
 

 
 
 
Benvolgut/benvolguda 
  
La Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, degut a la seva activitat de gestió 
forestal sostenible dels diferents forests declarades d'U.P, genera un volum de fusta de diferents 
qualitats que s'ha de transportar dels carregadors dels diferents cantons de gestió a les industries de 
destí. Per aquest motiu, cal la contractació d'empreses o autònoms especialitzats en el transport de 
fusta per tal de poder realitzar el pla d’aprofitaments 2015 
La fusta resta apilada per qualitats en els carregadors accessibles a camions de fusta dintre dels 
diferents cantons de gestió. 
Per tal de garantir un correcte desenvolupament de la feina de gestió i assegurar el servei, s'han 
realitzat tres lots diferents. 
En el supòsit que la vostra empresa estigui interessada, en algun dels lots detallats a continuació, heu 
de  presentar una OFERTA (IVA exclòs).  
 
 
LOT 01T2015. 
 
Situació dels carregadors: Comarca del Berguedà, (Alt Berguedà). 
Nº de Tn  aproximades subjectes a liquidació final: 5.100 
PAF:2015 
Preu unitari de transport ( cosa certa):  

− Carrega i descarrega de fusta de qualsevol tipus ........................................5,35 €/tn. 
− Preu transport de fusta per vials amb la consideració de  carreteres secundàries (pistes 

forestals de terra o asfaltades), sense consideració de carreteres.........0,11 €/Km/tn. 
− Preu transport de fusta per vials amb consideració de carreteres .........0,05 €/Km/tn. 

 
LOT 02T2015 
 
Situació dels carregadors: comarca del Berguedà, (Alt Berguedà). 
Nº de Tn  aproximades subjectes a liquidació final: 5.100 
PAF:2015 
Preu unitari de transport ( cosa certa):  

− Carrega i descarrega de fusta de qualsevol tipus ........................................5,35 €/tn. 
− Preu transport de fusta per vials amb la consideració de  carreteres secundàries (pistes 

forestals de terra o asfaltades), sense consideració de carreteres.........0,11 €/Km/tn. 
− Preu transport de fusta per vials amb consideració de carreteres .........0,05 €/Km/tn. 

 
LOT 03T2015 
 
Situació dels carregadors: comarca del Berguedà, (Alt Berguedà). 
Nº de Tn  aproximades subjectes a liquidació final: 2.339,8 
PAF:2015 
Preu unitari de transport ( cosa certa):  

− Carrega i descarrega de fusta de qualsevol tipus ........................................5,35 €/tn. 
− Preu transport de fusta per vials amb la consideració de  carreteres secundàries (pistes 

forestals de terra o asfaltades), sense consideració de carreteres.........0,11 €/Km/tn. 
− Preu transport de fusta per vials amb consideració de carreteres .........0,05 €/Km/tn. 

 
 
 
 



 

 
 
Tipus de fusta a transportar:  

− Arbres rectes, amb una punta prima mínim de 12 cm i punta grossa màxima de  entre 
20 i 24 cm. Les longituds mínima serà de 8,10  i la màxima serà de 10,10 metres. 

− Arbres amb punta prima  mínima de 8 cm i punta grossa  superior 25 cm i 35 cm 
inclusive. 

− Arbres amb punta prima  mínima de 8 cm i punta grossa entre   20, 25 cm, amb 
longituds superiors a 6 metres. 

− Trosses amb punta prima  mínima de 14 cm i punta grossa màxima de 30 cm., amb 
longituds de 2,48 mts  i 2,08 mts. 

− Trosses amb punta prima superior de 30 cm., amb longituds de 2,58, 3,08, 3,58 mts. 
− Arbres rectes entre 6 cm de diàmetre  en punta prima i 22 cm en punta grossa, amb una 

longitud total mínima de 4 metres. Amb índex de conicitat 1/1 . 
− Llenya, tallada amplada camió de qualsevol mida. 
− Fusta de qualsevol mida a carregador procedent de la classificació de la fusta en funció 

dels lots establerts, tallada segons destí final.  
 

Durada del contracte:1 any 
Temps màxim d'extracció: 5 dies des de la comunicació de la existència de fusta 
Industries de destí: Qualsevol amb contracte amb la Mancomunitat 
 
L'oferta ha d'incloure: 
 
                                       Nom de l'empresa i dades fiscals. 
                                       Nombre de camions de l'empresa i capacitat de càrrega. 
                                       Els valors unitaris. 
                                       Els tipus de fusta a transportar.  
                                       El nombre de tn a transportar. 
                                       L'especificació del núm. de lot. 
  
Aquesta oferta haurà de ser lliurada a la seu de la MMBB (c/ Rafael Casanova, 4-6 Berga ) dins d'un 
termini màxim de 5 dies hàbils a partir del lliurament d'aquest correu electrònic. 
La data d'aquest correu electrònic és el dia d'inici per comptabilitzar el termini. 
L'hora màxima per a la presentació és a les 14:00' h. 
  
 
En cas de no rebre resposta s'entendrà que aquesta sol·licitud no és del vostre interès. 
  
No s'efectuarà la valoració de tota documentació lliurada després de la data fixada. 
  
Per qualsevol dubte de caràcter tècnic podeu posar-vos en contacte amb el Sr. Miguel Angel Sobrino 
Abuja amb  núm. de telèfon 627.48.13.83 
  
 
Cordialment,  
 
 
 
 
 
Jesus Calderer Palau 
President de la Mancomunitat. 
Berga, 24 de novembre de 2015 


