Serveis Forestals del CET Tac Osona
Actualment els terrenys forestals encara ocupen més del 60% de la superfície catalana.
Perquè aquesta massa boscosa tingui una bona qualitat i ens permeti obtenir una rendibilitat alta, cal tenir-ne cura i treballar-la de la manera correcte.
En aquesta línia, la Generalitat regula la massa forestal amb la Llei Bàsica de Boscos
que preveu l’obligatorietat de planificar les explotacions forestals. Així s’impulsa el creixement i la bona salut dels boscos de Catalunya.
El Centre Especial de Traball Tac Osona, ha creat una secció específica per realitzar treballs forestals:
•
•
•
•

Compleix amb la normativa vigent a nivell laboral i en la utilització dels equips de
protecció individual.
Tots els treballadors compten amb l’acreditació NPTC (National Proficiency Tests
Council).
3000m2 d’instal·lacions, maquinària forestal, trituradora forestal, un vehicle 4x4 i
reforç d’una àmplia flota que realitzen els serveis de jardineria.
Suport d’un enginyer tècnic forestal.

Aclarida de bosc de pi roig

Apilats manuals de fusta de castanyer

Agrupament dels arbres tallats

Procés de trituració de biomassa

Serveis:
Execució de plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i plans simples de
gestió forestal (PSGF)
•
Neteja de sotabosc
•
Aclarida de millora (pi, castanyer, alzina...)
•
Aclarida selectiva
•
Tallades arreu
•
Trituració de restes forestals
•
Selecció de tanys
Realització de camins i pistes forestals
Obertura i manteniment.
Manteniment de franges de seguretat
Urbanitzacions, línies elèctriques, camins, tallafocs...
Recuperació i neteja de cursos fluvials
Repoblació forestal
Projectes cinegètics:
Millora en l’hàbitat natural de diferents espècies de caça.
Restauració de zones forestals periurbanes
Recuperació de senders, marcació de rutes, recuperació de fonts, recuperació de vegetació autòctona, manteniment de parcel·les...
Abans:

Després:

Treballs realitzats:
•
•
•
•
•
•

Associació de propietaris forestals de la serra de Bellmunt-Collsacabra
ADF Montseny-Ponent
Parc natural del Montseny (Diputació de Barcelona i Girona)
Espai natural de les Guilleries-Savassona
Parc del Castell de Montesquiu
Finques privades
Centre Especial de Treball Tac Osona
Pol. Ind. Sot dels Pradals, 7
08500 Vic
T. 938 893 802 / Fax 938 892 201
info@tacosona.cat

