ACTUACIÓN NO MARCO DO PROXECTO EUROPEO GEFRECON

A Deputación da Coruña selecciona un concello interesado en participar no
desenvolvemento dun proxecto piloto de uso compartido de maquinaria agrícola forestal,
como medida de prevención contra os incendios forestais

A Deputación da Coruña participa no proxecto europeo GEFRECON (Gestión Forestal Conjunta
para Prevención de Incendios en Territorio POCTEP), enmarcado no Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza España Portugal (POCTEP), e cofinanciado polo FEDER.

O proxecto GEFRECON ten por finalidade o desenvolvemento de accións conxuntas
innovadoras que permitan reducir o risco de incendios forestais en territorio POCTEP,
mediante o desenvolvemento e implementación de plans conxuntos, a sensibilización da
poboación, a información e formación en autoprotección e a promoción da creación de
empresas forestais.

Una das actuacións de GEFRECON, asignadas á Deputación da Coruña, é desenvolver unha
experiencia piloto de uso compartido de maquinaria de xestión forestal. En cumprimento
desta obriga, a Deputación puxo en marcha a contratación da adquisición de equipamento
forestal consistente en:

 Biotrituradora – astilladora.
• Potencia nominal mínima: 12 kW (16,09 CV)
• Motorización cuatro tiempos
• Corte con cuchillas fijas reversibles
• Diámetro mínimo de corte 13 cm
• Sistema no estress o similar
• REMOLQUE HOMOLOGADO para ser conducido con carnet B1.
• Peso para ser conducido con carnet B1.
• Garantía: 1 año

 Desbrozadora de martillos.
• Potencia nominal mínima: 6 kW (8,05 CV)
• Embrague hidráulico con accionamento manual.
• Frenos de traballo con control no manillar
• Dispositivo de seguridade conforme normativas en vigor
• Anchura de traballo mínima 70 cm
• Garantía: mínimo 1 ano

Finalizando a contratación das devanditas adquisicións, a Deputación debe seleccionar un
concello da provincia que, desenvolvendo actuacións agrícolas ou forestais, estea interesado
na utilización desta maquinaria de acordo coas seguintes condicións:
-

Utilizarse en actuacións municipais ou en actuacións de entidades asociativas
radicadas no concello que soliciten o seu uso.

-

Asumir o seu coste de mantemento durante, alomenos, 4 anos.

De entre as solicitudes recibidas dos concellos, unha comison de valoración seleccionará
aquela que resulte con maior puntuación aplicando os seguintes criterios:
─

Concellos considerados como Zonas de Alto Risco (ZAR) declarados por Orde de 18 de
abril de 2007 pola que se o territorio en base a risco espacial de incendio forestal: 8
puntos

─

Concellos que conten con algunha agrupación de protección civil que contribúa á
defensa contra incendios forestais: 6 puntos

─

Concellos que conten cun Plan Municipal de Prevención e defensa contra incendios
forestais: 5 puntos

─

Concellos que conten con brigadas forestais para o desenvolvemento de labores de
prevención: 4 puntos

No caso de empate na suma dos criterios de valoración antes descritos, ordenaranse as
solicitudes en orde riguroso segundo a data da súa entrada en Deputación.

A Deputación da Coruña asinará un convenio de colaboración co concello seleccionado, que
conterá os seguintes termos:
─

Recepción e aceptación da cesión da maquinaria

─

Obrigas do concello participante

─

Gastos que asumirán os concellos: de mantemento ordinario, reparacións e seguros,
combustible

─

Obrigas da Deputación (adquisición e cesión da maquinaria)

Todo concello interesado en participar neste proxecto piloto, deberá enviar ao correo
electrónico pel@dacoruna.gal o ANEXO I debidamente cumprimentado

O prazo de presentación de solicitudes comenza o mércores 09 de decembro e finaliza o
martes 15 de decembro.
Máis información do proxecto GEFRECON: https://www.gefrecon.eu/

