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Terrassa, 16 d’octubre de 2017

L’Ajuntament inicia els treballs per a l’adequació de
la franja de baixa combustibilitat de Les Martines
Els treballs afecten una superfície de 35,47 ha i duraran quatre mesos

L’Ajuntament ha començat avui, dilluns, els treballs que permetran millorar les
condicions de seguretat de Les Martines davant possibles incendis. Es tracta de
l’adequació de la franja de baixa combustibilitat que envolta la urbanització. Les
feines necessàries per a aquesta intervenció es perllongaran durant quatre mesos.
L’actuació consisteix en la millora de les condicions d’una superfície total de 35,47
hectàrees de la franja perimetral de Les Martines.
Aquest projecte completa les actuacions parcials que s’han anat fent els darrers
anys en tota aquesta zona. Com és habitual en aquest tipus d’intervenció, les
necessitats identificades en cada tram són diferents. L’orografia del terreny i el tipus
de vegetació que presenta, per exemple, motiva una manera d’actuar o una altra. En
aquest cas, s’han detectat, almenys, sis maneres diferents d’actuar. En alguns
casos, serà necessari treure alguns arbres, ja que un dels elements fonamentals de
les condicions adequades d’una franja perimetral és que presenti una densitat de
menys de 150 arbres per hectàrea.
La intervenció s’emmarca dins de l’execució del Pla de Prevenció d’Incendis
Forestals a les Urbanitzacions (PPU), que l’Ajuntament tramita conjuntament amb la
Diputació de Barcelona. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que la llei marca
que són els propietaris de les urbanitzacions els que han de garantir el manteniment
de les franges perimetrals i, que si no ho fan, l’Ajuntament s’encarregarà de manera
subsidiària. Per dur a terme aquests treballs, el Consistori compta amb subvencions
de la mateixa Diputació.
Els treballs, que tenen un termini d’execució de quatre mesos, han estat encarregats
a l’empresa Arico Forest SL. El projecte compta amb un pressupost de 55.047 euros
(IVA inclòs).
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