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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, i per tal de desenvolupar els seus projectes 
sobre l'aprofitament de la biomassa, requereixi la contractació d’empreses especialitzades en el 
transport de branques, capçades i arbres sencers amb la finalitat de realitzar biomassa i 
especialitzades en la càrrega i distribució d'estella, per descàrrega per gravetat i descàrrega per 
impulsada a pressió. 
Els treballs a realitzar seran definits  des dels serveis tècnics de la Mancomunitat. 
caldrà optar a tots els treballs com a un lot únic. 
En el supòsit que la vostra empresa estigui interessada, en algun dels treballs detallats a continuació, 
heu de  presentar una OFERTA (IVA exclòs).  
 
 
 
16F/2015. 
 
Situació dels treballs: Boscos i patis a la comarca del Berguedà ( Alt Berguedà). 
Nº de m3  aproximades subjectes a liquidació final de transport de branques : 1000 
Nº de m3  aproximades subjectes a liquidació final de distribució d'astella de biomassa plus G30, 
W35 amb camió neumàtic a pressió: 1300 
Nº de m3  aproximades subjectes a liquidació final de distribució d'astella de biomassa amb camió 
per gravetat: 2.500 
 

Preu unitari de treballs ( cosa certa):  
 
Distribució de m3 d'estella plus amb una humitat pe r sota de 35% ( G30, W35) en 
camió de caixa de 30 m3 i elements de càrrega, amb impulsió a una distancia de 20 
metres de longitud i un màxim de 10 metres d'alçada  des dels diferents centres 
logístics a les respectives calderes dels equipamen ts: 
 

• Carrega i descarrega d'estella...........................................................2,00 €/m3. 
 

• Preu transport de fusta per vials amb consideració de secundaris (anada i 
tornada)..............................................................................0,1€/Km/m3 
 

• Preu transport de fusta per vials amb consideració de carreteres (anada i 
tornada)..............................................................................0,03 €/Km/m3 
 

Transport de m3 de biomassa forestal de bosc ( bran ques, capçades i arbres 
sencers) des dels diferents cantons de gestió de bi omassa amb camió de caixa de 
37 m3 i elements de càrrega, fins als diferents cen tres logístics: 
 

• Carrega i descarrega biomassa.........................................1,01 €/m3. 
 

• Preu transport de fusta per vials amb consideració secundaris (anada i 
tornada)..............................................................................0,081€/Km/m3 
 

• Preu transport de fusta per vials amb consideració de carreteres (anada i 
tornada)..............................................................................0,024 €/Km/m3 
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Transport de m3 d'estella dels diferents centres lo gístics a la central de consum de 
biomassa del polígon industrial en camió de caixa d e 37 m3 i elements de càrrega, 
amb descàrrega per gravetat : 
 

• Carrega i descarrega d'estella...........................................................1,01 €/m3. 
 

• Preu transport de fusta per vials amb consideració de secundaris (anada i 
tornada)..............................................................................0,081€/Km/m3 
 

• Preu transport de fusta per vials amb consideració de carreteres (anada i 
tornada)..............................................................................0,024 €/Km/m3 

 
Preus públics aprovats a l'assemblea de data 28/04/ 2015 de la mancomunitat de Municipis 
Berguedans per a la Biomassa 
 
Duració de les actuacions:1 any 
 
L'oferta ha d'incloure: 
 

Nom de l'empresa i dades fiscals. 
Nombre de camions i especificacions tècniques ( es valorarà  els tipus de 
camions, la capacitat i disponibilitat o compromís per escrit per tal de 
disposar en un termini màxim de 4,5 mesos d’alguns del vehicles) 
Els valors unitaris. 
El nombre de m3. 
Possibles millores.  
L'especificació del  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 de la publicació a la pàgina WEB. 
L'hora màxima per a la presentació és a les 14:00' h. 
   
No s'efectuarà la valoració de la 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,  
 

 
 
Jesús Calderer Palau 
President de la Mancomunitat. 
Berga, 11 de maig de 2015. 


