínima de vehicles, maquinària i eines que es posaran a disposició 

de la contracta dependrà de les necessitats d’esporga, com a mínim de la  

maquinària següent:  

 Plataforma elevadora (mínim 8m d’alçada) autopropulsable, 

autònoma i amb preses de pistola pneumàtiques. 

 Camió basculant, d’un mínim de 3,5 tones 

 Maquina trituradora de branques  

 Motosserres 

 

Les plataformes elevadores i vehicles que es deixin a la via pública, tant en la 

realització de les feines com en períodes en que no es treballi, estaran 

degudament estacionats i senyalitzats sense que puguin molestar al trànsit ni 

als vianants. 

Els vehicles que s’utilitzin per a la execució de les feines descrites en aquest 

plec han de complir les condicions necessàries per a l’ús al qual són destinats, 

amb referència a la seva seguretat i al seu estat mecànic. També hauran 

d’estar degudament identificats amb el rètol i emblema de l’empresa 

adjudicatària; així com els llums d’emergència giratoris corresponents. 

 

2.3.5 Mida dels arbres. 

 

El instrument que s’utilitzarà per a les previsions de treballs a realitzar. Es 

basarà en el nº d’arbres, espècie (pins), mida, ubicació i tipus de intervenció, 

detallats en aquest Document Tècnic. Als efectes del inventari i per tal de 

procedir a facturar els treballs realitzats, els arbres s’agrupen en esporga 

branca seca / branca verda, i tala. 

 

2.3.6 Seguiment i control dels treballs. 

 

Es realitzarà un seguiment i control dels treballs amb periodicitat setmanal de 

forma coordinada entre el responsable tècnic designat per l’adjudicatari i el 

director tècnic designat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament. 
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En aquesta visita tècnica setmanal es supervisarà tota la feina realitzada i es 

comprovarà tant la quantitat d’arbrat talat com esporgat, i la qualitat de les 

esporgues realitzades, així com que s’estiguin complint les previsions 

efectuades. També s’aprofitaran aquestes visites tècniques per anar planificant 

els treballs a realitzar durant la següent setmana. 

 

2.3.7 Seguretat i salut. 

 

L’adjudicatari prendrà totes les precaucions necessàries per tal d’evitar 

accidents o perjudicis de tot ordre, essent responsable d’aquests i atenent en 

aquesta matèria a la legislació general estatal. 

L’adjudicatari haurà d’elaborar un pla de seguretat i salut pel servei objecte del 

contracte. Aquest pla haurà de contemplar com a mínim els següents aspectes: 

 Identificació dels riscos professionals possibles en el treball. 

 Condicions dels mitjans de protecció personal i col·lectiva. 

 Equips de protecció individual i col·lectiva. 

 Senyalització dels treballs. 

 Serveis de prevenció. 

 Màquines i equips de seguretat 

 Seguretat personal 

o Casc de seguretat (en treballs amb serra mecànica, amb 

auriculars) 

o Ulleres de protecció 

o Pantalons de protecció per a serra mecànica 

o Botes de seguretat amb puntera d’acer o de protecció per a 

serra mecànica 

o Guants de cuiro 

 Seguretat en alçada 

o Màquines d’accés: 

 Plataforma hidràulica 

 Plataforma autopropulsada 

 Cistella elevadora 

o Arnés de seguretat i eslinga d’acer 
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2.4.-EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

Les condicions d’obra executada comprèn els treballs de poda dels arbres 

incloent els treballs derivats com a recollida de brancatge i de les restes, neteja, 

escombrada, càrrega, transport fins a abocador autoritzat o planta de 

compostatge i trituració. 

El contractista restarà obligat a fer tot allò que sigui necessari per a la bona 

marxa dels treballs objecte d’aquest contracte i a seguir les indicacions que li 

doni la direcció facultativa sota el seu millor criteri. 

 

2.4.1 Planificació dels treballs. 

Abans del inici deks treballs, l’adjudicatari presentarà un pla de treball on 

quedaran reflectides les dates que es preveuen a cada zona amb la informació 

disponible en aquell moment. Aquesta planificació es farà en base a les 

condicions previstes en aquest Document Tècnic i abast d’exemplars afectat. 

 

2.4.2 Execució dels treballs. 

La comunicació entre l’ajuntament i l’empresa adjudicatària ha de ser ràpida, 

concreta i eficaç; i per tant, s’utilitzaran tots els mitjans possibles per 

aconseguir aquest objectiu. 

Els treballs es realitzaran preferentment de forma continuada pels carrers de la 

Urbanització, amb les excepcions dels casos que es determinin específicament. 

No s’admetran treballs discontinus en el temps en un mateix carrer, plaça, parc 

o equipament municipal, si no és justificable o s’ha acordat així amb els Serveis 

Tècnics Municipals. 

La necessitat d’efectuar un seguiment correcte i de poder prendre les mesures 

oportunes fa imprescindible que el contractista adverteixi als Serveis Tècnics 

Municipals i a la Policia Local dels treballs que te previst realitzar, amb 48 h 

d’antelació. 

 

2.4.3 Comunicats dels treballs. 

A efectes de poder portar un control dels treballs que es realitzen, l’empresa 

haurà de lliurar setmanalment el llistat d’arbres talats / esporgats durant la 

setmana anterior, per espècie, localització, tipus d’esporga i mida. 
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També es farà constar les diverses incidències detectades durant l’execució del 

servei. 

L’adjudicatari, a més dels comunicats de treballs especificats, estarà obligat a 

facilitar les dades que amb finalitats estadístiques i de control, considerin 

necessàries els Serveis Tècnics municipals. 

 

2.4.4 Previsió d’accidents. 

El contractista prendrà totes les precaucions necessàries per evitar accidents i 

perjudicis de tot ordre. És responsable d’aquests accidents i perjudicis, i s’ha 

d’atenir en aquesta matèria a la legislació vigent. Els adjudicataris són els únics 

responsables dels danys o perjudicis ocasionats a béns o persones terceres 

amb motiu dels treballs contractats, que han de senyalitzar-se adequadament i 

tenir cura de la seva realització amb el respecte degut a persones i bens 

afectats. 

En previsió de possibles danys a tercers, el contractista haurà de comptar amb 

una assegurança de responsabilitat civil general, que cobreixi tots els possibles 

accidents i danys produïts a tercers. 

 

2.4.5 Certificacions dels treballs. 

La facturació dels serveis d’esporga i tala objecte d’aquest contracte es 

realitzaran mensualment sobre feina feta i amb els preus unitaris resultants 

després d’aplicar la baixa econòmica ofertada pel licitador. 

Els càlculs del pressupost de la contracta s’han realitzat, segons el quadre que 

s’adjunta a l’apartat 4.3 del present Document Tècnic, en base al tipus de 

treball, el número d’unitats, i al preu d’esporga/tala unitari. 

Per tal d’anar facturant mensualment les feines executades, s’hauran de 

realitzar les certificacions corresponents. Es certificaran les feines una vegada 

s’hagin finalitzat, entregada la informació requerida pels Serveis Tècnics 

Municipals i comprovada pel mateix Servei. Una vegada realitzades les 

comprovacions es redactarà un acta de seguiment del servei, a partir del qual 

es certificaran les feines. 

S’ha de tenir present que la facturació total no podrà sobrepassar en cap cas el 

import de la contrata, a no ser que des de l’ajuntament s’ampliï el nombre 

d’arbres sobre els que s’ha d’actuar. Si això tingués lloc abans de procedir a 
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executar les feines extraordinàries es pactaran les preus unitaris amb els 

responsables tècnics i econòmics municipals. 
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3. Estudi bàsic de seguretat i salut 
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3.1.1 Objecte de l’estudi. 

 

Aquest estudi de seguretat i salut correspon a l’obra de “Tala, retirada de fusta 

morta, esclareix i esporga de capçades de pins a la zona Urbanització Berà”, al 

terme municipal de Roda de Berà. 

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, i de les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels 

treballs. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa adjudicatària, 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. 

 

3.1.2 Característiques de l’obra. 

 

Descripció de l’obra. 

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

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

 

  Tala d’arbres 

  Poda inferior dels arbres que no es tallen 

 Trituració de les restes vegetals 

 

Termini d’execució. 

El termini d'execució previst per a aquesta obra és de 8 setmanes. 

 

Personal previst. 

Es preveu un nombre mínim de 4 persones per a l'execució de l'obra, amb la 

formació adequada per executar-ne cadascuna de les fases. 
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3.1.3 Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en 

l’execució de l’obra. 

 

Tallada, poda i desbrancatge d’arbres. 

 

 Motoserra 

 

Trituració de les restes vegetals. 

 

  Camió de transport i o camió basculant, amb presa de força, per la 

trituradora 

 Trituradora de ganivetes sobre tambor giratori, amb mecanisme 

d’alimentació 

 Motoserres  

 Plataforma elevadora 

 

3.1.4 Identificació i relació dels riscos professionals per unitat d’obra. 

 

Tala, poda i desbrancatge d’arbres. 

 Picades i talls 

 Cops i ensopegades 

 Caiguda d’arbres 

 Caiguda de la plataforma elevadora 

 Atropellament 

 Sobreesforços per posicions incorrectes 

 Atrapaments 

 Projecció de partícules als ulls 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment les 

aèries, com amb la xarxa elèctrica i de telèfon. 

 Soroll 

 

Triturat de les restes vegetals. 

 Bolcades de màquines i vehicles 

 Atropellaments per màquines 
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 Atrapaments 

 Relliscades  

 Soroll 

 

Transport i ús de camió. 

 Atropellaments a persones en maniobres i tasques de manteniment 

 Bolcades  

 Cops 

 Xocs o col·lisions 

 

3.1.5 Riscos de danys a tercers. 

Deriven de la circulació dels vehicles 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 

 

3.1.6 Eliminació i prevenció de riscos professionals. 

 

Proteccions personals i proteccions segons la maquinària. 

 

 Motoserra  

 Casc complet, amb protecció d’ulls i orelles 

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

la mà (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). 
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 Camió de transport / camió basculant 

 No sobrepassar en cap moment la càrrega màxima autoritzada 

 El conductor coneixerà les característiques de la màquina. Abans de 

moure el camió comprovarà el funcionament de comandaments i 

controls, així com l'absència de persones en les proximitats. Respectarà 

totes les normes del Codi de Circulació, i respectarà en tot moment la 

senyalització de l'obra. 

 Revisió periòdica de frens i pneumàtics.  

 La caixa del camió basculant, serà baixada immediatament després 

d'efectuar la descàrrega i abans d'emprendre la marxa. 

 Les maniobres dins del recinte de l'obra es faran sense brusquedats, 

anunciant amb antelació les mateixes, auxiliant del personal de l'obra. 

La velocitat de circulació estarà d'acord amb la càrrega transportada, la 

visibilitat i les condicions del terreny.  

 No romandrà ningú en les proximitats del camió, en el moment de 

realitzar aquest les maniobres i tots els operaris disposaran d'armilla 

reflectant.  

 Si el camió disposa de visera, el conductor podrà romandre a la cabina 

mentre es procedeix a la càrrega. Si no té visera, abandonarà la cabina 

abans que comenci la càrrega. Abans de ser accionat l'elevador de la 

caixa del camió, a la zona d'abocament, aquest haurà d'estar totalment 

parat.  

 Està totalment prohibida la permanència de persones a la. La pista de 

circulació en obra no és zona d'aparcament, excepte emergències. 

Abans de fer marxa enrere, es comprovarà que la zona està lliure i que 

els llums i senyal acústica entren en funcionament.  

 Disposarà de senyalització acústica de marxa enrere. 

 Les rampes de càrrega i descàrrega de maquinària sobre la gòndola. 

s'ajustaran al pes de la càrrega i especialment el sistema de rodament. 

 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. 
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 A peu d’obra s’haurà de disposar de recanvis dels elements de seguretat 

i de protecció esmentats anteriorment. 

 

 Trituradora de ganivetes sobre tambor giratori, amb mecanisme 

d’alimentació 

 Per a la realització dels treballs  de triturat, cal mantenir la totalitat de les 

parts mòbils (que puguin portar protecció sense interferir en el 

procediment de treball) protegides de tal manera que siguin 

inaccessibles a actes voluntaris o involuntaris de la persona que els 

realitza. 

 - Quan en el desenvolupament de la tasca sorgeixi algun imprevist i es 

veu la necessitat d'estacionar el mitjà de transport amb la trituradora, 

realitzar sempre la següent rutina d'estacionament: desconnectar la 

transmissió de la presa de força; conduir el vehicle fins a un àrea plana; 

frenar; fer reposar d'una manera estable la trituradora; treure la clau de 

contacte; i calçar les rodes Abans de baixar del vehicle, comprovar 

sempre que està desconnectada la presa de força i si es treballa amb 

ella, assegurar-se que estiguin col·locades les proteccions que la 

cobreixen. 

 La trituradora ha de estacionar sobre una superfície ferma, plana i lliure 

de destorbs. 

 - No interferir en el cicle de treball de la màquina. 

 La lubricació i / o neteja de qualsevol màquina s'ha de fer sempre amb 

parada i la totalitat dels seus elements aturats i estables.  

 Col·locar la màquina sobre terra pla sempre que s'aturi el vehicle de 

transport.  

 No fer servir mai topalls provisionals insuficientment assentats i poc 

segurs. 

 - Mantenir-se allunyat de la part posterior de la màquina quan està 

treballant. 

 Evitar treballs en dies de vent.  

 No fer servir la trituradora com a transport de persones. 
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 Els elements de connexió al vehicle han de ser de la mida adequada i 

estar assegurats amb un passador.  

 Mai tenir engranada la marxa enrere mentre es trobi algú entre el vehicle 

de transport i la trituradora. 

 Tenir en tot moment a la vista la persona que faciliti la connexió de la 

màquina.  

 Després de cada acoblament de la ròtula amb el seu corresponent 

cargol, es procedirà a assegurar i comprovar el seu dispositiu de fixació 

movent amunt i avall el sistema hidràulic. 

 

 Plataforma elevadora 

 Abans d'utilitzar la plataforma, assegurar-se que tots els sistemes 

funcionen perfectament i que tots els dispositius de seguretat incorporats 

operen de manera satisfactòria. 

 L'operari que manegi la plataforma ha d'estar degudament format i 

informat sobre el seu ús. 

 Respectar totes les recomanacions de precaució i instruccions dels 

adhesius col·locats en el bastidor i en la plataforma.  

 Abans de manipular els comandaments de desplaçament de la màquina, 

comprovar la posició de la torre respecte al sentit de la marxa. 

 En cas d'escassa visibilitat, una persona guiarà la maniobra de 

desplaçament, havent de reconèixer prèviament el terreny per on s'ha de 

desplaçar la plataforma.  

 S'evitaran les arrencades i parades brusques. 

 Abans d'elevar la plataforma, aquesta haurà de trobar-se situada sobre 

una superfície ferma i perfectament horitzontal, amb els pneumàtics 

inflats a la pressió correcta, i ha de trobar-se correctament anivellada i 

frenada.  

 - Comprovar sempre que hi hagi espai suficient per al gir de la part 

posterior abans de els girs.  

 No es pot sobrepassar la capacitat nominal màxima de càrrega (inclosos 

treballadors), havent d'estar distribuïda uniformement.  
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 Es farà servir sempre l'equip de protecció personal i la roba de treball 

apropiada per a cada tasca, havent fixat l'arnès de seguretat a un punt 

fix de la mateixa quan es trobi a la plataforma. 

 Refusar utilitzar o pujar a una plataforma que no funcioni correctament. 

 El personal que no tingui autorització no farà servir la plataforma. 

 No manipular materials voluminosos ni elevar càrregues amb la 

plataforma. 

 Els comandaments inferiors de control prioritari només s'han d'utilitzar en 

cas d'emergència. 

 Disposar del marcatge CE. 

 Com a norma general no es farà servir com a mitja de transport. 

 

Proteccions col·lectives. 

 

 Senyals de trànsit en les vies afectades 

 Senyals de seguretat 

 Cinta d’abalisament 

 En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària 

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. 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 

 A les vies urbanes,  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 la via pública utilitzarà armilles reflectants  

 De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat 

d’ordre i neteja 
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Formació. 

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les 

mesures de seguretat i salut que s’hauran d'adoptar en el treball, com també de 

l’obligatorietat que tenen de complir-les. 

Abans de començar el treball s’haurà de comprovar 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. 

 

Instal·lacions i serveis mèdics. 

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. 

 

 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 s’hauran de traslladar els 

accidentats per poder rebre una atenció més ràpida i efectiva. 

 

Instal·lacions d’higiene i benestar. 

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i zones per menjar 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. 

 

Aturades per menjar i consum de begudes alcohòliques. 

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. 

 

Prevenció de riscos de danys a tercers. 
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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. 

 

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 es puguin presentar. Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a la 

normativa vigent. 

 

3.2  Plec de condicions. 

 

3.2.1 Condicions dels mitjans de protecció. 

 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva 

tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan finalitzi. 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid 

en una determinada peça o equip, es reposarà independentment de la durada 

prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim 

pel qual ha estat concedit, serà rebutjada i reposada de seguida. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les 

admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix. 

 

Proteccions personals. 

 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva 

tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan finalitzi. 

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid 

en una determinada peça o equip, es reposarà independentment de la durada 

prevista o data de lliurament. 
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Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim 

pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i 

reposada al moment. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les 

admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix. 

 

Proteccions col·lectives. 

 

 Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit 

Consistirà en una estructura rígida de plafó rectangular, amb els costats 

més grans horitzontals de 2,5 a 3 metres i menors, verticals, de 0,9 a 1,1 

metres. Cada mòdul disposarà d'elements adequats per a establir unió 

amb el contigu, de forma que pugui formar-se una tanca contínua. 

 Senyals de seguretat. Estaran d'acord amb la normativa vigent, i es 

disposaran sobre suports de forma que siguin resistents a l’acció del 

vent i/o topades accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als 

treballadors o tercers. 

 Senyalització provisional de l’obra (trànsit), d’acord amb la normativa 

vigent , se senyalitzarà tots els accessos i zona de treballs d’esporga i 

tala, impedint el pas a tota persona aliena a la zona de treballs. Els 

croquis/plànols de senyalització estaran autoritzats per la direcció 

facultativa. 

 Topalls de desplaçament de vehicles  

 Cables de subjecció, els seus ancoratges, suports i ancoratges de 

xarxes. Tindran prou resistència per suportar els esforços a què puguin 

estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 

 

3.2.2 Serveis de prevenció. 

 

Servei tècnic de seguretat i salut. 

L'empresa adjudicatària haurà de comptar amb l'assessorament del 

coordinador en matèria de seguretat i salut, que haurà de vetllar per la 

prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i 
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assessorar el responsable dels treballs sobre les mesures de seguretat a 

adoptar. 

 

Servei mèdic 

L'empresa adjudicatària, disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o 

mancomunat. 

 

3.2.3 Pla de seguretat i salut en el treball. 

 

L’empresa adjudicatària dels treballs,  haurà de redactar un Pla de seguretat i 

salut a partir del present estudi. 

El Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans del inici de l’obra, pel 

coordinador en matèria de seguretat i salut. Quan no sigui necessària la 

designació del coordinador, la direcció facultativa n’assumirà les funcions. 

El Pla de seguretat i salut estarà a l’obra a disposició permanent de la direcció. 

 

3.2.4 Coordinador en matèria de seguretat i salut. 

 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, subcontractista i/o 

autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l’execució de l’obra. 

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució dels treballs 

d’esporga i tala, haurà de coordinar l’aplicació dels principis generals de 

prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats dels treballs per tal que els 

contractistes i , en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma 

coherent i responsable els principis de l’acció preventiva recollits en la Llei de 

prevenció de riscos laborals. 

Haurà d’aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat per l’empresa adjudicatària, 

organitzar la coordinació d’activitats empresarials, coordinar les accions i 

funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les 

mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 

l’obra. 

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un 

coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui necessària. 
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3.2.5 Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball. 

L'empresa adjudicatària nomenarà un vigilant de seguretat que serà, o un 

tècnic del Servei tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat. En tot 

cas, serà una persona degudament preparada en aquesta matèria. El vigilant 

de seguretat haurà de: 

 Promoure el interès o cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i 

salut en el treball. 

 Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a 

l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en qualsevol 

lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, es puguin 

adoptar. 

 Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, 

instal·lacions, màquines, eines, etc., i comunicar a l'empresa l'existència 

de riscos que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors, amb 

l’objectiu que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de 

prevenció. 

 Prestar els primers auxilis en els accidents. També prendrà les mesures 

oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin la immediata 

assistència sanitària que el seu estat o situació requerís. 

Les funcions del vigilant de seguretat seran compatibles amb les que 

normalment desenvolupi en l'empresa. 

 

3.2.6 Instal·lacions mèdiques. 

 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el 

material consumit. 

 

3.2.7 Disposicions legals d’aplicació. 

 

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la seguretat i la salut en 

el treball, en l'execució de les obres s'establiran els principis que segueixen. En 

cas de diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i 

predominarà la més moderna sobre la més antiga.  

Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 
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 Disposicions de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial 

decret 1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10- 1997) 

 Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de 

gener) 

 Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) 

 Reglament de seguretat en les màquines(Reial decret 1435/1992) 

 Norma sobre senyalització de seguretat en els centres locals de treball 

(Reial decret 485/1997, de 14 d’abril. (BOE núm. 97, de 23 d’abril de 

1997) 

 Estatut dels treballadors ( Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre) 

(BOE 24-10-2015) 

 Reglament d'aparells elevadors per a obres (O.M. 23-05-1977) ( BOE 

17-06-1977) 

 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes 

tècniques reglamentàries NT) (BOE 29-05-1974) 

 Reglamentació electrotècnica per baixa tensió (Reial decret 842/2002 de 

2 d'agost).  

 Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball  

 Ordenança general de seguretat i higiene en el treball  

 Pla nacional de seguretat i higiene en el treball  

  Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en 

instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les seves instruccions tècniques 

complementàries ITC-RAT 01 a 23 (Reial decret  337/2014, de 9 de 

maig) (BOE 09-06-2014) 

 Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de 

gener) 

 Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la 

construcció i obres públiques  

 Conveni col·lectiu. 

Altres disposicions oficials relatives a la seguretat i higiene i medicina del 

treball, que puguin afectar els treballadors que realitzin l'obra, a tercers o al 

medi ambient. 

 



Ajuntament de Roda de Berà  Memòria valorada 

Memòria Técnica de l’actuació de poda dels pins de la urbanització Bará Página 40 de 51 
 

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execució dels treballs 

d’esporga i tala, que puguin no coincidir amb les vigents en el moment de la 

redacció del present Estudi. 
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4. Pressupost 
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4.1.- Medicions. Carrers estudi. 

En el quadre següent es descriu els carrers objecte d’estudi previ: 

URB Bará. Medicions Pins  
 totals uts TALA  branques 

seques 
CREU 

ALZINA 
 

0   0   

ATMELLRS 

 
13   13   

AV DEL MAR 
 

31 2 29   

AV EUROPA 
 

0   0   

BELGICA 
 

17   17   

BONASTRE 

 
13  4 9 3 

BOSC 

 
0   0   

BRUC 

 
0   0   

CABRERA 
 

0   0   

CAMELIES 

 
15   15   

CERDANYA 

 
12   12   

CLAVELL 

 
0   0   

COSTA 

 
2   2   

COSTA BRAVA 

 
0   0   

EIVISSA 
 

17 0 17   

ENAMORATS 

 
2   2   

ESCIPIONS 

 
0   0   

FORMENTOR 
 

0   0   

GERANIS 
 

0   0   

GINESTA 
 

0   0   

ILLES BALEARS 
 

1   1   

JOAN MARGETS 
 

41   41   

JOSEP PLA 

 
12   12   

L'AMPORDA 

 
17   17   

LLIRIS 

 
0   0   

MALLORCA 
 

0   0   

MARESME 

 
15 0 15   

MENORCA 
 

26 2 24   

MIMOSES 

 
0   0   

MONTSANT 

 
7   7   

ORQUIDEAS 

 
1   1   

PENEDES 

 
25   25   

PINEDA 
 

0       

PL ESPANYA 
 

3   3   

PL CANTABRIC 
 

0   0   

PL RENE VANDERMOUTER 
 

10   10   

PONFERRADA 
 

11   11   

REINA FABIOLA 

 
151 5 146   
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REIS D'ARAGÓ 
 

3   3   

ROGER DE LLURIA 
 

0   0   

ROSELLA 

 
0   0   

ROSES 

 
47   47   

SAN LLORENÇ 

 
0   0   

SARRAL 

 
0   0   

SINIA 

 
5   5   

TARRAGONA 
 

5   5   

TIRVIA 
 

22 4 18   

TULIPES 

 
0   0   

VALLESPIR 
 

0   0   

VEREDA PUIG 
 

15   15   

VINYA 

 
21   21   

∑ 
 

560 17 543 3 
 

  



Ajuntament de Roda de Berà  Memòria valorada 

Memòria Técnica de l’actuació de poda dels pins de la urbanització Bará Página 44 de 51 
 

 

4.2.- Medicions carrers Execució. 

En el quadre següent es descriu els carrers amb les unitats d’arbres 

objecte de intervenció: 

URB Bará. Medicions Pins  
 totals uts TALA  branques 

seques 

ATMELLRS 

 
13   13 

AV DEL MAR 
 

31 2 29 

BELGICA 
 

17   17 

BONASTRE 

 
13 4 9 

CAMELIES 

 
15   15 

CERDANYA 

 
12   12 

COSTA 

 
2   2 

EIVISSA 
 

17 0 17 

ENAMORATS 

 
2   2 

ILLES BALEARS 
 

1   1 

JOAN MARGETS 
 

41   41 

JOSEP PLA 

 
12   12 

L'AMPORDA 

 
17   17 

MALLORCA 
 

0   0 

MARESME 

 
15 0 15 

MENORCA 
 

26 2 24 

MONTSANT 

 
7   7 

ORQUIDEAS 

 
1   1 

PENEDES 

 
25   25 

PL ESPANYA 
 

3   3 

PL RENE 
VANDERMOUTER 

 
10   10 

PONFERRADA 
 

11   11 

REINA FABIOLA 

 
151 5 146 

REIS D'ARAGÓ 
 

3   3 

ROSES 

 
47   47 

SINIA 

 
5   5 

TARRAGONA 
 

5   5 

TIRVIA 
 

22 4 18 

VEREDA PUIG 
 

15   15 

VINYA 

 
21   21 

∑ 
 

560 17 543 
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 4.3.- Preus unitaris. 

En el quadre següent, adjunt preus unitaris dels treballs previstos en les 

medicions: 

descripció €/ut 

Poda dels arbres existens, Gestió residus vegetals 58,90 

Tala de troncs existens. Gestió residus vegetals 127.49 

 

  

  



Ajuntament de Roda de Berà  Memòria valorada 

Memòria Técnica de l’actuació de poda dels pins de la urbanització Bará Página 46 de 51 
 

4.4.- Pressupost execució de Contracte. 

 

 

Obres globals SANEJAMENT ARBRAT VIARI EXISTENT.  PINS I ALTRES 
Obra 
desglossada Pressupost Tala, retirada de fusta morta, esclareix i esporga de capçades de pins a la zona Urbanització Berà 

Capítol 
 

Subcapítol 
     O.Elemental ESPÈCIES VEGETALS 

    Activitat Tala i esporga de arbrat pins i altres 
    

      

 

PRESSUPOST contractació   Medició Preu Import 

       Poda dels arbres existens, Gestió residus vegetals uts 560 56,15 31.444,00€ 

 Tala de troncs existens. Gestió residus vegetals uts 17 127.49 2.167,33 € 

 

Base Execució       33.611,33€ 

 
          

 

13 % Despeses Generals       4.369,47 € 

 

6% Benefici Industrial       2.016,68 € 

 
BASE lmposable       39.997,48€ 

 
21% IVA       8.399,47 € 

 
Pressupost Execució per contracte (IVA inclòs)       48.396,95€ 

 

 

 

Aquest pressupost d'execució, ascendeix a  48.396.95 € (CURANTAVUIT MIL 

TRES-CENTS NURANTA EUROS AMB NURANTA CINC CÈNTIMS) IVA 

inclòs. 

Ho signa, a Roda de Barà, 3 de setembre de 2018 

 

 

Anna Vilarnau  

Enginyer Tècnic Agrícola 
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5. Annex fotogràfic  - Estat Actual 
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  Carrer Tirvia  
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Av. Joan Margets 
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6. Plànols 
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6.- Plànols. 

6.1.- Àmbit d’actuació:. Urbanització Barà.  

 

 

 

 


