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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SILVOPASTURA 

PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS 

 

 

1.- OBJECTE I ABAST 

És objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques, la contractació del servei de silvopastura 
per part d’un pastor professional per fer tasques de neteja del sotabosc i manteniment de les 
franges de protecció contra incendis al voltant del sòl urbà i d’altres espais de zones boscoses 
del municipi amb l’objectiu principal d’afavorir la prevenció i seguretat front els incendis 

forestals. 

 
Inclou les condicions d’ús i en les que s’hauran de mantenir les infraestructures que es posaran a 

disposició de l’adjudicatari per a la pernoctació del ramat, situades [UBICACIÓ SW LES 
INSTAL·LACIONS], assegurant l’acompliment de les normatives vigents d’aplicació 

 

2.- CONDICIONS DEL RAMAT 

L’adjudicatari utilitzarà pels treballs de silvopastura un ramat mixt d’ovelles i cabres, que tindrà 

un nombre de bestiar suficient per a dur a terme el servei. 

 
3.- GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL SOTABOSC 

Àmbits d’actuació 

 

Les àrees de silvopasturatge només podran ser de finques del terme municipal, principalment 
correspondran a: 

[LLISTAR ELS INDRETS AMB EL NOMBRE D’HECTÀREES QUE REPRESENTA A MANTENIR] 
 
En cas que per motius excepcionals l’adjudicatari necessiti efectuar moviments del ramat per 
boscos o finques de fora del terme municipal, amb l’objectiu previst al present contracte, s’haurà 

d’obtenir prèviament la preceptiva autorització municipal. 

 
La periodicitat de pas per les àrees de a mantenir mitjançant la silvopastura es definirà i 
consensuarà amb l’adjudicatari en funció de les necessitats del bestiar i d’acord amb les 
indicacions del servei tècnic municipal. 

 

Condicions dels treballs 

Els treballs de silvopastura hauran de seguir els següents principis i limitacions: 

 
- Els treballs de silvopastura es realitzaran dirigint i concentrant els animals en una franja 

d’entre 25 i 50 metres amb l’objectiu de reduir el sotabosc als àmbits d’actuació descrits. Per 

a la direcció i concentració del ramat s’ajudarà de gossos ensinistrats els quals hauran d’estar 

convenientment inscrits al corresponent registre municipal i identificats amb xip. Queda 
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expressament prohibit deixar el ramat sense vigilància, i s’haurà d’evitar que el ramat quedi 

disseminat de tal forma que dificulti el seu control. 

 
- En cap cas el ramat podrà entrar a finques de les que no s’hagi obtingut el corresponent permís 

o autorització de la propietat. Igualment, queda prohibida la seva circulació per dins del casc 

urbà sense autorització de l’Ajuntament.  

 
- Els recorreguts de trànsit d’una zona a l’altra es fixaran pels serveis tècnics municipals i 

l’adjudicatari en funció de la necessitats i limitacions pròpies del ramat i atenent a la mínima 

afectació a la trama urbana, la circulació rodada i la seguretat. 

 
- El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients 

per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de 
vacances, absències i/o malalties. 

 
Manteniment de franges de protecció, zones verdes forestals, sota línies elèctriques, tallafocs, 

i altres 

Prèviament a la realització dels treballs, l’adjudicatari i els serveis tècnics fixaran la periodicitat de 

trànsit per cadascun dels trams de les franges de protecció contra incendis, de  les zones verdes 

forestals, les franges de baixa combustibilitat a banda i banda dels camins de la xarxa bàsica, els 

sota línies elèctriques i altres zones que puguin ser objecte d’aquesta  actuació. 

-  
Per la realització dels treballs ens zones allunyades, i prèviament a la corresponent autorització de 
l’Ajuntament, es podran utilitzar tancaments mòbils. 
-  
4.- GESTIÓ I MANTENIMENT DE LESINSTAL·LACIONS 

L’Ajuntament de [NOM DE L’AJUNTAMENT O ENS QUE FA EL CONTRACTE] posarà a disposició de 
l’adjudicatari les instal·lacions [DESCRIPCIÓ DE ON ES TROBEN I QUINES SÓN LES 

INSTAL·LACIONS], fixant-se les condicions de manteniment i gestió que es descriuen en els punts 

següents. 

 
Condicions d’ús de les instal·lacions 

 

L’adjudicatari serà el responsable del bon ús de les instal·lacions, quedant expressament 

prohibides activitats o usos diferents als establerts en el present plec de condicions. També queda 
prohibit l’ús del corral per ramats de tercers o propis que no estiguin vinculats a l’objecte dels 
serveis prestats i definits en el present plec de condicions. 

 
El manteniment, la neteja i manteniment bàsic de les instal·lacions, així com el bon estat d’ordre 

i neteja dels terrenys adjacents al mateix, és responsabilitat de l’adjudicatari, que haurà de 

complir les indicacions que en aquest aspecte pugui fixar el servei tècnic municipal. 

 
Gestió de cadàvers 
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L’adjudicatari assumeix la gestió dels cadàvers d’acord a la normativa vigent, essent 

responsabilitat de l’Ajuntament dotar i posar a disposició de l’adjudicatari, el corresponent 
contenidor de cadàvers. 

 
Gestió de fems 
 

L’Ajuntament assumeix la redacció i tramitació del pla de dejeccions ramaderes essent 

responsabilitat de l’adjudicatari gestionar correctament els fems que es generin al corral i 
mantenir el femer en condicions higièniques i d’ordre. 

 
Condicions sanitàries dels animals 
 
L’adjudicatari assumirà i mantindrà a tots els animals, inclosos els gossos pastor, en perfecte 

estat sanitari (vacunacions, inspeccions veterinàries, marcatge, ...). El cost de les actuacions i/o 

gestions de control veterinari i sanitari de les instal·lacions serà assumit per l’adjudicatari. 

L’adjudicatari mantindrà en tot moment les condicions que marca la normativa vigent.  

Alimentació complementària dels animals 

D’acord a les necessitats del ramat o a les indicacions que puguin donar-se des de el servei 

veterinari, l’adjudicatari subministrarà l’alimentació complementària que es consideri oportuna i 

adient per al benestar dels animals. 

 
En el supòsit que en algun moment l’emmagatzematge d’aigua de pluja no sigui suficient per a 

dotar les necessitats del ramat, es procedirà a subministrar aigua per part de l’Ajuntament. 

 
Manteniment de les instal·lacions 

L’adjudicatari haurà de realitzar els treballs de manteniment bàsic de les instal·lacions mantenint-

les en perfecte estat d’ordre i neteja. 

 
L’adjudicatari serà el responsable de les reparacions de qualsevol avaria o desperfecte fruit del mal 
ús o ús prolongat en el temps. Per altres causes s’estudiarà de manera particular. 
 
Els treballs inclouran també la neteja periòdica dels recintes i la retirada i gestió dels fems i 

cadàvers. 

 
A la finalització del contracte caldrà deixar les instal·lacions en les degudes condicions d’ordre i 
neteja. 

 

5.- CONDICIONANTS AMBIENTALS 

 

Atès que la concentració dels ramats en zones concretes poden generar un consum excessiu  que 

porta a una degradació de la vegetació, una major erosió dels sòls i el deteriorament de  la seva 
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fertilitat i estructura, l’adjudicatari juntament amb el servei tècnic municipals fixaran les àrees de 

silvopastura intensiva i trànsit de tal manera que s’asseguri el menor impacte sobre la vegetació i 
els sols. 

 

5.- VALORACIÓ ECONÒMICA DELS TREBALLS QUE S’ADJUDIQUEN 

El cost mitjà per hectàrea del manteniment de les franges de protecció amb mitjans mecànics és de 
1.200,00 € amb una periodicitat de pas de 3 anys, resultant un cost anual de 400,00 €. 
 
El cost mitjà per hectàrea del manteniment de repoblacions forestals amb mitjans mecànics és de 
1.000,00 € amb una periodicitat de pas de 5 anys, resultant un cost anual de 200,00 €. 
 

Els càlcul dels costos dels manteniment d’aquestes formacions vegetals és: 

 Superfície (ha) Cost (€) 

Franges   

Altres   

Total   

 

6.- PREU DEL CONTRACTE 

El pressupost de licitació serà [INDICAR PRESSUPOST LICITACIÓ -RESULTAT DE LA TAULA ANTERIOR].  
Aquest contracte serà prorrogable per un període de 2 anys. 

 

7.- INSPECCIÓ I CONTROL 

L’Ajuntament [NOMA DE L’AJUNTAMENT] designarà un tècnic que exercirà la funció de responsable 
del contracte. Aquest podrà donar les indicacions particulars precises per a concretar aquells detalls 
que no es trobin expressament reflectits en les presents prescripcions tècniques. 
 
L’adjudicatari, està obligat a facilitar les dades sobre la quantitat de productes obtinguts, així com 
totes aquelles altres dades que permetin fer un seguiment de l’explotació agropecuària i elaborar 
estudis sobre els costos i la rendibilitat d’aquest servei. 


