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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE DE RECUPERACIÓ 

 

Es redacta el present Projecte de recuperació de l’àrea pública el Bosquet de Bóquer del Port de Pollença per 

encàrrec de la Regidora delegada de Medi Ambient, del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de 

Pollença. 

 

El Bosquet de Bóquer és una massa forestal envoltada de sòl urbà, es tracta d’un valuós alzinar que sobreviu 

aïllat entre carrers, solars urbanitzats i solars per urbanitzar, esdevenint un pulmó verd per al nucli del Port 

de Pollença que dona refugi a nombroses espècies vegetals i animals. El bosquet ha estat molts anys oblidat i 

ha patit un procés de degradació fruit de la falta de gestió i el mal ús.  

 

Per tal de posar solució a aquest problema, el consistori de Pollença promou el present projecte de 

recuperació de l’àrea pública del Port de Pollença amb l’objectiu de conservar la biodiversitat i millorar els 

processos ecològics del bosc, alhora, fomentar l’educació ambiental posant a disposició dels ciutadans un 

espai verd per gaudir i descobrir els valors naturals de l’alzinar del Bosquet de Bóquer. 

 

2. AGENTS 

 

PROMOTOR:  AJUNTAMENT DE POLLENÇA 

  NIF P0704200E 

  Domicili: C/ Calvari, nº 2. 07460 Pollença (Illes Balears) 

 

TÈCNIC PROJECTISTA: AINFER AGRO – Enginyers Agrònoms 

  Ferran Codina Roura - Enginyer agrònom – COEAC 1542  

  Domicili professional: C/ Miquel Capllonch, 7. 07460 Pollença (Illes Balears) 

  A/e: ainferagro@gmail.com 

  Tel.: 627 58 70 21  

 
TÈCNICS COL·LABORADORS: FORESTAL TAMUNTANA – Enginyeria Forestal i Mediambiental 

   Miguel Amador Buñola Pedrol - Enginyer Tècnic Forestal 

   Tomeu Canals Fonollar - Enginyer de Forests 

  

3. INFORMACIÓ PRÈVIA 

3.1. SITUACIÓ ACTUAL 

 

El Bosquet de Bóquer del Port de Pollença és la zona forestal urbana més important del municipi, és un 

alzinar d'unes 4,8 hectàrees que es troba aïllat de grans masses forestals, situat molt proper al mar. 

 

Al llarg dels anys s’hi ha dut a terme diferents actuacions amb l’objectiu de preservar els valors naturals i 

mantenir el bosquet en bon estat, tals com, retirada d’alzines afectades per banyarriquer, eliminació de pins 

i vegetació al·lòctona, neteja de brossa i deixalles, tancament perimetral del recinte, instal·lació de panells 

mailto:ainferagro@gmail.com
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informatius, etc. La majoria d’actuacions han estat promogudes des de l’administració local però també n’hi 

ha hagut fruit d’iniciatives de la ciutadania, especialment les accions de neteja, el que demostra l’estima que 

la població local te per aquest bosquet urbà.   

 

Actualment, el boquet presenta un estat de conservació regular, doncs ha estat malmès per actuacions 

incíviques per part d’alguns ciutadans, tals com l’abandonament de brossa (papers, plàstics, burilles, etc.) i 

inclús deixalles o restes de poda, com si es tractés d’un abocador. També ha estat afectat per plagues com la 

del banyarriquer de les alzines o l’acció de les cabres.  

 

Aquesta situació de degradació ha incentivat el consistori a posar solució al problema i emprendre mesures 

per a la recuperació del Boquet de Bóquer del Port de Pollença, les quals s’estableixen a través el present 

projecte.  

 

3.2. EMPLAÇAMENT 

 

El Bosquet de Bóquer s’emplaça dins la zona urbana del Port de Pollença. El litoral de la badia de Pollença 

està molt humanitzat, excepte l’extrem de la punta de l’Avançada i la part sud de can Cullerassa. En mig 

queda el nucli del Moll o Port de Pollença i les urbanitzacions perifèriques que han ocupat el litoral 

d’Albercutx, Bòquer, l’Ullal i Llenaire. Dins el nucli urbà hi ha alguns espais de gran interès natural, com la 

Gola, petita zona humida a la desembocadura del torrent de Síller, l’Ullal, surgència temporal que inunda 

una zona de prat cada cop més limitada i el Bosquet de Bóquer, relíquia d’un antic alzinar litoral. Aquest 

darrer, es situa al sector est del nucli urbà del Moll, enclavat entre la carretera de Pollença al Port de 

Pollença i el carrer de Formentor. 

 

Fauna ornitològica. 

Cal destacar que aquesta zona de Bóquer, tant el bosc en qüestió com la vall de Bóquer és, juntament amb 

l’area de Fomentor, una zona de gran importància ornitològica. Les grans dimensions d’aquest bosc 

afavoreixen la presència d’una gran diversitat d'espècies d’ocells. 

 

Està format per dues parcel·les cadastral, amb les següents referències i superfícies cadastrals: 

 

- Referència cadastral 7882301EE0178S0001JU; 38.857 m2.   

- Referència cadastral 7882302EE0178S0001EU, 9.380 m2.  

- Superfície total: 48.237 m2 (4,82 ha). 

 

Els límits del Bosquet de Bóquer són:  

 

- Al nord, la carretera MA-2200. 

- Al est, el carrer de la Pedrera. 

- Al sud, el carrer de Formentor o MA-2210.  

- Al oest, el carrer del Bosquet.  

 

A les següents Figures i en els plànols de Situació i Emplaçament del corresponent Annex de Plànols, 

s’observa la situació de l’àrea pública del Bosquet de Bóquer objecte de recuperació.  
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Figura 1. Situació del Bosquet de Bóquer. 
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Figura 2. Emplaçament del Bosquet de Bóquer i accessos existents 
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3.3. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 

 

- Segons el Pla Territorial de Mallorca (PTM): Àrea de desenvolupament: sòl urbà i urbanitzable.  

 

- Segons el Pla General Municipal d’Ordenació de 1991 (Acord definitiu 29/11/1991): 

Qualificació:  Sòl Urbanitzable 

Categoria: Espais lliures públics: ZV. Places, parcs i jardins 

 

Figura 3. Classificació del sòl segons el PGOU de Pollença del 1991. 

 
Font: Visor IDEIB. 
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4. INVENTARI FORESTAL  

 

Amb l’objectiu de caracteritzar la vegetació del Bosquet de Bóquer s’ha realitzat un inventari forestal de la 

massa, el qual inclou un inventari florístic i un inventari dendromètric.  

 

4.1. INVENTARI FLORÍSTIC 

 

L’inventari florístic pretén identificar les especies vegetals presents al bosquet i es realitzà a través de 

l’execució de transsectes. Les espècies identificades es detallen a continuació: 

 

Taula 1. Espècies vegetals identificades. 

Nom comú Nom científic Catalogada Amenaçada Risc UICN 

Alzina Quercus ilex L. subsp. ilex No No Risc mínim 

Pi Pinus halepensis Miller No No Risc mínim 

Ullastre 
Olea europaea L. var. sylvestris 

(Mill.) Lehr. 
No No Risc mínim 

Llampúgol Rhamnus alaternus L. Sí No Risc mínim 

Aladern de fulla estreta Phillyrea angustifolia L. No No Risc mínim 

Murta Myrtus communis L. Sí No Risc mínim 

Garballó Chamaerops humilis L. Sí No Risc mínim 

Mata Pistacia lentiscus L. No No Risc mínim 

Heura Hedera helix L. No No Risc mínim 

Esbarzer Rubus ulmifolius Schott No No Risc mínim 

Càrritx 
Ampelodesmos mauritanicus 
(Poiret) T. Durand et Schinz 

No No Risc mínim 

Estepa blanca Cistus albidus L. No No Risc mínim 

Estepa llimonera Cistus monspeliensis L. No No Risc mínim 

Estepa Cistus salviifolius L. No No Risc mínim 

Argelaga Calicotome spinosa (L.) Link No No Risc mínim 

Cirerer de Betlem Ruscus aculeatus L. Sí No Risc mínim 

Aritja Smilax aspera L. No No Risc mínim 

Esparraguera borda Asparagus acutifolius L. No No Risc mínim 

Rotgeta Rubia peregrina L. No No Risc mínim 

Rapa de frare Arisarum vulgare Targ.-Tozz No No Risc mínim 

 

Al Bosquet de Bóquer s’hi han identificat fins a 20 espècies vegetals diferents. L’estrat arbori està dominat 

per l’alzina (Quercus ilex), apareixent algun pi (Pinus halepensis) i ullastre (Olea europaea) bàsicament a 

aquelles zones de clarianes. En quant a l’estrat arbustiu, aquest està dominat per la mata (Pistacia lentiscus) i 

el cirerer de Betlem (Ruscus aculeatus) a les zones de major fracció de cabuda coberta, mentre que a les 

zones de clarianes ja hi ha major abundància d’estepes (Cistus albidus, Cistus monspeliensis, Cistus 

salviifolius). 
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4.2. INVENTARI DENDROMÈTRIC 

 
L’inventari dendromètric s’ha realitzat sobre l’estrat arbori a través de 4 parcel·les circulars de 6 m de radi 

distribuïdes de forma aleatòria dintre del bosquet. A cadascuna d’aquestes parcel·les s’han recollit dades 

sobre els percentatges de cobertura arbòria i arbustiva i valors d’altura i diàmetre de les espècies arbòries de 

diàmetres superiors a 7,5 cm. L’aplicació de les fórmules de cubicació de l’Inventari Forestal Nacional 

adaptades a les Illes Balears han permès quantificar els volums de fusta amb i sense escorça i els seus 

increments anuals; la biomassa aèria, subterrània i total; i l’embornal (carboni emmagatzemat) i la fixació de 

carboni (CO2 fixat). 

 

Les parcel·les inventariades han estat les que es mostren a la següent figura: 

 

Figura 4. Ubicació de les parcel·les inventariades. 

 
 

Els resultats obtinguts indiquen que el bosquet és una massa pura d’alzina de bosc mitjà amb una estructura 

irregular com a forma fonamental i principal de la massa, respectivament. La fracció de cabuda coberta 

general de l’estrat arbori ronda el 80%, a excepció de la franja est del bosquet on la fracció ronda el 40%. Les 

zones de major cobertura arbòria disposen d’una cobertura arbustiva que ronda el 70%, mentre que les 

zones més clares aquesta ascendeix fins al 90%. 

 

Els paràmetres dendromètrics obtinguts del processament de les dades de camp i el marge d’error amb el 

que es presenten els resultats són els següents:  
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Taula 2. Error de mostreig.  

Nº parcel·la AB (m2/ha) 
Mitjana 
(m2/ha) 

Desviació 
típica 

(m2/ha) 

Coeficient 
de variació 

(m2/ha) 
t n 

Error comès 
(%) 

1 16,27 

16,43 1,29 7,83 2,35 4 9,21 
2 18,08 

3 14,94 

4 16,45 

AB: àrea basimètrica; t: t de Student (p=95%); n: número de parcel·les. 

 

Taula 3. Paràmetres dendromètrics del bosquet. 

Espècie CD Nº peus 
Nº peus afectats 

banyarriquer 
AB VCC IAVC VSC Ba Bs Bt EC FC IAFC 

Alzina 

10 1070 749 8,62 32,12 0,48 22,66 36,95 26,49 63,44 30,07 110,37 1,44 

15 1498 963 26,23 63,02 1,46 46,22 81,23 58,24 139,47 66,12 242,65 4,37 

20 642 428 19,61 39,3 1,09 30,4 55,21 39,58 94,78 44,93 164,9 3,26 

25 535 428 25,08 67,69 1,39 53,63 90,61 64,96 155,58 73,75 270,67 4,17 

Total 3745 2568 79,54 202,12 4,43 152,91 264 189,26 453,27 214,87 788,6 13,23 

CD: classe diamètrica. AB: àrea basimètrica (m2/ha); VCC: volum amb escorça (m3); IAVC (increment anual de volum 
amb escorça (m3/any); VSC: volum sense escorça (m3); Ba: biomassa aèria (m3), Bs: biomassa subterrània (m3); Bt: 
biomassa total (m3); EC: embornal de carboni (t); FC: fixació de carboni (t); IAFC: fixació anual de carboni (t/any).  

 

Com es pot apreciar a la taula anterior, la totalitat dels peus inventariats han estat alzines (Quercus ilex). 

S’estima que dintre del bosquet hi ha un total de 3.745 alzines de diàmetre superior a 7,5 cm, 68,51% de les 

quals es troben afectades per banyarriquer (Cerambyx cerdo mirbeckii).  

 

El conjunt dels peus presents sumen un total de 453,27 m3 de biomassa aèria i radical. És així com el carboni 

que emmagatzemen és d’unes 214,87 t, el que suposa que han contribuït a fixar 788,6 t de CO2. Degut al seu 

creixement anual, s’estima que continuaran fixant unes 13,23 t de CO2 de forma anual. 

 

Pel que fa al regenerat de l’alzina, s’estima que hi ha uns 27.587 peus/ha en edat de disseminat i uns 2.299 

peus en edat de repoblat. En quant al regenerat del pi, s’estima la presència d’uns 354 peus/ha en edat de 

repoblat. 

 

La relació altura-diàmetre de l’alzinar del bosquet és la següent: 

 

Gràfic 1. Relació altura-diàmetre de l'alzinar. 
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4.3. RESULTAT INVENTARI 

 

En conclusió, el Bosquet de Bóquer es tracta d’una massa pura d’alzina de bosc mitjà amb una estructura 

irregular com a forma fonamental i principal de la massa, respectivament. Tot i que predomina l’alzina 

(Quercus ilex), de forma secundària es troben altres exemplars arboris com el pi (Pinus halepensis) i l’ullastre 

(Olea europaea). Al seu conjunt, s’hi han identificat fins a 20 espècies de flora diferents. L’exclusió del 

bosquet al sobrepasturatge de ramats resulta un èxit per la regeneració natural del mateix.  

 

És així com s’ha estimat la presència de fins a 2.986 peus/ha d’alzina, a més de regenerat d’altres espècies 

secundàries. Ara bé, cal destacar que l’afectació de la massa pel banyarriquer (Cerambyx cerdo) hi és 

important, estimant-se que un 68,51% dels peus presents inventariables es troben afectats. 

 

Per altra banda, la massa arbrada contribueix a la mitigació dels efectes del canvi climàtic fixant diòxid de 

carboni. És així com s’estima que els 453,27 m3 de biomassa aèria i radical dels que disposen els peus 

inventariables emmagatzemen unes 214,87 t de carboni, el que suposa que han contribuït a fixar 788,6 t de 

CO2. Degut al seu creixement anual, s’estima que continuaran fixant unes 13,23 t de CO2 de forma anual. 
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5. PROGRAMA DE RECUPERACIÓ I CONSERVACIÓ 

5.1. OBJECTIU DE LES ACTUACIONS 

 

Les actuacions de recuperació i conservació que es proposen tenen per objectiu millorar l’estat actual del 

bosquet i revertir l’actual situació de degradació. Alhora es pretén la conservació de la biodiversitat i la 

millora dels processos ecològics del bosc, a més a més, de fomentar l’educació i sensibilització ambiental de 

la ciutadania. El Programa persegueix tres objectius fonamentals: 

 

- La conservació de l’alzinar i altres poblacions singulars de flora, especialment aquelles espècies que 

es trobin sota alguna categoria d'amenaça, realitzant mesures per a la protecció i el reforç de les 

poblacions. 

- La millora de l’hàbitat mitjançant actuacions de reforçament de la massa forestal, millora vegetal i 

eliminació de runes i escombraries. 

- La posada en valor d'aquest enclavament a través de la divulgació i la informació. 

 

Els boscos urbans i els espais verds públics a l'entorn urbà, sota qualsevol de les seves formes (arbrat urbà, 

parcs lineals, espais verds públics, cinturons verds, corredors biològics, àrees protegides i boscos urbans) 

representa una inversió pràctica, econòmica i efectiva per impactar de manera positiva en la qualitat de vida 

de la població urbana (Banc Mundial, 2018). Els boscos urbans i els espais verds brinden al nuclis urbans 

serveis ambientals, com són l'absorció de raigs ultraviolats i la resplendor, la reducció de la força dels vents, 

d'altes temperatures, d'ones de calor i de contaminació acústica. La biomassa també ajuda a l'absorció i la 

reducció de partícules contaminants y subministren hàbitat a la fauna en general i especialment a l'avifauna. 

 

Recuperant i conservant els boscos urbans i els espais verds estem donant valor al capital natural en millorar 

la sostenibilitat i la resiliència del municipi al canvi climàtic. 

 

5.2. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ 

 

Les actuacions de conservació i recuperació del Bosquet de Bóquer que es consideren són: 

 

1- Retirada de brossa, deixalles i eliminació de grafits  

2- Tancament perimetral 

3- Poda de sanejament, aclarides i eliminació d’arbres morts i/o malalts 

4- Control de plagues forestals 

a. Control de la població de Banyarriquer 

b. Control de la població de Processionària 

5- Accessos, itineraris i senyalitzacions 

6- Restauració d’elements etnològics 

 

S’ha de mencionar, que en anteriors actuacions, es va preveure la instal·lació d’enllumenat i punts d’aigua a 

l’interior del bosquet. Aquestes instal·lacions no es van acabar d’executar i actualment només en queden les 

arquetes d’electricitat i aigua, que en donen testimoni. No es planteja actuar en aquesta instal·lacions, per 
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tant, es deixaran com estan, i de moment, tampoc es preveu la instal·lació d’enllumenat i/o punts d’aigua, ja 

que es pretén conservar el Bosquet de Bóquer mantenint el seu caràcter de massa forestal.  

 

A més, dins del perímetre del bosquet no s’ubicaran papereres, ja que, aquestes es col·locaran per l’empresa 

gestora de la recollida de fems als carrers laterals del bosquet. De totes formes, la ubicació d’aquestes 

quedaran marcades als panells informatius que s’instal·laran. 

5.2.1. Retirada de brossa i deixalles  

 

El Bosquet de Bóquer requereix d’una neteja general, consistent en la retirada de tots aquelles elements 

estranys i aliens a un espai natural, és a dir, la brossa i les deixalles de diferents orígens, tals com plàstics, 

papers, restes de poda, etc., ja que malauradament, al interior de l’alzinar s’hi troba molta brutor, com es 

pot veure a les següents fotografies. També s’hi troben pedres de gran mida que han estat mogudes per 

l’home amb l’objectiu de fer un foc a terra o de seure. Aquests elements també seran retirats. 

 

Fotografia 1, 2 i 3. Deixalles, restes de poda i brossa existent al Bosquet de Bóquer. 
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En especial, cal netejar la zona de l’entrada del torrentó al bosquet, situada al límit nord-oest del mateix. El 

mur de contenció de la canalització de l’aigua per sota de la carretera Ma-2200 que dona al bosquet, està 

pintat i la zona presenta brutícia que ha estat arrastrada per les torrentades.    

 

Fotografia 4,5 i 6. Pintades i brutícia 

    

 
 

També cal dur a terme la retirada de les restes de panells informatius de fusta que foren instal·lats fa anys i 

dels quals ja en queda poc més que els postes de subjecció, tal i com es pot veure a les següents fotografies.  
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Fotografia 7 i 8. Restes de panells informatius. 

   
 

L’objectiu d’aqueta actuació és protegir l’ecosistema i la biodiversitat del bosc. A més a més, amb 

l’eliminació d’aquests elements estranys s’actua a favor de la prevenció d’incendis, eliminant materials 

perillosos i/o de fàcil combustió. Finalment, la recuperació de l’aspecte natural del bosc, millora el paisatge i 

la percepció del lloc per part de la ciutadania. D’aqueta manera, un visitant que troba un espai net i ben 

conservat presentarà més respecte per el lloc, mentre que al contrari, un ciutadà que passeja per un espai 

brut en tindrà menor consideració, fet que facilita les accions incíviques.   

 

5.2.2. Tancament perimetral 

 

Actualment, el Bosquet de Bóquer disposa de tancament perimetral en els límits sud, est i oest, d’una 

longitud de 587 ML, però, faltant únicament per tancar la cara nord. Es proposa l’execució d’aquest darrer 

tram, seguint el mateix sistema de tancament existent, consistent en la col·locació de postes de fusta 

tractada cada 2 m, de 2,50 m d’altura i reixa metàl·lica del tipus ramadera, suposant una longitud de 

tancament de 296 mL. En aquest nou tram de tancament es col·locarà un nou accés. 

 

Fotografia 9. Tancament perimetral existent.   
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Fotografia 10,11 i 12. Zones sense tancament 

  

 
 

Amb la realització del tancament total del perímetre del bosquet es persegueix protegir l’ecosistema i la 

biodiversitat, limitant l’entrada dels usuaris per tal de concentrar la freqüentació del lloc i conduir els usuaris 

als itineraris establerts (els quals es defineixen més endavant).  

 

Aquesta mesura permet que els usuaris no vagin camp a través, circulin per els camins marcat i millori la 

regeneració. 

 

El tancament perimetral també protegeix el bosc de l’entrada de les cabres salvatges (Capra aeagrus hircus) i 

redueix el risc de sobrepasturatge per part d’aquests ungulats, protegint així la biodiversitat del alzinar. 

Mantenint la regeneració del bosc i facilitar la repoblació. 

 

La ubicació del tancament es pot veure a la següent figura i als corresponents Plànols annexos.  
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Figura 5. Tancament perimetral 

 
 

5.2.3. Poda de sanejament, aclarides i eliminació d’arbres morts i/o malalts 

 

La massa forestal requereix en certs punts d’una poda de sanejament, es tracta d’un tipus de poda que 

serveix per treure les parts de la planta que estan danyades, eliminant branques seques o trencades. També 

és necessari eliminar els arbres morts o malalts.  

 

La poda de sanejament busca el correcte desenvolupament dels arbres i l’estimulació del desenvolupament 

de l’estructura d’arbres i/o arbustos. Per això ha de ser adequada per a cada espècie, d’acord a les bones 

practiques  i amb les eines adequades. 

 

En general, durant els mesos de tardor i hivern és bon moment per la poda d’arbres, donat que en aquesta 

època es produeix un descens en el seu metabolisme i amb això l’impacte de tallar part de la seva estructura 

llenyosa es menor. Alhora, cal buscar el millor moment de l’any per tal de protegir les espècies presents al 

bosc, sobretot pel que fa a l’avifauna que és especialment sensible durant l’època de nidificació. 

 

Aquesta actuació persegueix la millora estructural del bosc i els processos ecològics, així com l’eliminació 

d’espècies invasores. A més a més, l’eliminació de massa llenyosa seca o d’arbrat mort és també una mesura 

de prevenció i extinció d’incendis.   
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L’estimulació del desenvolupament de l’estructura d’arbres a través de la poda de sanejament, afavoreix la 

fixació de diòxid de carboni i d’aquesta manera la massa arbrada contribueix a la mitigació dels efectes del 

canvi climàtic. 

 

A part d’aquesta poda de sanejament, es necessari eliminar els peus de pins joves que creixen sense control, 

per evitar que es formi un pinar i poc a poc vagi substituint a l’alzinar. 

 

I pel que fa a les aclarides i eixermats lleugers de la massa arbòria i vegetació baixa, principalment de mata, 

esbarzer, argelaga, aritja serà necessari en aquelles zones on es molt densa, ja que, el seu creixement 

desmesurat limita els camins i accessos al bosquet, i a la vegada, suposa un inconvenient per el creixement 

d’alzines joves. Aquesta aclarida i eixermat del sotabosc es realitzarà al voltant del perímetre del tancament 

existent, ja que en certes zones, creix de manera descontrolada fent malbé el tancament. 

 

Fotografia 13 i 14. Zones on la vegetació esta fent malbé el tancament  

    
 

Aquest tipus de vegetació no suposen un problema a no ser que pugui fer malbé o dificulti el pas en alguna 

infraestructura com pot ser reixes de tancament, murs de pedra, camins, etc. En aquest cas es realitzaran 

una reducció de l’àrea de cobertura afí que es pugui gestionar la resta de la massa forestal. 

 

Aquest tipus de vegetació es important a nivell de millora de biodiversitat, suposa un corredor biològic, 

protegeix a especies dels seus depredadors i es interessant per els fruits que poden tenir molt apreciada per 

la fauna. 
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Fotografia 15, 16 i 17. Arbres en mal estat i que necessiten poda i/o eliminació 

    

 
 

Fotografia 18 i 19. Agrupació de pins joves que es convenient eliminar 
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Fotografia 20, 21 i 22. Aclarides i eixermat de massa arbòria superficial 

   

 
 

5.2.4. Control de plagues forestals 

5.2.4.1. Control de la població de banyarriquer (Cerambyx cerdo)  

 

L’inventari forestal del Bosquet de Bóquer conclou que es tracta d’una massa pura d’alzina de bosc mitjà, 

amb predominança de l’alzina (Quercus ilex), en la que l’afectació de la massa pel banyarriquer (Cerambyx 

cerdo) hi és important, estimant-se que un 68,51% dels peus presents inventariables es troben afectats. 
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El banyarriquer (Cerambyx cedro) és un escarabat de gran mida (35 – 55 cm) que viu associat a l’alzina. Els 

adults poden volar però viuen poc temps, després d’aparellar-se, la femella fa una posta d’ous dins les 

escletxes dels troncs. La larva pot viure fins a 3 o 4 anys dins l’alzina, construint galeries a mesura que va 

menjant. Quan la larva ha madurat s’acosta a la superfície, torna pupa i al juny emergeix l’adult.  

 

Figura 6. Exemplars de banyarriquer; mascle adult, femella adulta i larva. 

 
 

Aquest insecte perforador afecta molt negativament les alzines, obrint galeries, transmetent fongs, 

podridures i produint inclús caigudes de branques i troncs. El banyarriquer és un insecte protegit a Europa, 

però la seva captura està autoritzada legalment a Mallorca, perquè hi ha una superpoblació, mitjançant la 

Resolució de la Directora General d'Espais Naturals i Biodiversitat per la qual s'atorga autorització per aplicar 

el règim d'excepcions i deixar sense efecte la prohibició de l'article 59 de la Llei del Patrimoni i de la 

Biodiversitat, respecte a l'espècie banyarriquer (Cerambyx cerdo) a diversos municipis de Mallorca, per 

prevenir prejudicis importants als boscos d'alzines (Quercus ilex) i alzines aïllades, d'acord amb l'article 61.1 

b, de la mateixa Llei (BOIB núm. 117 de 15/09/2016). 

 

Figura 7. Peu d’alzina amb galeries larvàries; serradís degut a la sortida d’adults, fongs de podridures. 

   
 

La poda sanitària que s’ha proposat en el punt anterior, inclou la tallada sanitària de les alzines més 

afectades o mortes per fongs de podridura i pel banyarriquer. Aquesta poda s’ha de realitzar seguint criteris 

tècnics i només s’eliminaran els peus d’alzina marcats per els agents de medi ambient.  

 

A més a més de la poda, es realitzarà un control biotecnològic de la població de banyarriquer mitjançant la 

col·locació de trampes per capturar els insectes adults abans que les femelles ponguin els ous, amb atraients 

líquids. 
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Però, per tal de dur a terme el control d’aquesta plaga, s’han de seguir les indicacions que marca el Servei de 

Sanitat Forestal de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, i que es marca en el següent cronograma, i que 

per tant, abans de realitzar aquestes actuacions serà necessari contactar amb els Agents de Medi Ambient: 

 

Figura 8. Cronograma d’actuacions de control del Banyarriquer 

 
(1) L’insecte, a dia d’avui, esta protegit. Per tal de capturar-ho, es necessita autorització científica 

(2) Les trampes s’han d’instal·lar abans del 15 de maig 

(3) Les trampes es poder retirar a partir del 15 de juliol, o quan es dos revisions seguides no es capturi cap insecte 

(4) Es necessitarà el permís corresponent 

No es recomana cap producte fitosanitari, perquè no serien útils. 

Font: Servei de Sanitat Forestal 

 

El control de la plaga de banyarriquer persegueix la conservació a llarg termini de l’alzinar, a través de la 

protecció de l’ecosistema i la biodiversitat, així com, la millora estructural del bosc i dels processos ecològics.  

 

5.2.4.2. Control de la població de Processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa) 

 
Encara que l’estrat arbori està dominat per l’alzina (Quercus ilex), al Bosquet de Boquer hi apareixen algun 

peu de pi (Pinus halepensis) com també d’ullastre (Olea europaea), bàsicament a aquelles zones de 

clarianes. L’inventari realitzat, en quant al regenerat del pi, s’estima la presència d’uns 354 peus/ha en edat 

de repoblat. 

 

Una de les problemàtiques d’aquesta espècie arbrada, es la presencia de la Processionària del pi, la qual es 

perjudicial tant per l’arbre com per les persones i animals. Per tant, els exemplars que quedin present al 

bosquet, es convenient que es realitzin els tractament adequats per el control de la població. 

 

Es coneix com a Processionària del pi a la larva d’una espècie de papallona nocturna (Thaumetopoea 

pityocampa Schiff.), i que es desplaça en grup, formant les característiques cues o processons, especialment 

quan s’enterra.  
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Figura 9. Exemplars de processionària; mascle i femella adulta i larva. 

   
 

Fotografia 23. Bossa en una branca de pi en el bosquet de Bóquer. 

 
 

Es tracta d'un insecte defoliador - és a dir, s'alimenta de fulles - que ataca els pins, i que pot afectar-lo de 

manera greu si els atacs són molt intensos i repetits o si els arbres estan debilitats. Així i tot, l'arbre no es 

mor.  Passa la major part del cicle vital en la forma d'eruga, que és quan causa o pot arribar a causar danys 

importants a les plantes que ataca i afeccions al·lèrgiques a les persones. 

 

En punts anteriors, s’ha proposat l’eliminació dels exemplars de pins mes joves, mantenint els exemplars 

adults de característiques singulars. Per tant, per tal de controlar aquesta plaga, serà necessari realitzar les 

següents actuacions:  

 

− Tractaments anuals d'endoterapia vegetal contra la processionària almenys a 20 exemplars 

del bosquet, eliminant l’eruga en els seus primers estadis sense danyar el pi. Aquest 

tractament s’ha de realitzar a partir del mes de Juliol fins a desembre, sent el mes de 

setembre-octubre l’època més idònia.  
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5.2.5. Accessos, Itineraris i Senyalitzacions 

5.2.5.1. Accessos 

 
Amb l’objectiu de regular la freqüentació del lloc per part de la ciutadania, es proposa mantenir els quatre 

accessos existents al Bosquet de Bóquer, afegir un nou accés desde la Carretera MA-2200 i realitzar una 

correcta senyalització dels mateixos.  

 

Els accessos s’ubicaràn:  

 

- Un al carrer del Bosquer, al límit est 

- Un a la cruïlla del carrer de Boquer amb el carrer de Formentor, al extrem sud-oest 

- Dos al carrer de la Pedrera, al límit est del bosquet.  

- Un al límit nord, al vial de la Carretera MA-2200 

 

La ubicació dels accessos es pot veure als Plànols annexos. 

 

Actualment, aquests accessos estan plens de vegetació, que impedeixen el pas, i estan formats per quatre 

pals de fusta mig enterrats, a més de no estar clar el seu recorregut.  

 

Fotografia 24 i 25. Accessos actuals del Carrer de la Pedrera 
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Fotografia 26 i 27. Accessos actuals del Carrer del Bosquet  

    
 

L’actuació a realitzar sobre els accessos: 

 

- Eliminació de la vegetació i l’arbrat que impedeix el pas per obertura del itinerari corresponent. 

- Canvi del sistema de tancament. Per això es proposa col·locar portes de fusta d’una fulla de 

tancament amb pany, que es tancaran a les 20.00h i es tornaran obrir a les 8.00h per agents 

responsables del consistori. Es pren aquesta mesura per tal de controlar els accessos durant la nit i 

evitar actes de vandalisme, així com abandonat de residus. Amb aquest sistema de tancament, 

també s’evita l’entrada de cabres.  

 

Fotografia 28. Exemple de portes de tancament dels accessos (portes actuals LA GOLA) 
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5.2.5.2. Itineraris 

 
Actualment existeixen itineraris dins el bosquet, que s’han anat formant amb els anys amb el pas de les 

persones i els animals, però, en cap cas corresponen a itineraris marcats, i en algunes ocasions, la vegetació 

impedeix el pas. Vist així, corresponen més a camins de pas de no mes d’1 metre d’amplada que s’han anat 

formant amb el pas de les persones i animals. 

 

A la següent figura es mostren els itineraris i/o caminois que actualment existeixen al bosquet de Boquer 

 

Figura 10. Itineraris i/o caminois existents 

 
 

El que es pretén, es definir i proposar itineraris naturals i saludables que siguin aptes per el passeig de la 

ciutadania. Per això, es creen 5 accessos que correspondran a les entrades i sortides, i que a partir d’aquests, 

es marquen els següents itineraris; 

 

- Itinerari A: inici i sortida al mateix Carrer del Bosquet i d’una llargària de 332 m 

- Itinerari B: inici al Carrer de Sa Padrera i finalitza al Itinerari A i d’una llargària de 164 m 

- Itinerari C: inici al Carrer de Sa Padrera i finalitza al Itinerari A i d’una llargària de 187 m 

- Itinerari D: inici al vial de la Carretera MA-2200 i es un itinerari intermig entre l’itinerari A i B, i d’una 

llargària de 211 m 

 

Aquests itineraris es poden veuran a la següent figura i als corresponents plànols 
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Figura 11. Itineraris proposats 

 
 

Els itineraris naturals son de dificultat baixa, de recorregut curt, sense pràcticament pendent i son aptes per 

totes les edats. Així i tot, compliran les següents característiques: 

 

- Amplada mínima de 1,20 m, el que permet el creuament de dues persones caminant. 

- Paviment compacte i dur format per el mateix terreny natural, per tant, serà de terra natural. 

- Estarà lliure de vegetació per poder circular sense problema  

- Al inici del Itinerari A es crearà una zona de descans al costat de l’era existent, ja que, es la zona mes 

clara i mes o menys plana per crear aquesta àrea, a més d’existir aquest element etnològic. Aquesta 

zona servirà també per realitzar formació en educació ambiental a les escoles municipals, les quals, 

podran gaudir d’aquesta espai a la vegada que els alumnes s’acosten a la natura sense sortir de 

l’àrea urbana.  
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Per tal de complir aquestes característics, s’hauran de dur a terme les següents actuacions: 

 

Taula 4. Actuacions a realitzar per itinerari 

ITINERARI ACTUACIÓ A REALITZAR 

A - Desbrossament i neteja manual del camí amb densitat alta de vegetació (vegetació herbàcia i 

arbustiva amb densitat alta, i vegetació arbòria, amb una superfície coberta major del 80 %) 

- Condicionament manual del camí, incloent la neteja, regularització donant la pendent 

necessària, recol·locació de pedres i realització d’escorrentia d’aigua. 

- Senyalització 

B - Desbrossament i neteja manual del camí amb densitat alta de vegetació (vegetació herbàcia i 

arbustiva amb densitat alta, i vegetació arbòria, amb una superfície coberta major del 80 %) 

- Condicionament manual del camí, incloent la neteja, regularització donant la pendent 

necessària, recol·locació de pedres i realització d’escorrentia d’aigua. 

- Senyalització 

C - Apertura de camí amb maquinaria lleugera 

- Desbrossament i neteja manual del camí amb densitat alta de vegetació (vegetació herbàcia i 

arbustiva amb densitat alta, i vegetació arbòria, amb una superfície coberta major del 80 %) 

- Condicionament manual del camí, incloent la neteja, regularització donant la pendent 

necessària, recol·locació de pedres i realització d’escorrentia d’aigua. 

- Senyalització 

D - Apertura de camí amb maquinaria lleugera 

- Desbrossament i neteja manual del camí amb densitat alta de vegetació (vegetació herbàcia i 

arbustiva amb densitat alta, i vegetació arbòria, amb una superfície coberta major del 80 %) 

- Condicionament manual del camí, incloent la neteja, regularització donant la pendent 

necessària, recol·locació de pedres i realització d’escorrentia d’aigua. 

- Senyalització 

 

5.2.5.3. Senyalitzacions 

 

Les entrades es senyalitzaran correctament i es dotaran de panells informatius on es detallaran l’horari, les 

normes bàsiques de comportament i respecte al bosc, a través de pictogrames senzills i entenedors....(no 

llençar brossa, no encendre foc, de deixar els cans sense lligar, no malmetre la vegetació, no molestar la 

fauna, etc.). Aquests panells també serviran per divulgaran els principals valors del Bosquet de Bóquer, 

donant informació d’espècies vegetals i faunístiques del lloc. A través de la formació es pretén la 

sensibilització dels usuaris del bosquet i la posada en valor de la biodiversitat que alberga aquest espai tant 

delicat.  

 

Els itineraris contaran en certs punts amb senyalització indicant l’entrada i sortida del bosquet. 

 

A les següents figures, es detalles els cartells informatius i senyals direccionals a instal·lar.  
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Figura 12. Cartell informatiu tipus CN-02.  Figura 13. Senyal direccional tipus CN-03. 

                
Fuente: Señalización caminos naturales 

 

Cartell informatiu Tipus CN-02 

 
Es tracta d’un cartell de mida mitjana informativa-temàtica, sense teuladeta. Es una senyal que recull 

informació de l’etapa d’ini/final i proporciona informació general del àrea visitada.  Es mostra el traçat que es 

pot realitzar acompanyat de fotografies de la zona i comentaris sobre el mateix. La senyal CN-02 s’instal·la en 

punts del recorregut amb especial interès, com pot ser els accessos al bosquet.   

 

Esta formada per dos pals de fusta tractada en autoclau, secció circular de Ø 120 mm i longitud igual a 3.000 

mm, i per un placa on es detalla tota la informació de dimensions 1188 x 1050 mm., en horitzontal. La 

fonamentació esta formada per dos sabates de formigó no estructural 20 N/mm2 de dimensions 

600x600x600 mm. La part superior de la sabata va recoberta per 50 mm de graveta. Per tal de millor 

l’anclatge dels pas al formigó s’utilitzen varetes de ferro de 150 mm de longitud.    
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Figura 14. Detall del Cartell informatiu tipus CN-02. 

 

 
Fuente: Señalización caminos naturales 
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La informació que s’haurà de detallar en aquest panell informatiu serà la següent: 

 

- Recorregut itineraris i ubicació dels diferents accessos. 

- Informació general de la flora i fauna del bosquet. 

- Horari. 

- Papereres i/o punts de deposició de fems més propers, els quals s’ubicaran fora de l’àrea perimetral 

del bosquet 

- Pictogrames senzills i entenedors de les normes bàsiques de comportament i respecte del bosc, com 

son: no llençar brossa, no encendre foc, no deixar els cans sense lligar, no malmetre la vegetació, no 

molestar la fauna, etc.). 

- Prohibició de fer foc 

- Prohibició de l’entrada d’equips motoritzats  

 

Senyal direccional Tipus CN-3 

 
Es un cartell en forma de fletxa simple o doble, on es dona informació, en aquest cas, del punt d’interès més 

pròxim especificant la distancia (en km), o inclús indicant les entrades i sortides més pròximes.  

 

Les seves dimensions son de 594 x 210 mm., horitzontal.  

 

La senyal CN-03 està formada per un pal de fusta tractada en autoclau de secció circular de Ø 120 mm i 

longitud igual a 3.000 mm y por una placa en forma de fletxa amb unes dimensions de 594 x 210 mm. La 

fonamentació esta formada per una sabata de formigó no estructural 20 N/mm2 de dimensions 600 x 600 x 

600 mm segons sindica a la següent figura 13. La part superior de la sabata va recoberta per 50 mm de 

gravilla. Per tal de millorar l’anclatge del pal al formigó s’utilitzen varilles de ferro de 150 mm de longitud.  
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Figura 15. Detall de la Senyal direccional tipus CN-03 

 
Fuente: Señalización caminos naturales 

 

5.2.6. Restauració d’elements Etnològics 

 
Al Bosquet hi existeix la Sitja de carboner de Bóquer, molt comú arreu de la serra de tramuntana, en boscos 

d’alzines. Son testimoni d'una activitat persistent al llarg dels segles i que va constituir un dels principals 

recursos de subsistència per a una part molt important dels habitants dels pobles de la Serra. 

 

La producció de carbó vegetal com a font d’energia bàsica a Mallorca és antiquíssima i arriba fins a la dècada 

dels 60 del segle XX. 

 

Així es fabrica el carbó vegetal, fent cremar la fusta en atmosfera de baixa concentració en oxigen, perquè 

produeixi la menor quantitat de flama. Tot això requereix una constant vigilància pel carboner, que dia i nit 

vigila que la combustió sigui l'adequada reparant i adequant els orificis que es van produint a la Sitja. No 

s’observen restes de barraques a simple vista. 

 

Serà necessària la seva restauració donat el mal estat de conservació que presenta.  
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Fotografia 29. Estat actual 

  
 

Es realitzarà una retirada de material vegetal de la part central de la sitja i dels voltants de manera que no 

envaeixi la zona de la sitja de carboner.  Es restauraran les línies de pedra que formen els dos nivells de sitja 

sense us de formigó amb el sistema antic de marges i murs de pedra en sec.  

 

Aquest nivells de pedres eren la delimitació de la Sitja de Carboner i sobretot per salvar el possible desnivell 

que hi pogués haver-hi, afí de poder construir damunt la pila per produir el carbó vegetal. 

 

Figura 16.  Exemple Sitja de carboner (Vicenç Sastre) 
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Figura 17. Croquis dels nivells de pedra en sec que formen la sitja 
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5.2.7. Resum de les actuacions de conservació i recuperació programades 

 

Taula 5. Resum de les actuacions programades. 

ACTUACIONS PROGRAMADES OBJECTIU DE LES ACTUACIONS 

1. Retirada de brossa, deixalles, runes d’obra, 

pedres de grans dimensions, etc 

 

Protecció de l’ecosistema i la biodiversitat. 

Reducció del risc d’incendi.  

Millora del paisatge i percepció del lloc per part de la ciutadania. 

2. Tancament perimetral Protecció de l’ecosistema i la biodiversitat. 

Millora de la regeneració 

3. Poda de sanejament, aclarides, eixermat i 

eliminació pinotells i arbres morts 

Millora estructural del bosc i dels processos ecològics 

Prevenció i extinció d’incendis 

Mitigació dels efectes del canvi climàtic 

4. Control de plagues forestals Protecció de l’ecosistema i la biodiversitat. 

Millora estructural del bosc i dels processos ecològics 

5. Obertura itineraris Possibilitat de visita del bosquet per llocs indicats 

Millora del paisatge i percepció del lloc per part de la ciutadania 

Millora de l’oferta natural i saludable d’activitats d’oci 

Millora de la regeneració 

6. Senyalització i panells informatius Regulació de la freqüentació. 

Sensibilització i posada en valor de la biodiversitat. 

Protecció de l’ecosistema i la biodiversitat. 

7. Restauració d’elements etnològics Conservació del patrimoni 

 

6. RESUM PRESSUPOST  

 

RESUM DE PRESSUPOST                                                               

CAPITOL RESUM EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
01 ACTUACIONS PREVIES .......................................................................................................................................................  1.394,01 4,16 
02 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY PER IITINERARIS ..................................................................................................  12.137,42 36,22 
03 SENYALITZACIO ...................................................................................................................................................................  4.126,30 12,31 
05 PODA I ELIMINACIO ARBRES MORTS/MALATS ...............................................................................................................  1.449,45 4,33 
06 TRATAMIENTO RESIDUO FORESTAL ...............................................................................................................................  3.905,51 11,65 
07 TANCAMENT PERIMETRAL ................................................................................................................................................  9.850,95 29,40 
08 RESTAURACIO ELEMENT ETNOLOGIC ............................................................................................................................  647,96 1,93 
  ___________________  

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 33.511,60 
 13,00 % Despeses Generals .........................  4.356,51 

 6,00 % Benefici industrial ............................  2.010,70 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 6.367,21 

  ______________________________________  

 TOTAL ABANS IVA 39.878,81 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  8.374,55 

  ______________________  

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 48.253,36 

  ______________________  

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 48.253,36 
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Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUARANTA VUIT MIL DOS-CENTS CINQUANTA TRES 

EUROS amb TRENTA SIS CÈNTIMS (48.253,36 €) 

 

7. CONCLUSIONS 

 

La recuperació del espai natural del Bosquet de Boquer es una actuació que nomes comporta avantatges 

tant per la ciutadania com per el mateix espai natural. Hem de tenir en compte que aquest espai existeix des 

de fa mes de 100 anys, i anat sofrint i resistint les actuacions humanes. Antigament aquests espais eren 

gestionats per famílies que es dedicaven a l’agricultura i a la gestió forestal, i per tant, els alzinars estaven en 

molt bon estat i per res estaven abandonats. El pas del temps ha fet desaparèixer aquesta practica i per tant, 

els alzinars s’han anat abandonat i el Bosquet de Boquer es un clar exemple.  

 

Per tal de que pugui seguir existint aquest espai es necessari una actuació immediata i que aquesta es vagi 

mantenint amb el temps. Això es pot aconseguir, tant en l’actuació sobre l’arbrat existent com en la creació 

d’itineraris per la divulgació d’aquest espai natural, ja que, la formació crea consciència, i la ciutadania 

començarà a veure aquesta zona com un espai natural que cal conservar i no com una deixalleria.   

 

 

A Pollença, 5 d’abril de 2022 

 

 

 

 Ferran Codina Roura   

 Enginyer agrònom – COEAC 1542   
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MILLORES EN LA GESTIÓ DEL SERVEI  

Hi ha treballs que no s’han definit en el projecte tècnic, ja que, aquests treballs es presenten com a millores a 

realitzar per les empreses. Aquestes millores es poden centrar en: 

 

➢ Incorporació de codi QR dels itineraris i fitxes descriptives de la flora i fauna de la zona. 

➢ Incorporació del sistema d’escriptura Braille als panells informatius.   

➢ Adaptar algun itinerari per persones amb discapacitat visual. En aquest itinerari es col·locarà a 

banda i banda del camí una vorera de seguretat d’almenys 10 cm d’alt que serveixi de guia als 

usuaris cecs. Aquesta vorera de seguretat serà de pedra calissa i/o fusta, per tal de quedar ben 

integrat en el medi. 

➢ Capacitat per triturar material vegetal generat en operacions de poda i descripció de protocol 

d'actuació així com la seva reutilització. 

➢ Descripció de la informació general del Bosquet de Boquer en diferents idiomes, preferentment 

català, castellà, angles i alemany. Es valorarà la incorporació d’alguna altre llengua majoritària.  

➢ Senyalització d’alguna alzina singular amb cartell explicatiu de la seva descripció botànica i utilització 

forestal.   

➢ No es computaran com a millores les obligacions fixades en el Projecte i serà la Mesa de contractació 

qui decideixi acceptar o no cadascuna de les millores proposades. 

➢ Les millores hauran d’estar directament vinculades a l’objecte del contracte i es tindran en compte 

tots aquells serveis que ofereixi o vulgui adoptar el contractista sense cost addicional per a 

l'Ajuntament que, a judici tècnic de la Mesa de contractació, puguin redundar en una millora 

efectiva de la qualitat i eficàcia en l'execució dels treballs.  

➢ Aquesta oferta de millores es presentarà signada, valorada econòmicament, i si és el cas, amb 

especificació dels preus elementals desglossats en unitats als efectes de la seva validació per part 

dels serveis municipals competents. 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
5 de abril de 2022  
  Pàgina 1  

 CAPITOL 01 ACTUACIONS PREVIES                                                
01.1          M2  LIMPIEZA GRAFITIS                                                 

 m2. Limpieza de graffitis realizados en pared de hormigon de conservación regular, mediante la apli-  
 cación de un producto decapante con brocha dejando actuar unos minutos y posterior aclarado de la  
 superficie con chorro de agua caliente a presión, considerando un grado de complejidad medio.  
 1 5,70 3,30 18,81 
 2 8,41 16,82 
  _____________________________________________________  

 35,63 29,60 1.054,65 
01.2          M2  PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR                         

 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir (tonalidad tierra), acabado mate,  
 textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10%  
 de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprima-  
 ción acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de hormigón. El precio incluye la  
 protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolu-  
 ción de puntos singulares.  
   
 1 5,70 3,30 18,81 
 2 8,41 16,82 
  _____________________________________________________  

 35,63 8,75 311,76 
01.3   m³  CARGA A MANO DE RESIDUOS EN CARRETILLA                            

 m³. Carga a mano y traslado con carretilla, de residuos de construcción y demolición no peligrosos  
 inertes limpios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras) en  
 contenedor metálico, hasta una distancia máxima de 20 m.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 9,18 18,36 
01.4    m³  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km                          

 m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos no inertes limpios  
 con código LER 17 02 según Orden MAM/304/2002 (madera, vidrio y plástico), por transportista au-  
 torizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima  
 de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, sin incluir la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto  
 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en  
 vertedero).  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 4,62 9,24 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 01 ACTUACIONS PREVIES .........................................................................................  1.394,01 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
5 de abril de 2022  
  Pàgina 2  

 CAPITOL 02 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY PER IITINERARIS                       
02.1   m²  DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO                                       

 m2. Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con medios manuales  
 (motosierra y desbrozadora manual). Comprende los trabajos necesarios para retirar: pequeñas plan-  
 tas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta  
 una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25  
 cm; y carga manual a camión. El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materia-  
 les retirados.   
 Perimetre bosquet 1 883,00 1,50 1.324,50 
  _____________________________________________________  

 1.324,50 4,24 5.615,88 
02.2          m2  APERTURA SENDA CON MAQUINARIA LIGERA                              

 Apertura de senda con maquinaria ligera, incluyendo el movimiento de tierras, regularización de la  
 plataforma dando la pendiente necesaria, recolocación de piedras y realización de sangraderas en  
 tierra .  
 Itinerari D 1 211,00 1,20 253,20 
 Itinerari C 1 187,00 1,20 224,40 
  _____________________________________________________  

 477,60 3,12 1.490,11 
02.3       m2  DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL DE VEGETACION DENSIDAD ALTA            

 Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad alta (vegetación herbácea y arbustiva con  
 densidad alta, y vegetación arbórea, con una superficie cubierta mayor del 80 %). Se incluye el  
 desbroce con motodesbrozadora, repaso de tocones con tijeras o motosierra, apeo o poda de árboles  
 (ø < 20 cm) y arbustos hasta una altura máxima de 2 m; limpieza, recogida, apilado y distribución de  
 residuos sobre la ladera inferior fuera de la senda o amontonado en un lateral de la misma. Está in-  
 cluido el acceso al tajo a pie en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos.  
 Itinerari A 1 332,00 1,20 398,40 
 Itinerari B 1 164,00 1,20 196,80 
 Itinerari C 1 187,00 1,20 224,40 
 Itinerari D 1 211,00 1,20 253,20 
  _____________________________________________________  

 1.072,80 4,69 5.031,43 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 02 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY PER IITINERARIS ....................................  12.137,42 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
5 de abril de 2022  
  Pàgina 3  

 CAPITOL 03 SENYALITZACIO                                                     
03.1          ud  SEÑAL TIPO CN-02 INFORMATIVA. INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN            

 "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para clase  
 de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 125 mm y 3000 mm de altura, teja-  
 dillo de madera de 1500 mm de longitud y 990 mm de anchura en proyección horizontal para la pro-  
 tección de su panel central de plancha de acero de medidas 1188x1050x2 mm, (NO INCLUIDO).  
 La tornillería será de acero. Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, ade-  
 cuación posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón  
 de 50x50x75 cm.   
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 657,57 3.287,85 
03.2          ud  SEÑAL TIPO CN-03 DIRECCIONAL. INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN            

 Colocación y anclaje de "Señal direccional tipo CN-03" formado por un poste de madera de pino tra-  
 tada en autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular de Ø 120  
 mm y 3000 mm de altura, al que irá clavada con clavos de acero galvanizado una placa corporativa  
 de CN de aluminio serigrafiada, de diámetro interior 120 mm y 100 mm de altura, y atornillado un pa-  
 nel flecha de plancha de acero de medidas 594x210x2 mm. La tornillería será de acero galvanizado.  
 Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno,  
 colocación y anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5  
 cm bajo la rasante.   
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 167,69 838,45 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 03 SENYALITZACIO ....................................................................................................  4.126,30 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
5 de abril de 2022  
  Pàgina 4  

 CAPITOL 05 PODA I ELIMINACIO ARBRES MORTS/MALATS                             
05.1          pie  PODA ENCINA O ALCORNOQUE, PROYECCION COPA >=36 M2                 

 Poda de encinas, alcornoques o arboles de porte similar en terrenos adehesados o similares, cuya  
 proyección de copa menor o igual a 36 m². Incluye limpieza de partes bajas del arbol  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 20,49 614,70 
05.2         ud  TALADO DE ARBOL                                                   

 Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa frondosa, con  
 motosierra, con extracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los residuos vegetales  
 a vertedero específico, situado una distancia máxima de 10 km. El precio incluye el tiempo de espe-  
 ra en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.  
   
 35 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 23,85 834,75 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 05 PODA I ELIMINACIO ARBRES MORTS/MALATS .................................................  1.449,45 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
5 de abril de 2022  
  Pàgina 5  

 CAPITOL 06 TRATAMIENTO RESIDUO FORESTAL                                      
06.01         ha   RECOGIDA, SACA Y APILADO DE RESIDUO PROCEDENTE DE ROZAS Y DESBRO  

 Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de rozas o desbroces, con densidad mayor de 25  
 y menor o igual a 35 t/ha (estimación previa del residuo en verde), distancia máxima de recogida de  
 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1.378,25 2.756,50 
06.02         ha   RECOGIDA, SACA Y APILADO DE RESIDUO PROCEDENTE DE PODAS           

 Recogida, saca y apilado de residuos procedentes de podas, con densidad mayor de 25 y menor o  
 igual a 35 t/ha (estimación previa del residuo en verde), distancia máxima de recogida de 30 m y  
 pendiente del terreno inferior o igual al 30%.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.149,01 1.149,01 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 06 TRATAMIENTO RESIDUO FORESTAL..................................................................  3.905,51 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
5 de abril de 2022  
  Pàgina 6  

 CAPITOL 07 TANCAMENT PERIMETRAL                                              
07.01         m   VALLADO DE PARCELA                                                

 Vallado de parcela formado por malla de 200x14x30 Cinegetica 2 m., acabado galvanizado reforza-  
 do, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y postes de made-  
 ra, de sección circular 6cm y 2,5 m altura, separados 2m entre si. Incluso mortero de cemento para  
 recibido de los postes y accesorios para la fijación de los paneles de malla a los postes de madera.   
 1 296,00 296,00 
  _____________________________________________________  

 296,00 23,20 6.867,20 
07.02         ud  PUERTAS DE ACCESO                                                 

 Puerta de madera, de una hoja abatible, dimensiones 120x200 cm., para acceso peatonal. Apertura  
 manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón  
 HM-25/B/20/X0, y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre y acceso-  
 rios. Totalmente instalada  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 596,75 2.983,75 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 07 TANCAMENT PERIMETRAL ..................................................................................  9.850,95 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
5 de abril de 2022  
  Pàgina 7  

 CAPITOL 08 RESTAURACIO ELEMENT ETNOLOGIC                                     
08.1          m2  DESBROCE Y LIMPIEZA                                               

 m². Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales (desbrozadora manual), con carga y trans-  
 porte y con p.p. de costes indirectos.  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 2,25 67,50 
08.2          m3  RETIRADA DE TIERRA VEGETAL                                        

 Retirada de tierra vegetal procedente de elemento a resturaru, una vez eliminadas las plantas, con  
 medios manuales, y acopio en obra del material retirado para su reutilización.  
 30 0,10 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 23,82 71,46 
08.3    m³  MAMPOSTERÍA ORDINARIA CALIZA EN SECO                              

 m³. Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y espesor,  
 colocada en seco, i/puesta de la piedra a pie de obra,  limpieza de la misma.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 254,50 509,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 08 RESTAURACIO ELEMENT ETNOLOGIC...............................................................  647,96 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  33.511,60 



RESUM DE PRESSUPOST  

                                                                  

CAPITOL RESUM EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
5 de abril de 2022  
 Pàgina 1  

01 ACTUACIONS PREVIES ......................................................................................................................................................  1.394,01 4,16 
02 ACONDICIONAMENT DEL TERRENY PER IITINERARIS ..................................................................................................  12.137,42 36,22 
03 SENYALITZACIO ..................................................................................................................................................................  4.126,30 12,31 
05 PODA I ELIMINACIO ARBRES MORTS/MALATS ...............................................................................................................  1.449,45 4,33 
06 TRATAMIENTO RESIDUO FORESTAL ...............................................................................................................................  3.905,51 11,65 
07 TANCAMENT PERIMETRAL ................................................................................................................................................  9.850,95 29,40 
08 RESTAURACIO ELEMENT ETNOLOGIC ............................................................................................................................  647,96 1,93 
  ___________________ 

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 33.511,60 
 13,00 % Despeses Generals .........................  4.356,51 

 6,00 % Benefici industrial .............................  2.010,70 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 6.367,21 

  ______________________________________ 

 TOTAL ABANS IVA 39.878,81 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  8.374,55 

  ______________________ 

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 48.253,36 

  ______________________ 

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 48.253,36 

 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS  

 Pollença, a 5 de Abril de 2022.  

 El promotor                                                La dirección facultativa                                  

 Ajuntament de Pollença                                   Ferran Codina Roura                                          
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Plànol 1. Situació 

Plànol 2. Emplaçament 

Plànol 3. Tancament perimetral 
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