MEMÒRIA DE LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS
FORESTALS A EXECUTAR EN EL MARC DEL PROGRAMA
ANUAL 2020
DE L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS
FORESTALS SERRALADA LITORAL CENTRAL

Exp. Núm. 5/2020 APFSLC
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Antecedents

És objecte del present Plec la contractació promoguda per l’Associació de Propietaris Forestals
del Serralada Litoral Central per executar els treballs forestals corresponents al Programa
Anual 2020 del Pla Marc de l’associació.
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Objectius

Els treballs objecte del present plec, tenen per objectiu les actuacions de millora forestal per a
la prevenció d’incendis forestals i la restauració forestal a les finques Can Boquet i Les
Ginesteres situades al terme municipal de Vilassar de Dalt i Premià de Dalt, les finques Can
Vinyamata i Can Salvi, situades als municipis d'Argentona i Òrrius i la finca Casa Alta situada al
terme municipal de Vilanova del Vallès. En aquest cas es contractarà l’aclarida de millora de pi
pinyoner i la tallada sanitària per a la disminució de la càrrega de combustible en zones
estratègiques per a la prevenció d'incendis forestals de les finques.
Els objectius d’aquestes aclarides de millora són els següents:
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Reduir l’excés de densitat (pins/ha) de les zones forestals amb masses de pi pinyoner.
Millorar l’estabilitat de la massa forestal.
Afavorir el creixement en alçada i en diàmetre dels pins seleccionats.
Incidir positivament en la prevenció d’incendis amb la reducció de combustible vegetal i
la creació de discontinuïtats horitzontals i verticals.
Potenciar la biodiversitat.

Localització i plànols

Les zones d’actuació previstes són les finques associades de l’àmbit de l’APFSLC on s’han
d’executar treballs forestals durant l’any 2020. Les unitats d’actuació previstes són els lots
definits en el quadre i en els mapes d’actuació adjunts.
LOT
núm.

Municipi

Finca

Superfície
(ha)

Tractament executar

1

Vilassar de Dalt
i Premià de Dalt

Les Ginesteres

11,33

Aclarida de millora, tallada
sanitària i selecció de tanys

Can Boquet

2

Argentona
Òrrius

i

Cal Salvi

Can Vinyamata

3

Vilanova
Vallès

del

Casa Alta

6,78
0,84

33,83
24,79

Eliminació de restes de tallada a
20 metres a banda i banda de
camí principal
Aclarida de millora, tallada
sanitària i selecció de tanys
Eliminació de restes de tallada a
20 metres a banda i banda de
camí principal
Aclarida de millora, tallada
sanitària i selecció de tanys.
Transformació a pastura arbrada
Eliminació de restes de tallada a
20 metres a banda i banda de
camí principal
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