Nota de premsa
Terrassa, 24 de febrer de 2015

L’Ajuntament obre la licitació del servei de retirada
dels arbres trencats per la ventada a l’Anella Verda
L’objectiu és retirar tots els arbres abans de la temporada d’alt risc d’incendi

L’Ajuntament de Terrassa obrirà demà dimecres la licitació del servei de retirada dels
arbres trencats per la ventada del passat 9 de desembre a l’entorn natural de la
ciutat. El Consistori ha optat per encarregar a una empresa externa la retirada de les
restes per tal d’agilitzar els treballs abans del 15 de juny, data d’inici de la temporada
d’alt risc d’incendi. Les empreses interessades podran presentar les seves ofertes
durant els 15 dies posteriors a la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província, prevista per a demà.
La mesura no només no comportarà cap despesa per a l’Ajuntament sinó que
reportarà beneficis a través de la valorització de la fusta retirada. L’actuació inclourà
les finques públiques de l’entorn natural de tot el terme municipal i també les 11
finques privades que han volgut acollir-se’n.
La ventada del passat 9 de desembre, a més de provocar dos morts i quantiosos
danys materials al nucli urbà, va afectar també tot l’entorn forestal i agrícola al
voltant de la ciutat, que constitueix l’Anella Verda de Terrassa.
Malgrat les primeres actuacions d’urgència que l’Ajuntament de Terrassa ha dut a
terme aquests mesos amb recursos propis, encara hi ha prop de 120.000 arbres, en
la seva majoria pins blancs de gran alçada i diàmetre, juntament amb alguns pins
pinyers, roures i alzines, que es troben caiguts tallant camins i torrents i afectant
diferents finques públiques i privades. Es tracta d’arbres caiguts amb les capçades al
terra o amb risc de caiguda, de trencament o de caiguda de branques. Tots aquests
arbres cal retirar-los pel risc que representen per a la seguretat de la població, pel
risc d’incendi forestal, pel risc de desbordament d’aigua per ocupació de troncs a les
lleres dels torrents i com a tractament preventiu a l’aparició de plagues. Per aquest
motiu es retiraran els arbres trencats, tombats i/o sense possibilitats de
supervivència o en risc de trencament o caiguda com a resultat de la ventada.
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Com que actualment el mercat de la fusta a Catalunya està en una situació de
demanda de productes forestals, fusta per serradora i triturat de biomassa forestal,
l’adjudicació del contracte es realitzarà mitjançant procediment obert a l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
Així, el preu de sortida és de 4 €/Tn per a la fusta extreta destinada a serradora, 1
€/Tn per la fusta extreta destinada a trituració i 15 €/tn per la llenya d’alzina i roure.
Els preus no inclouen IVA. Per les capçades i brancada no es pagarà cap preu, i
l’empresa adjudicatària si ho creu convenient en podrà fer-ne la comercialització que
cregui més adient.
El contracte fixarà també les condicions de realització dels treballs, de forma que el
desembosc de la fusta es realitzarà de forma que l'alteració del medi sigui mínima,
amb la intenció que el bosc pugui recuperar-se millor. En els cursos dels torrents es
vetllarà especialment per a que totes aquestes operacions malmetin el mínim
possible l’hàbitat de ribera i la morfologia pròpia de l’espai fluvial afectat. Les
capçades es retiraran en la seva totalitat en les franges de 20 metres a banda i
banda dels camins marcats com a principals o primaris. En les zones que es
determini deixar les capçades in situ, caldrà trossejar-les de forma que no facin més
de 1 metre de llargada i escampar-les sobre el terreny, de forma que no aixequin
més de 60 cm d’alçada.
Està previst que els treballs acabin abans de l’inici de la temporada d’alt risc
d’incendi (15 de juny).
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