
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DE
SERVEIS PELS TREBALLS D’ASTELLAT DE FUSTA .

1. INTRODUCCIÓ.
La mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, està formada per set municipis de la

comarca del Berguedà, propietaris 12.569,43 hectàrees forestals declarades d'Utilitat Pública, amb

una amplia tradició de gestió forestal.

En la formació de la Mancomunitat es varen fitxar com a objecte de la mateixa,la gestió dels boscos

d’UP propietat dels ajuntaments, dins del seu àmbit territorial que queda definit pel conjunt dels

termes municipals dels municipis integrats a la Mancomunitat i com a finalitat  la gestió de les

masses forestals de les forests  d’UP, propietat dels ajuntaments, l’aprofitament sostenible  de la

fusta, de la biomassa i la generació d’energies renovables.

Es varen declarar com a objectius de gestió entre d'altres els següents:

 Creació de llocs de treball directes i indirectes  pels treballs de gestió al bosc.

 Manteniment de professions especialitzades relacionades amb la gestió del bosc.

 Contribuir a  la estabilitat  de la població rural dels termes municipals afectats

 Gestió forestal dels boscos de forma ordenada, sense estar sotmesos a la variació i la pressió

dels diferents elements estructurals dels mercats i meteorològics.

 Millorar de manera sostinguda la funció socioeconòmica de les masses forestals de forma

compatible amb la protecció del medi

Per tal d'aconseguir aquests objectius es considera necessari la potenciació de la utilització de la

biomassa forestal com a combustible per a la producció d'energies renovables i així poder tancar el

cicle de l'aprofitament dels productes resultants de la gestió forestal sostenible.

2. OBJECTE.

L'objecte d'aquest plec es la regulació i definició de les condicions mínimes que hauran de regir per a

la contractació d’un servei d’estellat de fusta en patí

La empresa de contractada, serà responsable de l’estella de la fusta que està als diferents patis de la

Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa.



L’estella resultant haurà de complir els requisits de l’estella G-30 amb unes dimensions màximes de

inferior a 3 cm i una secció inferior a 3 cm2.

El període d’estellat serà de 15 hores cada 15 dies i els dies i els llocs seran determinats pels

responsables de la MMBB.

La quantitat estellat serà superior a 10 tn/hora i en cap cas es podran realitzar estelles superiors a

l’establert en el plec. En cas d’incompliment d’aquestes característiques esdevindrà una sanció. No

s'abonarà les hores utilitzades per a realitzar el conjunt del material.

3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació objecte del present son els patis determinats per la Mancomunitat de Municipis

Berguedans per a la Biomassa (MMBB).

Aquestes actuacions es consignaran en un preu  final del projecte.

El pagament serà a un valor de 126€/hora. Amb un total de 720 hores en dos anys. El preu hora serà

de 126€

El valor total del contracte, serà de la quantitat de noranta mil set-cents vint euros,(90.720€) (IVA

no inclòs)

4. CONDICIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT PER LES EMPRESES LICITADORES PER
TAL DE PODER  ACCEDIR.

A més a més de les condicions exposats en el plec de condicions administratives, els licitadors hauran
de complir els següents condicions mínimes:

a) Demostrar estar en possessió de la maquinària necessària per tal de realitzar el treballs
sol·licitat.

b) Demostrar haver realitzat treballs semblants en els últims dos anys.
c) Conèixer la legislació vigent en la matèria de protecció de dades i de transparència, essent

responsables del seu compliment.

5 OBLIGACIONS A COMPLIR EN L’EXECUCIO DEL CONTRACTE.

El compliment de les condicions dels treballs.

6. SANCIONS PER INCOMPLIMENT.

Les especificades al plec de condicions administratives particulars.

La no presencia per tal de realitzar l’activitat d’estella quan sigui convocat per la MMBB, podrà

donar lloc a la rescissió dels contracte i l’execució de la fiança.



En cas de produir estelles que no compleixi les característiques determinades en aquest plec, podrà

donar lloc a la rescissió dels contracte i l’execució de la fiança.

Berga, 16 de desembre de 2016
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