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RESUMO M.V.M.C. PEPÍN 
 

LOTES A RISCO E VENTURA 

LOTE MOTIVO SITUACIÓN ESPECIE NºPIES 
SUP 

LOTE 
(ha) 

m3 €/m3 Taxación 
Fianza 

definitiva (10%) 
Prazo do aproveitamento 

015/19 Quenda En pé Pinus pinaster 2.726 6,2727 1.595,506 24,739 39.471,33 3.947,13 6 meses 

016/19 Quenda En pé Pinus pinaster 4.721 8,0758 1.865,731 22,312 41.628,05 4.162,81 6 meses 

 
 



INVITACIÓN POXAS DE MADEIRA 2019  
C.M.V.M.C. DE PEPÍN 

 

ACORDO da Asamblea Xeral da C.M.V.M.C. DE PEPÍN do día Venres, 11 de xaneiro de 2019, 

pola que se fai pública a convocatoria, para o alleamento das madeiras que se citan no Monte 

Veciñal en man común de PEPÍN con criterio de adxudicación único (prezo). 

1º.- Invitación 

Convócase mediante este acordo o alleamento de madeiras de DOUS LOTES pertencentes á 

Comunidade de montes Veciñais en Man Común de PEPÍN. Toda a información sobre os mesmos 

xúntase á presente invitación e ademais poderase consultar calquera dúbida en:  

2º.- Invitación 

As condicións que regulan o alleamento de madeiras do lote figuran no presente ACORDO. 

A continuación resúmese toda a información detallada do lote que se presenta de xeito detallada 

no anexo IV do presente acordo. 

SERVITEC MEDIOAMBIENTE S.L.: 

R/ Gutemberg 32 C, 2º  

Polígono de A Grela 

15008 A Coruña 

Tel./fax: 981.16.00.27/03.89 

servitec.galicia@servitecma.com 

 

As condicións que regulan o alleamento de madeira do lote figuran no presente ACORDO. 

A continuación apórtase a información máis relevante acerca do lote. 

  

mailto:servitec.galicia@servitecma.com
mailto:servitec.galicia@servitecma.com


RESUMO: 

Localizados na C.M.V.M.C. de PEPÍN, Concello de Castrelo do Val, provincia de Ourense. 

LOTE 015 

LOTE A RISCO E VENTURA 

MOTIVO Quenda 

SITUACIÓN En pé 

SUP LOTE (ha) 6,2727 

    ESPECIES Nº PÉS m3 €/m3 

Pinus pinaster 2.726 1.595,506 24,739 € 

    Taxación 39.471,33 € 

Fianza definitiva (10%) 3.947,13 € 

Prazo do aproveitamento 6 meses 
 

LOTE 016 

 
LOTE A RISCO E VENTURA 

MOTIVO Quenda 

SITUACIÓN En pé 

SUP LOTE (ha) 8,0758 

    ESPECIES Nº PÉS m3 €/m3 

Pinus pinaster 4.721 1.865,731 22,312 € 

    Taxación 41.628,05 € 

Fianza definitiva (10%) 4.162,81 € 

Prazo do aproveitamento 6 meses 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Trátase de dous lotes a risco e ventura. Os lotes a risco e ventura son aqueles nos cales se 

realizou unha estimación da madeira existente, e o adxudicatario paga pola madeira estimada 

independentemente de que o resultado final do aproveitamento se axuste ou non á estimación. 

Tódolos lotes se atopan incluídos dentro do na certificación forestal mediante o sistema PEFC só 
se abrirán os sobres coas ofertas económicas daqueles maderistas que acrediten a 
implantación da cadea de custodia. 

 

 

VISITA OS LOTES 

A C.M.V.M.C. de PEPÍN organizará dúas visitas os lotes para aquelas empresas que así o 

desexen. 

EN CASO DE QUE DESEXEN ACUDIR Á VISITA NALGUN DOS DÍAS SINALADOS PARA TAL 
FIN DEBERÁN CONFIRMAR ASISTENCIA MEDIANTE CORREO ELÉCTRONICO OU POR 
TELÉFONO COS DATOS DE CONTACTO INDICADOS ANTERIOMENTE, XA QUE NO CASO 
DE NON ASISTIR NINGUNHA PERSOA A VISITA SERÁ CANCELADA. 

 

As visitas terán lugar os días:  

Venres, 18 de xaneiro de 2019 ás 10:00 horas 

Venres, 25 de xaneiro de 2019 ás 10:00 horas 

As dúas visitas comezarán no local social da C.M.V.M.C. de PEPÍN, Lg. Pepín s/n. 32.625, 

Concello de Castrelo do Val (Ourense) 

  



3º.- Presentación de ofertas 

As empresas poderán presentar oferta persoalmente na dirección arriba indicada ou ben mediante 

correo certificado e con acuse de recibo. No caso de empregarse correo certificado deberá 

enviarse por fax ó nº 981-160-389 o xustificante de presentación dentro do prazo de admisión de 

ofertas. 

Cada licitador presentará UN SOBRE no cal se deberá incluír a documentación administrativa 

solicitada na presente invitación e dentro deste mesmo sobre incluirase outro sobre pechado, 

coa oferta económica segundo o modelo do ANEXO I. 

Cada licitador poderá presentar oferta para un, ou dous lotes recollidos na presente invitación que 

serán adxudicados de maneira independente. 

 

A).- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

1. Presentación do licitador (segundo modelo do ANEXO II) 

2. Acreditación da personalidade xurídica do empresario e, se é o caso, da súa 

representación mediante a presentación de fotocopias simples de: 

a. Escrituras da sociedade. 

b. CIF da sociedade. 

c. DNI do representante ou da sociedade. 

3. Declaración responsable que comprenderá expresamente a circunstancia de estar ao 

día no cumprimento das obrigas tributarias coa Facenda estatal e da comunidade 

autónoma e coa Seguridade Social e estar dado de alta no imposto de actividades 

económicas (IAE). 

Nesta declaración tamén se indicará que non pertence a un grupo de empresas nin se 

atopa integrada por ningún socio no que concorra algún dos supostos establecidos no 

artigo 42 do código de comercio. 

Esta declaración deberá presentarse segundo o modelo indicado no ANEXO III. 

4. Copia do certificado de cadea de custodia PEFC. 

 

 

B)- OFERTA ECONÓMICA. 

 Deberá presentarse segundo o modelo indicado no anexo I e dentro de un sobre pechado. 

 A oferta económica deberá ser superior ó importe de taxación. 

 



4º.- Prazo de presentación de ofertas 

As ofertas poderanse presentar ata o día: Venres, 8 de febreiro de 2019.  

 

5º.- Apertura das ofertas. 

A apertura das proposicións será pública e realizarase no local social da C.M.V.M.C. de,  Lg. 

Pepín s/n. 32.625, Concello de Castrelo do Val (Ourense) estando presente o presidente e 

secretaria da Comunidade de montes e un representante da empresa SERVITEC 

MEDIOAMBIENTE S.L.  

A data da apertura será o día: Venres, 15 de febreiro de 2019 ás 12:00 horas (LOCAL SOCIAL 
DE PEPÍN) 

 

6º.- Adxudicación. 

Unha vez abertos os sobres adxudicarase cada  lote a aquela proposición que oferte un maior 

prezo.  

O día da apertura das ofertas procederase a levantar acta sobre a proposta de adxudicación de 

cada un do lotes, posteriormente solicitarase a cada adxudicatario que presente a documentación 

que deberá presentar no prazo máximo de 10 días naturais nas direccións indicadas no apartado 

1.  

De non achegar a documentación indicada no apartado 7º procederase á cancelación da proposta 

de adxudicación ao entender que retirou a súa oferta e adxudicarase á seguinte empresa que 

presentase a mellor oferta.  

 

7º.- Permisos. 

O permiso de corta estase a tramitar pola C.M.V.M.C. de PEPÍN, polo tanto non se poderá iniciar 

o aproveitamento mentres non se obteñan. 

A empresa adxudicataria deberá cumprir co disposto na ordenanza municipal e regulamento para 

a conservación de camiños e vías rurais do concello de Castrelo do Val. 

 

8º.- Documentación a achegar unha vez adxudicado o lote. 

Unha vez adxudicados os lotes e obtidos os permisos de corta solicitaráselle a cada un dos 

adxudicatarios a presentación da documentación necesaria para o inicio do aproveitamento.  

No prazo máximo de 10 días hábiles dende a súa solicitude, o adxudicatario deberá presentar a 



seguinte documentación: 

- Certificación de atoparse ao día no cumprimento das obrigas tributarias e coas facenda 

estatal. 

- Certificación de non ter débedas de natureza tributaria coa Comunidade Autónoma de 

Galicia, expedida pola Consellería de Facenda. 

- Certificado de atoparse ao día no cumprimento das obrigas coa Seguridade Social. 

- Copia do seguro de Responsabilidade Civil así como recibo de pago. (deberá estar vixente 

durante a realización do aproveitamento). 

- Xustificante de pagamento do importe de adxudicación así como do IVE, na conta bancaria 

de C.M.V.M.C. de Pepín. 

- Fianza definitiva: xustificante de depósito da fianza definitiva ben mediante o seu ingreso 

en efectivo na conta bancaria de C.M.V.M.C. de PEPÍN, ou ben mediante o depósito dun 

aval bancario na C.M.V.M.C. de PEPÍN,. 

- Copia do contrato do aproveitamento debidamente asinada. 

O adxudicatario deberá aboar, ademais das cantidades expresadas no anuncio, a 

porcentaxe correspondente segundo o réxime de IVE da comunidade de montes (21 % 
réxime xeral), excepto aquelas empresas doutras nacionalidades que se rexerán polo 

réxime de IVE das operacións intracomunitarias.  

 

9º.- Inicio do aproveitamento e prazo. 

Unha vez presentada toda a documentación arriba indicada e obtido o permiso de corta por parte 

da C.M.V.M.C. de PEPÍN, nun prazo máximo de 10 días hábiles, procederase a realizar a Acta de 

inicio do aproveitamento, comezando a partir deste momento a contar o prazo de realización do 

mesmo. 

O prazo para a execución do aproveitamento será de 6 meses. 

E para que así conste asínase a presente en MVMC PEPÍN a 11 de xaneiro de 2019 
 
 
Asdo.  
 
Dna. MARÍA CARMEN ROLÁN FREIRÍA 
 
 
 
 
Secretaria 

 Vº Bº  
 

D. ALBERTO PIÑEIRO ÁLVAREZ 
 
 
 
 

Presidente



ANEXO I: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 
 
 

 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

 

D. _____________________________________________________________ con DNI/NIF núm. 

_____________________________________________________, en representación da empresa 

______________________________________________________con CIF 

núm:.________________________________________, manifesta a súa vontade de participar no 

procedemento de alleamento de varios lotes de madeira no monte veciñal en man común de PEPÍN con 

criterio de adxudicación único (prezo), convocado pola C.M.V.M.C. de PEPÍN polo importe sinalado a 

continuación para cada un dos lotes. 

LOTE A RISCO E VENTURA 

LOTE Oferta económica sen IVE (€) 

  

 

 

 

En _______________, a _______ de ________________ de 20____ 

 

Fdo.: ____________________________________________ 

  



ANEXO II: PRESENTACIÓN DO LICITADOR 
 

 

PRESENTACIÓN DO LICITADOR 

 

TÍTULO DO CONTRATO: ALLEAMENTO DE VARIOS LOTES DE MADEIRA NO MONTE VECIÑAL EN MAN 

COMÚN DE PEPÍN CON CRITERIO DE ADXUDICACIÓN ÚNICO (PREZO). 

 

D. _____________________________________________________________ con DNI/NIF núm. 

_____________________________________________________, en representación da empresa 

______________________________________________________con CIF núm. 

________________________________________, manifesta a súa vontade de participar no procedemento de 

alleamento de varios lotes de madeira no monte veciñal en man común de PEPÍN con criterio de adxudicación 

único (prezo), convocado pola C.M.V.M.C. de PEPÍN, polo importe sinalado na proposición económica. 

- Nome e apelidos do representante da empresa:  

____________________________________________________________________________________ 

- Fax a efectos da práctica de notificacións con preferencia:  

____________________________________________________________________________________ 

- Dirección postal a efectos da práctica de notificacións, no seu caso:  

____________________________________________________________________________________ 

- Teléfono/s:  

____________________________________________________________________________________ 

- Enderezo de correo electrónico:  

____________________________________________________________________________________ 

 

En _______________, a _______ de ________________ de 20____ 

 

Fdo.: ____________________________________________ 

 



ANEXO III: DECLARACIÓN XURADA. 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
D. _____________________________________________________________ con DNI/NIF núm. 
_____________________________________________________, e con enderezo en 
_______________________________________________________. 
 
No caso de ser persoa xurídica: 
En representación da empresa ______________________________________________________con CIF núm. 
________________________________________, manifesta a súa vontade de participar no procedemento de 
alleamento de dous lotes no monte manifesta a súa vontade de participar no procedemento de alleamento de 
varios lotes de madeira no monte veciñal en man común de PEPÍN con criterio de adxudicación único (prezo), 
convocado pola C.M.V.M.C. de PEPÍN e: 
 
 
DECLARO RESPONSABLEMENTE: 
 

 Que a entidade se atopa ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias coa facenda estatal e 

autonómica impostas polas disposicións vixentes. 

 
 Que a entidade se atopa ao corrente no cumprimento das obrigas de Seguridade Social impostas 

polas disposicións vixentes. 

 
 Que a entidade se atopa ao corrente no cumprimento das obrigas de alta e pagamento ou exención 

do imposto de actividades Económicas impostas polas disposicións vixentes, o que xustificará no 

momento que sexa requirido. 

 
 Que a entidade dispón dun seguro de responsabilidade civil en vigor , o que xustificará no momento 

que sexa requirido. 

 
 Que non pertence a un grupo de empresas nin se atopa integrada por ningún socio no que concorra 

algún dos supostos establecidos no artigo 42 do código de comercio. 

 
 Que dispón do certificado de cadea de custodia PEFC. 

 

 
 
 
 
 

En _______________, a _______ de ________________ de 20____ 
 
Fdo.: ____________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CORTAS 
C.M.V.M.C. PEPÍN 



C.M.V.M.C. DE 

PEPÍN 

CONTRATO DE EXECUCIÓN DO 
APROVEITAMENTO 
(a risco e ventura) 

 
 
 

LOTE 015/2019 
CONTRATO PARA O ALLEAMENTO DE APROVEITAMENTOS MADEIREIROS ( A RISCO E VENTURA, FIN 

DA QUENDA) 

 

I. ELEMENTOS DO CONTRATO 
 

 

1.- ÁMBITO DO PREGO 
 

1.1.- O presente Prego rexerá na execución do corta que se describe no artigo 2º. 
 
 

2.- OBXECTO E CARACTERÍSTICAS DO APROVEITAMENTO 
 

2.1.-  Os productos a que se refire o presente Prego de Condicions Particulares son os procedentes do corta 

dos pés do lote correspondente ó expediente 015/2019, nunha superficie aproximada de 6,2727 

hectáreas, das cales 6,2727 hectáreas son triturables, que se representan no croquis adxunto a 

este Prego, do monte “de PEPÍN”, pertencente á C.M.V.M.C. de PEPÍN. 

 

2.2.- Características da corta.  

 Motivo da corta: Quenda 
 Localización: En pé 
 Cousa certa : 6,2727 ha 

 

Especie/s: 

Pinus pinaster 

 

Contía (m3): 
 

Pinus pinaster 

1.595,506 
€  

Prezo unitario (€/m3): 
 

Pinus pinaster 

24,739 

 

Prezo base de taxación: 39.471,33 € 

Fianza definitiva (10%): 3.947,13 € 

Prazo de execución: 6 meses. 
 
 



C.M.V.M.C. DE 

PEPÍN 

CONTRATO DE EXECUCIÓN DO 
APROVEITAMENTO 
(a risco e ventura) 

 
3.- MODALIDADE DE ENAXENACIÓN 
 

3.1.- A enaxenación do corta a que se refire este prego realizase a risco e ventura. 

A enaxenación será da madeira en pé con cortiza, polo que tódalas operacións de derribo, arrastre, 

saca, etc. serán por conta do adxudicatario. 
 

 
II. FORMA DE REALIZAR O APROVEITAMENTO 

 

 

4.- INSPECCIÓN DO APROVEITAMENTO 
 

4.1 A execución do corta será controlada e inspeccionada polo persoal designado pola C.M.V.M.C. 

de PEPÍN, organizando os sistemas de control que se consideren adecuados para acadar os 

fins do mesmo. Ás súas observacións ou indicacións deberán atérense o adxudicatario e os 

seus empregados e obreiros. 

4.2 O Adxudicatario e os seus operarios estarán obrigados a non poñer dificultade algunha para que 

polo persoal designado pola C.M.V.M.C. de PEPÍN se practiquen cantos recoñecementos e 

operacións encamiñados a comprobar a correcta execución do corta se consideren convinte. 
 

 

5.- FORMA DE REALIZAR A CORTA 
 

5.1 A corta a realizar será de tal forma que se derriben tódolos pés comerciais e non comerciais incluidos 

na superficie obxecto de adxudicación e que estean expresamente sinalados no monte e incluidos na 

superficie obxecto de adxudicación. 

Respectaranse os pés de frondosas e non se deixarán pés mortos no monte por razóns fitosanitarias. 

 O Adxudicatario estará obrigado ó corta dos fustes dos árbores ata un diámetro en punta delgada de 6 

cm para trozas dunha lonxitude mínima de 2 metros. 

 A altura do tocón non sobrepasará dos 10 cm, medidos na dirección superior da pendente. 

5.2 O Adxudicatario está obrigado a respecta-las condicions que para o derribo e desembosque da 

madeira se establezan sobre o terreo por parte do persoal designado pola C.M.V.M.C. de PEPÍN, co 

gallo de evitar a erosión superficial e a conservación no posible da rexeneración natural que puidera 

existir e o arbolado que deba permanecer. 

 A apertura de vías secundarias de saca e o emplazamento dos cargadoiros que se consideren 

necesarios haberán de ser propostos ós técnicos designados pola C.M.V.M.C. de PEPÍN e aprobados 

por éstes. 

5.3 O Adxudicatario é responsable de calquera alteración que se produzca nas sinais que se sitúen para a 

demarcación da zona do corta. 
 

 
6.- DESEMBOSQUE E SACA DOS PRODUCTOS 
 
 

6.1 Para a saca e transporte dos productos, o Adxudicatario poderá utiliza-los cargadoiros, veredas, 

arrastraderos e vías existentes, sen producir danos ó arbolado que non sexa obxecto do corta. Se 

precisara reparalos ou construir outros novos será precisa a autorización do polo persoal designado 

pola C.M.V.M.C. de PEPÍN, e en todo caso ficarán a favor da Entidade Propietaria do monte. Tanto as 

pistas, incluidas foxos e pasos de auga, como os cargadoiros deberán quedar limpios de toda clase de 

residuos de corta. 



C.M.V.M.C. DE 

PEPÍN 
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6.2 O Adxudicatario non poderá interromper o uso de camiños e pasos para o gando, nin opoñerse ó 

cruce das sendas ou camiños. 

 Ó remate do prazo da adxudicación, o Adxudicatario deberá deixar as vías utilizadas en boas 

condicions de uso a xuízo do polo persoal designado pola C.M.V.M.C. de  PEPÍN. No caso de que no 

uso dunha mesma vía de saca coincidan varios Adxudicatarios, a C.M.V.M.C. de PEPÍN fixará a parte 

proporcional que poida corresponder a cadanseu nos gastos ou traballos de reparación. 
 

 
7.- RESTOS DE CORTA 
 

7.1 PROCEDERASE A TRITURACIÓN MECANIZADA DOS RESTOS DE CORTA, CON TRACTOR 
FORESTAL E DESBROZADORA DE MARTELOS 

 Naquelas zonas onde non poida accedera a maquinaria para a execución de trituración mecanizada  

os restos de corta de dimensión inferior a 6 centímetros de diámetro poderán deixarse ben apilados en 

cordons distanciados non menos de 10 metros ou ben distribuidos polo monte tentando no posible que 

a súa distribución sexa homoxénea e que sexan desmenuzados polo paso da maquinaria. En 

calquera caso deberán ser picados de tal forma que nunca sobrepasen os 50 cm de lonxitude. 

 Non se poderá eliminar os restos do corta mediante queima. 
 
 

8.- INCENDIOS 
 

8.1 Adoptaranse as precaucións necesarias para evitar que se produzan incendios forestais. 

En caso de incendio, tanto se este se produce no monte onde se realiza o corta como se se 

produce nos limítrofes, estará obrigado o persoal que realiza o corta a avisar inmediatamente ó 

Servizo de extinción de incendios (085) e a desprazarse ó lugar no que se produza e a poñerse a 

disposición do Director de extinción e cooperar nos traballos de extinción, aportando as 

ferramentas e o material do que dispoñen, se así llo requiren. 
 

 
9.- OUTRAS CONDICIÓNS 
 

9.1 A C.M.V.M.C. de PEPÍN poderá elixir algunhas árbores con obxecto de realizar estudios 

dendrométricos. Seu número non superará en ningún caso o cinco por cen do total das árbores a 

apear. O adxudicatario deberá apear estes pés cando se lle ordene. Unha vez realizador os 

estudios poderá retiralos sen que poida reclamar sobre o estado no que se atopen. 

9.2 En todo momento respectarase a lexislación aplicable, especialmente no que se refire á normativa 

vixente de seguridade e saúde. 

9.3 O Adxudicatario adoptará as medidas necesarias para minimizar ou, de ser posible, evitar danos ao 

terreo causados pola maquinaria e, de selo caso, procederá a súa reparación. 

9.4 O Adxudicatario deberá cumprir co establecido no Manual de boas prácticas na xestión forestal 

sostible. 

9.5 En calquera momento o persoal designado pola C.M.V.M.C. de PEPÍN poderá solicitar os 

documentos que acrediten a contratación dos operarios que se atopen traballando no monte así 

como toda a documentación referente á Seguridade e saúde da empresa no seu conxunto, da 

maquinaria e do persoal. 
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10.- PROHIBICIÓNS EXPRESAS 
 

10.1 O Adxudicatario non poderá impedir a execución das demais cortas, distintos das del adxudicados, 

nin a dos traballos de mellora ou de calquera índole que no mesmo se realicen pola C.M.V.M.C. 

de PEPÍN 

10.2 Igualmente deberá respectar as servidumes que estean establecidas. 

10.3 Non poderán os Adxudicatarios aproveitar as árbores, arbustos ou matorrais non incluídos 

nos cortas adxudicados, nin sequera para utilizalos en traballos complementarios de este. 

10.4 Non se poderán realizar traballos nocturnos, nin en domingos ou días festivos. 

10.5 Está terminantemente prohibido prender lume no monte en épocas de risco de incendio. Fóra das 

épocas de risco, se estará ó disposto na lexislación de incendios, e en especial respecto a 

autorizacións e notificacións de queima. 

10.6 Queda prohibida a acumulación incontrolada de residuos non forestais (latas de aceite, latas de 

combustible, plásticos, etc.), debendo proceder o adxudicatario a retirar todo tipo de residuos que 

xenere e a deixar o monte nas mesmas condicións que estaba antes do corta. 
 
 

 
11.- VENTA OU SUBARRENDO DO DISFRUTE 
 

11.1 Se o Adxudicatario vendese no monte os produtos do corta ou subarrendase, o poñerá en 

coñecemento da C.M.V.M.C. de PEPÍN e proveerá ao comprador ou subarrendatario do 

documento que o acredite como tal. O comprador ou subarrendatario ficará obrigado ao 

cumprimento de tódalas condicións deste Contrato; pero elo non eximirá ao Adxudicatario da 

responsabilidade correspondente a tódolos danos que se produzan no monte. 
 
 

 
12.- PRAZO DE EXECUCIÓN 
 

12.1 O Adxudicatario queda en liberdade para realizar as diferentes operacións inherentes aos disfrutes 

na época que máis conveña aos seus intereses pero sempre dentro do prazo fixado para realizar o 

desfrute. 

12.2 O apeo e a retirada da totalidade dos produtos deberá estar ultimado aos 6 meses contados a 

partires do día seguinte ao da sinatura da Acta de inicio do aproveitamento. 

12.3 Rematado o prazo para a execución dos cortas, perderá o Adxudicatario, sen dereito a 

indemnización algunha os produtos non aproveitados ou non extraídos do monte, aboando 

ademais o importe dos danos e prexuízos causados. 

12.4 O incumprimento de calquera das condicións anteriores será causa suficiente para declarar a 

caducidade do contrato establecido en virtude da adxudicación definitiva, ordenándose a retirada da 

licenza concedida, sen prexuízo das sancións que poidan corresponder ao concesionario. 
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13.- REMATE DO APROVEITAMENTO 
 

13.1 Unha vez rematado o aproveitamento o Adxudicatario deberá comunicalo á C.M.V.M.C. de 

PEPÍN, procedendo esta á realización da Acta de finalización do aproveitamento, na cal se 

procederá á revisión do estado do monte unha vez realizada a corta, se se detectase algunha 

deficiencia requiriráselle ó adxudicatario a súa emenda nun prazo máximo de un mes. No caso 

de que as deficiencias (altura de tocóns, trituración de restos, danos en infraestruturas, e demais 

condicións establecidas no presente contrato) non fosen subsanadas no prazo establecido 

procederase á incautación da fianza definitiva depositada e á execución por parte da C.M.V.M.C. 

de PEPÍN dos traballos necesarios. 

13.2 No caso de que a Acta de finalización do aproveitamento resultase favorable procederase á 

devolución da fianza definitiva depositada no prazo máximo de 10 día hábiles, dando por finalizado 

o aproveitamento. 
 
 

En MVMC PEPÍN a , 11 de xaneiro de 2019 
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LOTE 016/2019 

CONTRATO PARA O ALLEAMENTO DE APROVEITAMENTOS MADEIREIROS ( A RISCO E VENTURA, FIN 
DA QUENDA) 

 

III. ELEMENTOS DO CONTRATO 
 

 

1.- ÁMBITO DO PREGO 

1.1.- O presente Prego rexerá na execución do corta que se describe no artigo 2º. 
 
 

2.- OBXECTO E CARACTERÍSTICAS DO APROVEITAMENTO 

2.1.-  Os productos a que se refire o presente Prego de Condicions Particulares son os procedentes do corta 

dos pés do lote correspondente ó expediente 016/2019, nunha superficie aproximada de 8,0758 

hectáreas, das cales 8,0758 hectáreas son triturables, que se representan no croquis adxunto a 

este Prego, do monte “de PEPÍN”, pertencente á C.M.V.M.C. de PEPÍN. 

 

2.2.- Características da corta.  

 Motivo da corta: Quenda 
 Localización: En pé 
 Cousa certa: 8,0758 ha 

 

Especie/s: 

Pinus pinaster 

 

Contía (m3): 
 

Pinus pinaster 

1.865,731 
€  

Prezo unitario (€/m3): 
 

Pinus pinaster 

22,312 

 

Prezo base de taxación: 41.628,05 € 

Fianza definitiva (10%): 4.162,81 € 

Prazo de execución: 6 meses. 
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3.- MODALIDADE DE ENAXENACIÓN 

3.1.- A enaxenación do corta a que se refire este prego realizase a risco e ventura. 

A enaxenación será da madeira en pé con cortiza, polo que tódalas operacións de derribo, arrastre, 

saca, etc. serán por conta do adxudicatario. 
 

 
IV. FORMA DE REALIZAR O APROVEITAMENTO 

 

 

4.- INSPECCIÓN DO APROVEITAMENTO 

4.3 A execución do corta será controlada e inspeccionada polo persoal designado pola C.M.V.M.C. 

de PEPÍN, organizando os sistemas de control que se consideren adecuados para acadar os 

fins do mesmo. Ás súas observacións ou indicacións deberán atérense o adxudicatario e os 

seus empregados e obreiros. 

4.4 O Adxudicatario e os seus operarios estarán obrigados a non poñer dificultade algunha para que 

polo persoal designado pola C.M.V.M.C. de PEPÍN se practiquen cantos recoñecementos e 

operacións encamiñados a comprobar a correcta execución do corta se consideren convinte. 
 

 
5.- FORMA DE REALIZAR A CORTA 
 

5.1 A corta a realizar será de tal forma que se derriben tódolos pés comerciais e non comerciais incluidos 

na superficie obxecto de adxudicación e que estean expresamente sinalados no monte e incluidos na 

superficie obxecto de adxudicación. 

Respectaranse os pés de frondosas e non se deixarán pés mortos no monte por razóns fitosanitarias. 

 O Adxudicatario estará obrigado ó corta dos fustes dos árbores ata un diámetro en punta delgada de 6 

cm para trozas dunha lonxitude mínima de 2 metros. 

 A altura do tocón non sobrepasará dos 10 cm, medidos na dirección superior da pendente. 

5.2 O Adxudicatario está obrigado a respecta-las condicions que para o derribo e desembosque da 

madeira se establezan sobre o terreo por parte do persoal designado pola C.M.V.M.C. de PEPÍN, co 

gallo de evitar a erosión superficial e a conservación no posible da rexeneración natural que puidera 

existir e o arbolado que deba permanecer. 

 A apertura de vías secundarias de saca e o emplazamento dos cargadoiros que se consideren 

necesarios haberán de ser propostos ós técnicos designados pola C.M.V.M.C. de PEPÍN e aprobados 

por éstes. 

5.3 O Adxudicatario é responsable de calquera alteración que se produzca nas sinais que se sitúen para a 

demarcación da zona do corta. 
 

 
6.- DESEMBOSQUE E SACA DOS PRODUCTOS 
 

6.1 Para a saca e transporte dos productos, o Adxudicatario poderá utiliza-los cargadoiros, veredas, 

arrastraderos e vías existentes, sen producir danos ó arbolado que non sexa obxecto do corta. Se 

precisara reparalos ou construir outros novos será precisa a autorización do polo persoal designado 

pola C.M.V.M.C. de PEPÍN, e en todo caso ficarán a favor da Entidade Propietaria do monte. Tanto as 

pistas, incluidas foxos e pasos de auga, como os cargadoiros deberán quedar limpios de toda clase de 

residuos de corta. 
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6.2 O Adxudicatario non poderá interromper o uso de camiños e pasos para o gando, nin opoñerse ó 

cruce das sendas ou camiños. 

 Ó remate do prazo da adxudicación, o Adxudicatario deberá deixar as vías utilizadas en boas 

condicions de uso a xuízo do polo persoal designado pola C.M.V.M.C. de PEPÍN. No caso de que no 

uso dunha mesma vía de saca coincidan varios Adxudicatarios, a C.M.V.M.C. de PEPÍN fixará a parte 

proporcional que poida corresponder a cadanseu nos gastos ou traballos de reparación. 
 

 
7.- RESTOS DE CORTA 
 

7.1 PROCEDERASE A TRITURACIÓN MECANIZADA DOS RESTOS DE CORTA, CON TRACTOR 
FORESTAL E DESBROZADORA DE MARTELOS 

 Naquelas zonas onde non poida accedera a maquinaria para a execución de trituración mecanizada  

os restos de corta de dimensión inferior a 6 centímetros de diámetro poderán deixarse ben apilados en 

cordons distanciados non menos de 10 metros ou ben distribuidos polo monte tentando no posible que 

a súa distribución sexa homoxénea e que sexan desmenuzados polo paso da maquinaria. En 

calquera caso deberán ser picados de tal forma que nunca sobrepasen os 50 cm de lonxitude. 

 Non se poderá eliminar os restos do corta mediante queima. 
 
 

8.- INCENDIOS 

8.1 Adoptaranse as precaucions necesarias para evitar que se produzan incendios forestais. 

En caso de incendio, tanto se este se produce no monte onde se realiza o corta como se se 

produce nos limítrofes, estará obrigado o persoal que realiza o corta a avisar inmediatamente ó 

Servizo de extinción de incendios (085) e a desplazarse ó lugar no que se produza e a poñerse a 

disposición do Director de extinción e cooperar nos traballos de extinción, aportando as 

ferramentas e o material do que dispoñen, se así llo requiren. 
 

 
9.- OUTRAS CONDICIÓNS 
 

9.6 A C.M.V.M.C. de PEPÍN poderá elexir algunhas árbores con obxecto de realizar estudios 

dendrométricos. Seu número non superará en ningún caso o cinco por cen do total das árbores a 

apear. O adxudicatario deberá apear estos pés cando se lle ordene. Unha vez realizador os 

estudios poderá retiralos sen que poida reclamar sobre o estado no que se atopen. 

9.7 En todo momento respectarase a lexislación aplicable, especialmente no que se refire á normativa 

vixente de seguridade e saúde. 

9.8 O Adxudicatario adoptará as medidas necesarias para minimizar ou, de ser posible, evitar danos ao 

terreo causados pola maquinaria e, de selo caso, procederá a súa reparación. 

9.9 O Adxudicatario deberá cumprir co establecido no Manual de boas prácticas na xestión forestal 

sostible. 

9.10 En calquera momento o persoal designado pola C.M.V.M.C. de PEPÍN poderá solicitar os 

documentos que acrediten a contratación dos operarios que se atopen traballando no monte así 

como toda a documentación referente á Seguridade e saúde da empresa no seu conxunto, da 

maquinaria e do persoal. 
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10.- PROHIBICIÓNS EXPRESAS 

10.7 O Adxudicatario non poderá impedir a execución das demais cortas, distintos das del adxudicados, 

nin a dos traballos de mellora ou de calquera índole que no mesmo se realicen pola C.M.V.M.C. 

de PEPÍN 

10.8 Igualmente deberá respectar as servidumes que estean establecidas. 

10.9 Non poderán os Adxudicatarios aproveitar as árbores, arbustos ou matorrais non incluídos 

nos cortas adxudicados, nin sequera para utilizalos en traballos complementarios de este. 

10.10 Non se poderán realizar traballos nocturnos, nin en domingos ou días festivos. 

10.11 Está terminantemente prohibido prender lume no monte en épocas de risco de incendio. Fóra das 

épocas de risco, se estará ó disposto na lexislación de incendios, e en especial respecto a 

autorizacións e notificacións de queima. 

10.12 Queda prohibida a acumulación incontrolada de residuos non forestais (latas de aceite, latas de 

combustible, plásticos, etc.), debendo proceder o adxudicatario a retirar todo tipo de residuos que 

xenere e a deixar o monte nas mesmas condicións que estaba antes do corta. 
 
 

 
11.- VENTA OU SUBARRENDO DO DISFRUTE 
 

11.1 Se o Adxudicatario vendese no monte os produtos do corta ou subarrendase, o poñerá en 

coñecemento da C.M.V.M.C. de PEPÍN e proveerá ao comprador ou subarrendatario do 

documento que o acredite como tal. O comprador ou subarrendatario ficará obrigado ao 

cumprimento de tódalas condicións deste Contrato; pero elo non eximirá ao Adxudicatario da 

responsabilidade correspondente a tódolos danos que se produzan no monte. 
 
 

 
12.- PRAZO DE EXECUCIÓN 
 

12.5 O Adxudicatario queda en liberdade para realizar as diferentes operacións inherentes aos disfrutes 

na época que máis conveña aos seus intereses pero sempre dentro do prazo fixado para realizar o 

desfrute. 

12.6 O apeo e a retirada da totalidade dos produtos deberá estar ultimado aos 6 meses contados a 

partires do día seguinte ao da sinatura da Acta de inicio do aproveitamento. 

12.7 Rematado o prazo para a execución dos cortas, perderá o Adxudicatario, sen dereito a 

indemnización algunha os produtos non aproveitados ou non extraídos do monte, aboando 

ademais o importe dos danos e prexuízos causados. 

12.8 O incumprimento de calquera das condicións anteriores será causa suficiente para declarar a 

caducidade do contrato establecido en virtude da adxudicación definitiva, ordenándose a retirada da 

licenza concedida, sen prexuízo das sancións que poidan corresponder ao concesionario. 
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13.- REMATE DO APROVEITAMENTO 
 

13.3 Unha vez rematado o aproveitamento o Adxudicatario deberá comunicalo á C.M.V.M.C. de 

PEPÍN, procedendo esta á realización da Acta de finalización do aproveitamento, na cal se 

procederá á revisión do estado do monte unha vez realizada a corta, se se detectase algunha 

deficiencia requiriráselle ó adxudicatario a súa emenda nun prazo máximo de un mes. No caso 

de que as deficiencias (altura de tocóns, trituración de restos, danos en infraestruturas, e demais 

condicións establecidas no presente contrato) non fosen subsanadas no prazo establecido 

procederase á incautación da fianza definitiva depositada e á execución por parte da C.M.V.M.C. 

de PEPÍN dos traballos necesarios. 

13.4 No caso de que a Acta de finalización do aproveitamento resultase favorable procederase á 

devolución da fianza definitiva depositada no prazo máximo de 10 día hábiles, dando por finalizado 

o aproveitamento. 
 
 

En MVMC PEPÍN a , 11 de xaneiro de 2019



 

 
 
 
 
 
 
 
 

CÁLCULO DE EXISTENCIAS 



 

LOTE 015/2019 
 
 

QUENDA NA C.M.V.M.C. DE PEPÍN 
 

 
 
 

LOTE A RISCO E VENTURA 
  MOTIVO   QUENDA 
  SITUACIÓN   En pé 
  SUP LOTE (ha)   6,2727 

 

 

ESPECIES Nº PÉS m3 €/m3 
Pinus pinaster 2.726 1.595,506 24,739 € 

 

 

  Taxación   39.471,33€ 
   Fianza definitiva (10%)   3.947,13 € 

Prazo do 
aproveitamento 6 meses 



NÚMERO DE PÉS E VOLUMEN DE MADEIRA POR CLASES DIAMÉTRICAS: 
 

 

Pinus pinaster: 

 

Dmin Dmax CD V (m3/pé) Nk 
7,5 8,5 8 0.17 3 
8,5 9,5 9 1.69 26 
9,5 10,5 10 1.82 25 
10,5 11,5 11 3.76 46 
11,5 12,5 12 3.98 43 
12,5 13,5 13 5.65 54 
13,5 14,5 14 5.56 47 
14,5 15,5 15 12.41 93 
15,5 16,5 16 9.77 65 
16,5 17,5 17 16.21 96 
17,5 18,5 18 13.81 73 
18,5 19,5 19 17.93 85 
19,5 20,5 20 22.12 94 
20,5 21,5 21 27.93 107 
21,5 22,5 22 25.40 88 
22,5 23,5 23 27.07 85 
23,5 24,5 24 29.80 85 
24,5 25,5 25 46.49 121 
25,5 26,5 26 39.52 94 
26,5 27,5 27 50.93 111 
27,5 28,5 28 52.44 105 
28,5 29,5 29 59.09 109 
29,5 30,5 30 55.18 94 
30,5 31,5 31 70.43 111 
31,5 32,5 32 73.96 108 
32,5 33,5 33 62.61 85 
33,5 34,5 34 51.44 65 
34,5 35,5 35 70.48 83 
35,5 36,5 36 70.03 77 
36,5 37,5 37 57.25 59 
37,5 38,5 38 52.83 51 
38,5 39,5 39 69.55 63 
39,5 40,5 40 46.96 40 
40,5 41,5 41 48.69 39 
41,5 42,5 42 43.68 33 
42,5 43,5 43 32.26 23 
43,5 44,5 44 34.11 23 
44,5 45,5 45 42.33 27 
45,5 46,5 46 19.86 12 
46,5 47,5 47 22.71 13 
47,5 48,5 48 27.60 15 
48,5 49,5 49 17.40 9 
49,5 50,5 50 16.31 8 
50,5 51,5 51 14.97 7 
51,5 52,5 52 9.00 4 
52,5 53,5 53 9.41 4 



Dmin Dmax CD V (m3/pé) Nk 
53,5 54,5 54 7.40 3 
54,5 55,5 55 10.34 4 
55,5 56,5 56 2.71 1 
56,5 57,5 57 8.46 3 
57,5 58,5 58 2.94 1 
59,5 60,5 60 9.63 3 
61,5 62,5 62 3.49 1 
62,5 63,5 63 3.63 1 
64,5 65,5 65 3.91 1 

 

 

 
 
GRÁFICOS COA DISTRIBUCIÓN DOS PÉS POR CLASES DIAMÉTRICAS:  
 

 
 

 
 

 

 



CONFIGURACIÓN DE DESTINOS DAS TROZAS DE MADEIRA 
 

Descrició
n 

Prioridad dmin Ltroza Prezo 
Sierra 1ª 1 25 230 33 
Sierra 2ª 2 15 230 20 
Trituración 3 6 225 9 

 

RESULTADO DA CUBICACIÓN Y TAXACIÓN  
Pinus pinaster: 

 

Descripción Nº trozas 
Volumen 
(m³) Precio (€) 

Sierra 1ª 3.698 757.559 24.999.45 
Sierra 2ª 7.608 630.032 12.600.64 
Trituración 7.321 207.915 1.871.24 
Total 18.627 1.595.506 39.471.33 

 
 
 

Estes cálculos obtéñense a partir dos datos recollidos en campo, 

dispoñibles en caso necesario poñéndose en contacto coa empresa 

Servitec Medioambiente S.L. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOTE 016/2019 
 
 

QUENDA NA C.M.V.M.C. DE PEPÍN 
 

 
 
 
 

LOTE A RISCO E VENTURA 
  MOTIVO   QUENDA 
  SITUACIÓN   En pé 
  SUP LOTE (ha)   8,0758 

 

 

ESPECIES Nº PÉS m3 €/m3 
Pinus pinaster 4.721 1.865,731 22,312 

 

 

  Taxación   41.628,06€ 
   Fianza definitiva (10%)   4.162,81 € 

Prazo do 
aproveitamento 6 meses 



NÚMERO DE PÉS E VOLUMEN DE MADEIRA POR CLASES DIAMÉTRICAS: 
 

 

Pinus pinaster: 
 

 
Dmin Dmax CD V (m3/pé) Nk 
7,5 8,5 8 0.06 1 
8,5 9,5 9 1.51 24 
9,5 10,5 10 3.19 46 
10,5 11,5 11 2.61 34 
11,5 12,5 12 4.44 52 
12,5 13,5 13 8.09 85 
13,5 14,5 14 7.88 74 
14,5 15,5 15 17.17 145 
15,5 16,5 16 12.95 98 
16,5 17,5 17 26.13 178 
17,5 18,5 18 25.48 156 
18,5 19,5 19 34.00 188 
19,5 20,5 20 36.90 184 
20,5 21,5 21 57.74 261 
21,5 22,5 22 60.79 249 
22,5 23,5 23 66.48 248 
23,5 24,5 24 59.51 202 
24,5 25,5 25 81.15 252 
25,5 26,5 26 67.71 192 
26,5 27,5 27 98.32 256 
27,5 28,5 28 76.09 182 
28,5 29,5 29 92.57 204 
29,5 30,5 30 75.27 153 
30,5 31,5 31 104.83 197 
31,5 32,5 32 86.79 151 
32,5 33,5 33 91.10 147 
33,5 34,5 34 90.06 135 
34,5 35,5 35 78.16 109 
35,5 36,5 36 70.72 92 
36,5 37,5 37 70.01 85 
37,5 38,5 38 67.78 77 
38,5 39,5 39 61.12 65 
39,5 40,5 40 38.13 38 
40,5 41,5 41 49.20 46 
41,5 42,5 42 37.53 33 
42,5 43,5 43 27.82 23 
43,5 44,5 44 16.71 13 
44,5 45,5 45 10.91 8 
45,5 46,5 46 11.51 8 
46,5 47,5 47 6.10 4 
47,5 48,5 48 14.48 9 
48,5 49,5 49 11.91 7 
49,5 50,5 50 5.39 3 
50,5 51,5 51 3.77 2 
51,5 52,5 52 1.99 1 



Dmin Dmax CD V (m3/pé) Nk 
52,5 53,5 53 2.10 1 
58,5 59,5 59 2.79 1 
59,5 60,5 60 2.94 1 
61,5 62,5 62 3.21 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICOS COA DISTRIBUCIÓN DOS PÉS POR CLASES DIAMÉTRICAS:  
 

 
 

 
 

 

 



CONFIGURACIÓN DE DESTINOS DAS TROZAS DE MADEIRA 
 

Descrició
n 

Prioridad dmin Ltroza Prezo 
Sierra 1ª 1 25 230 33 
Sierra 2ª 2 15 230 20 
Trituración 3 6 225 9 

 

RESULTADO DA CUBICACIÓN Y TAXACIÓN  
Pinus pinaster: 

 

Descripción Nº trozas 
Volumen 
(m³) Precio (€) 

Sierra 1ª 3.222 614.420 20.275.85 
Sierra 2ª 11.049 917.308 18.346.17 
Trituración 11.487 334.003 3.006.03 
Total 25.758 1.865.731 41.628.05 

 
 
 

Estes cálculos obtéñense a partir dos datos recollidos en campo, 

dispoñibles en caso necesario poñéndose en contacto coa empresa Servitec 

Medioambiente S.L. 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS 
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LOTE 015 DE CORTA  NO MVMC PEPÍN SOBRE TOPOGRÁFICO

DATA: O Enxeñeiro Técnico Forestal
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