
 

 
 
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, realitza una sèrie d’actuacions als diferents 
cantons de gestió dintre del pla d’aprofitaments 2014-2015. Per aquest motiu, cal la contractació 
d'empreses o autònoms especialitzats en els treballs de tala, desbrancatge, desembosc, i classificació 
de la fusta.  
La fusta a tallar es la marcada des dels serveis tècnics de la Mancomunitat. 
Degut a les característiques dels diferents cantons de gestió i per tal de garantir un correcte 
desenvolupament de la feina de gestió i assegurar el servei, s'han realitzat 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 25F/2015. 
 
Situació dels treballs: Forest CUP 25, “ Meranges ” 
Cantó de Gestió: 25QICI 
Superfície: 28,5 has 
PAF:2015 
Nº de Tn  aproximades subjectes a liquidació final: 360 tn 
 
LOT 26F/2015. 
 
Situació dels treballs: Forest CUP  26, “ La Muga   ” 
Cantó de Gestió: 26QIC2 
Superfície: 22,70 has 
PAF:2015 
Nº de Tn  aproximades subjectes a liquidació final: 408 tn. 
 
LOT 27F/2015. 
 
Situació dels treballs: Forest CUP  26, “ La Muga   ” 
Cantó de Gestió: 26QICI 
Superfície: 21,90 has 
PAF:2015 
Nº de Tn  aproximades subjectes a liquidació final: 216 tn. 
 
LOT 28F/2015. 
 
Situació dels treballs: Forest CUP  51, “ Casanova   ” 
Cantó de Gestió: A 
Superfície: 28 has 
PAF:2014 
Nº de Tn  aproximades subjectes a liquidació final: 280 tn. 
 
LOT 29F/2015. 
 
Situació dels treballs: Forest CUP  51, “ Casanova   ” 
Cantó de Gestió: Millores hàbitats pastures 
Superfície: 35 has 
PAF:2015 
Nº de Tn  aproximades subjectes a liquidació final: 636 tn. 
 



 

 
 
 
LOT 30F/2015. 
 
Situació dels treballs: Forest CUP  3, , “ Sant Joan de l’Avellanet i Cirerach  ” 
Cantó de Gestió: 8 
Superfície: 62,3 has 
PAF:2014 
Nº de Tn  aproximades subjectes a liquidació final: 1000 tn. 
 
LOT 31F/2015. 
 
Situació dels treballs: Forest CUP  3,33 “ Sant Joan de l’Avellanet i Cirerach i Baga Major i 
Bach Extremer ” 
Cantó de Gestió: 4 
Superfície: 58,7 has 
PAF:2014 
Nº de Tn  aproximades subjectes a liquidació final: 760 tn. 
 
LOT 32F/2015. 
 
Situació dels treballs: Forest CUP  3,33 “ Sant Joan de l’Avellanet i Cirerach, Baga Major i Bach 
Extremer i altre ” 
Cantó de Gestió: 5 
Superfície: 79,6 has 
PAF:2015 
Nº de Tn  aproximades subjectes a liquidació final: 1990 tn. 
 
LOT 33F/2015. 
 
Situació dels treballs: Forest CUP  35 “ Vilosiu ” 
Cantó de Gestió: E 
Superfície: 17 has 
PAF:2015 
Nº de Tn  aproximades subjectes a liquidació final: 136 tn. 
 
 
Preu unitari de treballs ( cosa certa):  
 
Treball de tallada, desbrancatge a ran de tronc, ex tracció de fusta a carregador amb 

mitjans mecànics, deixant les branques i capçades t allades a ras de terra  amb un 

metre de longitud màxima i seleccionant la fusta d’ acord amb les següents 

condicions tècniques: 

 
 Arbres rectes, amb una punta prima mínim de 12 cm i punta grossa màxima de  

entre 20 i 24 cm, sense escorça. Les longituds mínima serà de 8,10  i la màxima 

serà de 10,10 metres. 



 

 
 Arbres rectes de longitud entre 12 i 11 metres de llarg, amb un diàmetre en la base , 

sense escorça entre 28 i 34 cm. i 16 cm. de diàmetre mínim en punta prima, sense 

escorça, no hi ha diàmetre màxim en punta. 

 

 Tots els arbres seran rectes sense cap tipus de gesto. Seran vius sense atac 

d’insectes aparents ni marques de llamps i desbrancats correctament. 

 
                                              Preu total............................................................... 25 €/tn. 
 
 

Treball de tallada, desbrancatge a ran de tronc, ex tracció de fusta a carregador amb 

animals, deixant les branques i capçades tallades a  ras de terra  amb un metre de 

longitud màxima i seleccionant la fusta d’acord amb  les següents condicions 

tècniques: 

 
 Arbres rectes, amb una punta prima mínim de 12 cm i punta grossa màxima de  

entre 20 i 24 cm, sense escorça. Les longituds mínima serà de 8,10  i la màxima 

serà de 10,10 metres. 

 Arbres rectes de longitud entre 12 i 11 metres de llarg, amb un diàmetre en la base , 

sense escorça entre 28 i 34 cm. i 16 cm. de diàmetre mínim en punta prima, sense 

escorça, no hi ha diàmetre màxim en punta. 

 Tots els arbres seran rectes sense cap tipus de gesto. Seran vius sense atac 

d’insectes aparents ni marques de llamps i desbrancats correctament. 

 
                                              Preu total............................................................... 27,5 €/tn. 
Treball de tallada, desbrancatge a ran de tronc, ex tracció de fusta a carregador amb 

mitjans mecànics, deixant les branques i capçades t allades a ras de terra  amb un 

metre de longitud màxima i seleccionant la fusta d’ acord amb les següents 

condicions tècniques: 

 
 Arbres amb punta prima  mínima de 8 cm i punta grossa  entre 25 cm i 35 cm 

inclusive amb longituds superiors a 6 metres. 

 Tots els arbres seran apreciablement rectes, sense gestos bruscos i desbrancats 

correctament. 

 
                                              Preu total............................................................... 21 €/tn. 
 
Treball de tallada, desbrancatge a ran de tronc, ex tracció de fusta a carregador amb 

animals, deixant les branques i capçades tallades a  ras de terra  amb un metre de 



 

 
longitud màxima i seleccionant la fusta d’acord amb  les següents condicions 

tècniques: 

 
 Arbres amb punta prima  mínima de 8 cm i punta grossa  entre 25 cm i 35 cm amb 

longituds superiors a 6 metres. 

 Tots els arbres seran apreciablement rectes, sense gestos bruscos i desbrancats 

correctament. 

 
                                              Preu total............................................................... 23,5 €/tn. 
 
 
Treball de tallada, desbrancatge a ran de tronc, ex tracció de fusta a carregador amb 

mitjans mecànics, deixant les branques i capçades t allades a ras de terra  amb un 

metre de longitud màxima i seleccionant la fusta d’ acord amb les següents 

condicions tècniques: 

 
 Arbres amb punta prima  mínima de 8 cm i punta grossa entre   20 i 25 cm, amb 

longituds superiors a 6 metres. 

 Tots els arbres seran apreciablement rectes, sense gestos bruscos i desbrancats 

correctament. 

                                              Preu total............................................................... 20 €/tn. 
 

 

 

Treball de tallada, desbrancatge a ran de tronc, ex tracció de fusta a carregador amb 

animals, deixant les branques i capçades tallades a  ras de terra  amb un metre de 

longitud màxima i seleccionant la fusta d’acord amb  les següents condicions 

tècniques: 

 
 Arbres amb punta prima  mínima de 8 cm i punta grossa entre   20 i 25 cm, amb 

longituds superiors a 6 metres. 

 Tots els arbres seran apreciablement rectes, sense gestos bruscos i desbrancats 

correctament. 

 
                                              Preu total............................................................... 22,5 €/tn. 
 
 
Treball de tallada, desbrancatge a ran de tronc, ex tracció de fusta a carregador amb 

mitjans mecànics, deixant les branques i capçades t allades a ras de terra  amb un 



 

 
metre de longitud màxima i seleccionant la fusta d’ acord amb les següents 

condicions tècniques: 

 
 Trosses amb punta prima  mínima de 14 cm i punta grossa màxima de 30 cm., amb 

longituds variables,  amb un possible error de +- 2cm. 

 
 Totes les trosses seran apreciablement rectes, sense gestos bruscos i desbrancats 

correctament 

                                              Preu total............................................................... 24 €/tn. 
 
Treball de tallada, desbrancatge a ran de tronc, ex tracció de fusta a carregador amb 

animals, deixant les branques i capçades tallades a  ras de terra  amb un metre de 

longitud màxima i seleccionant la fusta d’acord amb  les següents condicions 

tècniques : 

 
 Trosses amb punta prima  mínima de 14 cm i punta grossa màxima de 30 cm., amb 

longituds variables,  amb un possible error de +- 2cm. 

 
 Totes les trosses seran apreciablement rectes, sense gestos bruscos i desbrancats 

correctament 

 
                                              Preu total............................................................... 26,5 €/tn. 
 
 

Treball de tallada, desbrancatge a ran de tronc, ex tracció de fusta per a llenya a 

carregador amb mitjans mecànics, deixant les branqu es i capçades tallades a ras de 

terra  amb un metre de longitud màxima i selecciona nt la fusta d’acord amb les 

següents condicions tècniques: 

 
 Trosses amb punta prima  mínima de 8 cm, amb longituds de variables, mínim 

amplada del camió 

 
 Totes les trosses estaran desbrancats correctament i apilades en el carregador 

                                              Preu total............................................................... 24 €/tn. 
 
 

Treball de tallada, desbrancatge a ran de tronc, ex tracció de fusta per a llenya a 

carregador amb animals, deixant les branques i capç ades tallades a ras de terra  amb 

un metre de longitud màxima i seleccionant la fusta  d’acord amb les següents 

condicions tècniques: 



 

 
 

 Trosses amb punta prima  mínima de 8 cm, amb longituds de variables, mínim 

amplada del camió 

 
 Totes les trosses estaran desbrancats correctament i apilades en el carregador 

                                              Preu total............................................................... 26,5 €/tn. 
 
 

 

Treball de tallada, desbrancatge a ran de tronc, ex tracció de fusta a carregador amb 

mitjans mecànics, deixant les branques i capçades t allades a ras de terra  amb un 

metre de longitud màxima i seleccionant la fusta d’ acord amb les següents 

condicions tècniques: 

 
 Trosses amb punta prima superior de 30 cm., amb longituds de variables,  amb un 

possible error de +- 2cm. 

 Totes les trosses seran apreciablement rectes, sense gestos bruscos i desbrancats 

correctament 

                                              Preu total............................................................... 25 €/tn. 
 

Treball de tallada, desbrancatge a ran de tronc, ex tracció de fusta a carregador amb 

animals, deixant les branques i capçades tallades a  ras de terra  amb un metre de 

longitud màxima i seleccionant la fusta d’acord amb  les següents condicions 

tècniques : 

 
 Trosses amb punta prima superior de 30 cm., amb longituds de variables,  amb un 

possible error de +- 2cm. 

 
 Totes les trosses seran apreciablement rectes, sense gestos bruscos i desbrancats 

correctament 

 
                                              Preu total............................................................... 27,5€/tn. 
 
 
Treball de tallada, desbrancatge a ran de tronc, ex tracció de fusta a carregador amb 

mitjans mecànics, deixant les branques i capçades t allades a ras de terra  amb un 

metre de longitud màxima i seleccionant la fusta d’ acord amb les següents 

condicions tècniques: 

 



 

 
 Arbres rectes entre 6 cm de diàmetre  en punta prima i 20 cm en punta grossa, amb 

una longitud a mida segons necessitats. Amb índex de conicitat 1 
 

 Tots els arbres seran apreciablement rectes, sense gestos bruscos i desbrancats 

correctament. 

 
                                              Preu total............................................................... 28 €/tn. 
 

 

 

 

Treball de tallada, desbrancatge a ran de tronc, ex tracció de fusta a carregador amb 

animals, deixant les branques i capçades tallades a  ras de terra  amb un metre de 

longitud màxima i seleccionant la fusta d’acord amb  les següents condicions 

tècniques: 

 
 Arbres rectes entre 6 cm de diàmetre  en punta prima i 20 cm en punta grossa, amb 

una longitud a mida segons necessitats. Amb índex de conicitat 1 
 

 Tots els arbres seran apreciablement rectes, sense gestos bruscos i desbrancats 

correctament. 

 
                                              Preu total............................................................... 30,5 €/tn. 
 

 

Treball de tallada, desbrancatge a ran de tronc, ex tracció de fusta a carregador amb 

mitjans mecànics, deixant les branques i capçades t allades a ras de terra  amb un 

metre de longitud màxima i seleccionant la fusta d’ acord amb les següents 

condicions tècniques: 

 
 Arbres torts o amb ferides i defectes que impedeixen la seva transformació en 

serradores o d’altres industries i són aptes per  a biomassa. Poden ser amb 

branques o sense branques i capçades 

 
                                              Preu total............................................................... 16 €/tn. 
 

Treball de tallada, desbrancatge a ran de tronc, ex tracció de fusta a carregador amb 

animals, deixant les branques i capçades tallades a  ras de terra  amb un metre de 

longitud màxima i seleccionant la fusta d’acord amb  les següents condicions 

tècniques: 



 

 
 

 Arbres torts, amb ferides i defectes que impedeixen la seva transformació en 

serradores o d’altres industries i són aptes per  a biomassa. Poden ser amb 

branques o sense branques i capçades 

 
                                              Preu total............................................................... 18,5 €/tn. 
 

 

 

 

Fusta de qualsevol mida a carregador procedent de l a classificació de la fusta en 

funció dels lots establerts, tallada segons destí f inal . 

 
                                              Preu total............................................................... 10 €/tn. 
 

Desembosc amb mitjans mecànics de fusta de qualsevo l mida, excepte  puntals i 

biomassa, als carregadors  realitzant la classifica ció de la mateixa segons lots 

establerts per la mancomunitat  

 
                                              Preu total............................................................... 12 €/tn. 
 

Desembosc amb animals de fusta de qualsevol mida, e xcepte puntals i biomassa, als 

carregadors  realitzant la classificació de la mate ixa segons lots establerts per la 

mancomunitat  

 
                                              Preu total........................................................14,5 €/tn. 
 
Desembosc amb mitjans mecànics de fusta de  puntals , als carregadors  realitzant la 

classificació de la mateixa segons lots establerts per la mancomunitat  

 
                                              Preu total............................................................... 16 €/tn. 
 
Desembosc amb animals de fusta de  puntals, als car regadors  realitzant la 

classificació de la mateixa segons lots establerts per la mancomunitat  

 
                                              Preu total............................................................... 18,5 €/tn. 
Actuacions de desembosc de fusta de biomassa amb mi tjans mecànics i la 

classificació a carregador.  

 

                                              Preu total.............................................................10 €/tn. 
 



 

 
Actuacions de desembosc de fusta de biomassa amb an imals i la classificació a 

carregador.  

                                              Preu total.............................................................12,5 €/tn. 
 
 
Tallada i desbrancatge d’arbres amb mitjans mecànic s, excepte puntals i biomassa. 

 
                                              Preu total.............................................................9 €/tn. 
 
Tallada i desbrancatge d’arbres amb mitjans mecànic s per a puntals. 

 
                                              Preu total............................................................12 €/tn. 
 

Tallada i desbrancatge d’arbres amb mitjans mecànic s per a biomassa. 

 
                                              Preu total..............................................................6 €/tn. 
 
Tallada en carregador d'arbres amb mides concretes ( trosses, puntals, llenya i 

postes). 

 
                                              Preu total..............................................................3 €/tn 

 
Duració del servei:1 any 
 
L'oferta ha d'incloure: 
                                       Nom de l'empresa i dades fiscals. 
                                       Nombre de treballadors per a realitzar la feina 
                                       Els valors unitaris. 
                                       El nombre de tn del cantó. 
                                       Possibles millores.  
                                       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 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 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 


