MANTENIMENT DE LES PARCEL·LES

1.

DE COM S’HAN DE MANTENIR, PERMANENTMENT, LES PARCEL·LES

1.1.

Sense sotabosc o lliures de vegetació baixa i arbustiva

1.2.

Amb l’arbrat aclarit a una densitat màxima de 150 peus/hectàrea i mínima de 100 peus/hectàrea, i
amb les branques baixes esporgades aproximadament a 1/3 de l’alçada total de l’arbre

1.3.

Sense abassegaments de vegetació seca i morta (piles de llenya, brancada d’esporga, troncs,
restes d’estassada d’arbusts ...)

1.4.

En parcel·les edificades és important seguir les recomanacions del full informatiu que s’adjunta a les
instruccions del Pla d’Evacuació

2.

DE COM S’HA DE PROCEDIR

Condicionants tècnics:
2.1.

La tala d’arbrat s’efectuarà amb les màximes condicions de seguretat que evitin danys a persones o
materials tercers (parcel·les veïnes, via pública, infraestructures de distribució...)

2.2.

L’estassada o tallada del sotabosc s’efectuarà amb eines manuals de tall o estris motoritzats d’ús
personal com motodesbrossadores o motosserres.

2.3.

La reducció de la brancada generada en els abatiments es tractarà segons aquests procediments i
amb el següent ordre de prioritat, segons els beneficis ambientals que s’aporta:
2.3.1. Trituració del material vegetal
El material vegetal esmicolat es pot distribuir sobre el terreny, ajudant a la fertilitat del sòl, o
bé destinar-lo al compostatge casolà.
2.3.2. Evacuació del material vegetal de la parcel·la
Es pot destinar a plantes de compostatge (plantes de processament de la fracció orgànica
dels residus municipals o fabricants de substrats).
2.3.3. Crema controlada del material vegetal
S’ha d’efectuar sol·licitant la corresponent autorització a l’Ajuntament, entre el 16 d’octubre
i el 14 de març, sens perjudici del compliment d’altres possibles restriccions legals del
moment.

2.4.

Per al tractament de la vegetació, no es podrà realitzar moviments de terra ni utilitzar maquinària no
apropiada, com retroexcavadores o afins.

2.5.

No s’ocuparà la via pública amb el material extret de la parcel·la

2.6.

Un cop acabada l’obra, es deixarà el tram de via pública afectada per l’obra en perfecte estat de
neteja i es comunicarà a l’Ajuntament els possibles desperfectes que s’hagin ocasionat.

Condicionants administratius:
2.7.

La intervenció referent a aquest document estarà subjecta a una llicència d’obres menors que es
tramitarà a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà

2.8.

L’ús de maquinària (motosserres, motodesbrossadores, trituradores … ) es farà en els dies i horaris
previstos segons l’Ordenança de sorolls i vibracions

3.

NOTES, CONSELLS I ACLARIMENTS

?

Fent esment a l’apartat 1.2, en una parcel·la de 1.000 m2 de superfície pot haver-hi entre 10 i 15 arbres

?

Al marge de l’arbrat, i fent al·lusió a l’apartat 1.1, si el pendent de la parcel·la és superior al 40 % es podrà
deixar una coberta arbustiva màxima del 10 % de la superfície de la parcel·la, repartida homogèniament
pel terreny.
Per exemple:
Si tenim una parcel·la de 1.000 m2 i atenent a una superfície mitjana de 2 m2 per a cada arbust, es podria
ocupar 100 m2 amb aquest tipus de vegetació, de tal forma que es permetria la presència de 50 plantes.

?

Malgrat que es parli en tot moment de tractament de l’arbrat, a Vallirana es fa referència al pi blanc,
perquè és l’espècie colonitzadora del forest que també ocupa les parcel·les urbanes guanyades al bosc.

