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1. OBJECTE.
L’objecte del present plec de condicions tècniques, és la contractació dels treballs de
conservació, neteja i manteniment dels parcs i jardins, places enjardinades i d’altres espais
verds públics Sant Quirze del Vallès, treballs que estan detallats en el present plec quant a
servei i àmbit d’aplicació; també s’inclouen en l’àmbit del present les tasques d’esporga de
l’arbrat públic.
El servei de conservació de parcs i jardins engloba els àmbits de conservació de la jardineria,
neteja d’espais, i les infraestructures de xarxes de reg i la seva gestió diària.
S’exclouen explícitament les tasques pròpies de la neteja quotidiana, que són executades a
través de la contracta de neteja viària. Així doncs, no es contemplen les freqüències pròpies
d’aquestes tasques en quant a el buidat de papereres i neteja de grafitis, pintades i d’altres
tipus de neteja similar. Si estan incloses les neteges derivades de la caiguda de fulles,
branques i d’altres residus biodegradables.
No obstant, les funcions de neteja i retirada d’herbes de les àrees toves, saulons, àrids
decoratius i àrees de mulch, àrees de jocs, gespes, prats, si que correspondran a l’adjudicatari
de la contracta malgrat no ser netejades de forma quotidiana.
Les tasques de conservació que generen residus o afectacions de neteja en si mateixes, sí que
hauran de contemplar la recollida, evacuació de restes, gestió del residu generat i la neteja,
inclús l’escombrada de l’àmbit afectat per les funcions de conservació i en especial en tot el
que té a veure amb les feines de poda d’arbrat, arbustatge, sega de gespes i prats i el repicat
de les àrees de vivaces i arbust.
Quant es dugui a terme qualsevol acció inclosa a la conservació es deixaran les zones verdes
netes.
Les tasques de conservació d’arbrat es duran a terme mitjançant un seguit de tasques
programades les quals es troben recollides en el corresponent apartat, i una part de tasques
variables que es decidiran pels serveis tècnics municipals segons el creixement d’arbre,
evolució de les plagues i aparició d’incidències, per tal d’adaptar les tasques executades a la
realitat variable de cada temporada. Totes les tasques programades o variables es troben
incloses en el preu del contracte.
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2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ I D’APLICACIÓ

Els treballs que s’han de realitzar abasten les zones enjardinades públiques Sant Quirze del
Vallès i estan grafiats en els plànols corresponents.
El concurs que ara es licita divideix el municipi en dues parts, zona 1 i 2, d’acord amb el
desglós gràfic i llistat que s’adjunta a l’annex 1. Aquest desglos serà objecte d’un desllindament
una vegada s’iniciin els treballs per part de la DF juntament amb el contractista.
La relació de zones verdes no és una llista tancada i pot ser modificada a resultes de
l’ampliació, reducció o baixa dels parcs actuals o per la incorporació de nous parcs atenent a
les necessitats de l’ajuntament. Les variacions donaran lloc a modificacions en el preu del
contracte de forma proporcional als increments o decrements de superfície i nombre d’elements
a mantenir en aplicació de la taula de preus unitaris, que les empreses han de presentar amb la
mateixa estructura que es facilita amb el present plec.

Plec de prescripcions tècniques que regirà la contractació del servei de conservació i millora
dels parcs i jardins públics de Sant Quirze del Vallès
Pàgina 7

3. SERVEIS I TREBALLS DEL PRESENT PLEC.

El servei del present plec de condicions comprèn els treballs de conservació de zones
enjardinades i tots aquells treballs de millora i complementaris que explícitament es detallen.
També inclou l’esporga de l’arbrat viari de tot el municipi, d’acord amb les quantitats i
freqüències que es determinen i que poden ser millorades.
També s’inclou en el preu, el manteniment i conservació de totes les jardineres metàl·liques,
de fundició, prefabricades, etc que hi hagi dins de cada uns dels àmbits.
La relació de les funcions de conservació així com la descripció i freqüència dels treballs de
conservació a realitzar figuren en els següents apartats.
Una descripció més detallada d’aquestes tasques preventives s’explicita tot seguit:
Espais verds i edificis municipals:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Inspeccions periòdiques de tots els elements a mantenir per tal de comprovar el
seu estat de manteniment.
Manteniment de la gespa: Reg, sega, retall de vores, neteja, eliminació de males
herbes, airejat, ressembres, escarificats, aportació d’enceball, tractaments
fitosanitaris, adobats, reg i encoxinaments.
Manteniment d’arbustives, entapissants i bardes: Eliminació de males herbes,
podes i retalls, neteja, control fitosanitari, adobats, reg i encoxinament.
Manteniment de flor de temporada: Reposició, neteja, adobament, rasclonat i
regs.
Manteniment de prats i espais similars: Desbrossa i neteja.
Manteniment d’arbrat: Escarificats, regs, adobats, abatiments d’arbres secs o
insegurs, retirada d’arbres i branques caigudes, manteniment d’aspartges,
reompliment de terres d’escocells i encoxinats i poda (50 unitats per lot a definir
per la Direcció tècnica).
Manteniment de jardineres a espais verds i via pública: Eliminació de males
herbes, podes i retalls, neteja, control fitosanitari, adobats, reg i encoxinament.
Manteniment de paviments durs: desherbatge de paviments durs dins de parcs,
jardins i altres espais verds.
Neteja i retirada de residus vegetals en zones toves: saulons, graves, sorrals de
de zones de jocs.
Reposició de sorrals de zones de jocs.
Manteniment de xarxes de regs: Canvi de programacions, revisions i
ajustaments, manteniment de batèries, tasques de prevenció de legionel·losi,
desinfeccions, reposició de qualsevol element de reg, incloent aspersors i
programadors, excepte per vandalisme.
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•

Altres ajustats a aquests serveis.

•

Inspeccions periòdiques de tots els elements a mantenir per tal de comprovar el
seu estat de manteniment i la seva seguretat de tot l’arbrat viari.
Neteja de brancatge que dificulti la visibilitat de senyals de trànsit, semàfors i
balcons.
Podes d’arbrat (900 unitats tipus C=1 per lot a definir per la direcció tècnica).
Abatiments d’arbres perillosos
Retirada d’arbres caiguts.
Adobats.
Reompliment de terres d’escocells.
Retirada de xupons d’arbrat. El desherbatge d’escocells correspon al servei de
neteja viària o al servei de desbrossats.
Senyalització d’elements perillosos.
Treballs d’urgència.
Altres ajustats a aquests serveis.

Arbrat viari

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les millores o reposició de plantacions no són objecte d’aquest plec, per tractar-se de
reposicions i ésser inversions.
En aquest sentit les reposicions es tractaran com a qualevol inversió d’acord amb la normativa
pressupostària vigent.
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4. DETALL DEL SERVEI. DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DE
CONSERVACIÓ.

En aquest apartat es descriuen les funcions de la conservació atenent-nos al tipus de verd
instaurat.
Els materials, eines i tots els productes d’adobs, fitosanitaris, herbicides, llavors, materials per a
airejos, reencebaments, aportació de sorra o sauló, plantacions de temporada o d’altres, etc., a
aportar en les funcions que es descriuen tot seguit per conservar els jardins en bones
condicions seran a càrrec de l’adjudicatari llevat que s’indiqui expressament el contrari. L’espai
objecte de manteniment serà, el que la D. F, concreti en funció de la documentació gràfica que
s’ajdunta al Plec i d’acord amb la delimitació que s’en farà.
El Contractista haurà de posar els recursos que siguin necessaris per a l’obtenció d’un nivell de
qualitat acceptable.
Per tot el que es determini en el present Plec de Condicions, en aquest àmbit seran d’obligat
compliment les següents normes:
-‘Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme’ (NTJ) del Col·legi Oficial d’Enginyers
Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.
-‘Plec de Condicions Tècniques del Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya
(ITEC).
- ‘Método para la valoración de árboles y arbustos ornamentales’. Norma Granada. Associació
Espanyola de Parcs i Jardins. (versió 2007).
- ‘Reial Decret 1311/2012, de 15 de setembre pel qual s’estableix el marc d’actuació per
aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris’.
- Llei 31/1995, Prevenció de Riscs Laborals, modificada per la Llei 25/2009, de 22 de desembre
de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici.
- Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol.
- ‘Reial decret 865/2003 i el Decret 352/2004, de prevenció de la legionel·losi’.`
- Qualsevol altre normativa que resulti d’aplicació.
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5. CONSERVACIÓ
Totes les feines de manteniment que es detallen a continuació es realitzaran segons
estableixen les NTJ, assolint el nivell de qualitat adequat.
5.1.

GESPES.

5.1.1. Neteja.
És el conjunt d’operacions necessàries per una operació posterior de sega correcte. Les àrees
han d’estar netes de restes vegetals (fulles caigudes, restes orgànics, pedres, bruticia).
La freqüència haurà de ser la necessària per tal de garantir un correcte aspecte visual i en
funció de la intesitat d’ús. La neteja de residus quotidians i buidatge de paperes és efectuada
pels serveis de neteja viària, tanmateix si en el decurs dels treballs es veu alguna paperera
desbordada o si troben residus quotidians, aquests s’hauran de recollir.
En el cas del Parc de les Morisques i el Parc de Can Feliu, la neteja de restes vegetals haurà
de ser com a mínim 2 cops a la setmana.
5.1.2. Reg de gespes i prats.
El reg immediatament al sembrat haurà de fer-se amb les degudes precaucions per evitar
descalçaments i arrossegaments de terres, humus o de llavors. Caldrà regar amb la freqüència
i intensitat necessària per mantenir el sòl en bon estat de saó (cal deixar el sòl a capacitat de
camp).
El moment més idoni per regar serà a la nit, amb la mínima presència d’usuaris en els àmbits a
regar, en compliment de les recomanacions per la prevenció de la legionel·la previstes en el
corresponent decret del Departament de Sanitat. Si hi ha risc de gelades, no es regarà.
Cal evitar les sembres en èpoques caloroses. En recents i nous sembrats de gespa, pot ser
puntualment necessari regar 2 cops al dia per garantir la germinació i arrelament de les llavors.
En aquest cas programarà un primer reg a entrada de la nit i un altre previ a la sortida del sol.
En el cas que la sembra es realitzi en superfícies regades a traves de sistemes de degoteig
(tipus Techline o similar) caldrà garantir el reg mitjançant d’aspersors agrícoles mòbils, per tal
d’assolir un nivell d’humitat suficient en superfície, intentant evitar l’entollament mitjançant la
programació de dosis elevades de reg.
En els nous sembrats de gespa i per a la formació de prats urbans, s’aniran introduint i
potenciant les espècies i varietats formadores de gespes i prats de menor consum
hídric. Serà la Direcció Facultativa Municipal qui fixarà els criteris de selecció d’espècies i
varietats, segons les característiques tècniques i disponibilitat del mercat.
Els regs podran espaiar-se més o menys segons l’època de sembra, condicions
meteorològiques, tipus de sòl i orientació del jardí.
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L’aigua consumida en aquesta funció serà a càrrec de l’Ajuntament, l’adjudicatari tan sols haurà
d’utilitzar l’aigua estrictament necessària per tal reg, tenint molta cura que no es produeixin
pèrdues d’aigua per boques de reg mal tancades, deteriorades o qualsevol altre motiu i que
quedin totes les arquetes sempre tancades.
5.1.3. Sega de la gespa.
Haurà de realitzar-se amb la freqüència necessària de manera que l’herba no arribi a una
alçada tal que estèticament o fisiològicament suposi un perjudici per a la gespa. No s’admet
una alçada superior de 10 cm. Es podran fixar per la Direcció Facultativa del Servei Municipal
de Parcs i jardins les alçades màximes per a cada tipus de gespa i les freqüències que
consideri tècnicament adients.
Les freqüències mínimes seran:
- 1 cop /setmana: des d’abril fins a octubre, inclosos.
- 1 cop /quinzena des de novembre fins al març, inclosos.
Segons les condicions meteorològiques, característiques de les gespes i d’altres pradenques i
de la zona, variarà la freqüència de la sega.
La sega i recollida de restes haurà de fer-se amb el grau de mecanització que es requereix.
També comprèn el rampinat i neteja dels productes sobrants.
Es pot estimar l’ús de màquines de sega que trituren i reincorporen les restes vegetals, sempre
amb l’aprovació de la D.F. dels tècnics municipals.
Quan es tracti de recobrir amb plantes entapissats del sòl, que no admeten la sega, es
reduiran, rebaixaran o podaran a l’alçada desitjada, incloent-hi el rampinat.
Les alçades i freqüències les podrà fixar igualment la Direcció Facultativa Municipal.
5.1.4. Retall de vores.
En els límits de les àrees de gespes i de prats urbans, i amb l’objecte que aquesta no envaeixi
les zones de camins o parterres de flors, es realitzarà periòdicament i almenys tres
vegades/any, un retall de les vores de superfícies en gespes, arrancant la part sobrant amb
sistema radicular inclòs, amb la corresponent neteja i eliminació de restes.
Freqüència mínima.
- 1 de març/31 d’octubre........................2 vegades.
- 1 de novembre/28 de febrer..................1 vegada.
Cada cop que es realitzi una sega, de forma mecanitzada o manual, i segons les exigències de
la zona i tipus d’enjardinament, l’adjudicatari realitzarà els retalls de vores necessàries
mitjançant desbrossadora de fil.
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La Direcció Facultativa Municipal podrà disposar que es retallin vores més vegades i amb altres
freqüències.
5.1.5. Perforació i aireig.
Consisteix en la perforació mitjançant corró especial de la capa de pa d’herba, amb l’obligació
d’extreure i evacuar els fragments obtinguts mitjançant aquesta operació i amb aportació
d’humus “mantillo” i sorra de sílice novament als orificis resultants en aquelles àrees que
pateixen una compactació derivada de la textura del sòl i la pressió d’ús.
Freqüències òptimes i característiques:
- Aireig amb perforació mitjançant rodets especials de la capa de gespa a una fondària de 15
cm. amb extracció i evacuació dels fragments obtinguts 1 cop/any mínim en les zones
compactades sense goters enterrats. La periodicitat dependrà segons la utilitat de la sega i el
tipus de sòl (textura de les terres), en el moment de la plantació. I a indicació de la Direcció
Facultativa Municipal. Les aportacions de materials i productes les disposarà l’adjudicatari. .
Aquesta operació es realitzarà cada any, aproximadament, en la meitat de les gespes incloses
en l’inventari general. Les zones a realitzar es determinaran a criteri dels serveis tècnics
municipals.
5.1.6. Escarificació (aireig superficial).
Amb aquesta operació es tallen les capes superficials del sòl, amb acumulacions de matèria
orgànica, formadores de la capa de feltre o “THATCH” a base de fulles, rizomes, estolons,
arrels....
Amb objecte d’airejar les capes superficials i les arrels s’utilitzarà la màquina de “verticut” o tall
vertical alternant amb l’operació descrita abans de la perforació d’aireig en profunditat.
- Aireig amb màquina de tall vertical o “verticut” es farà amb dues passades creuades arribant a
una fondària de tall de 5 cm, 2 cops/any, primavera i tardor, a indicació de la Direcció
Facultativa Municipal. Es tindrà especial cura en superfícies dotades de reg subterrani per
degoteig. Aquesta operació es realitzarà cada any, aproximadament, en la meitat de les gespes
incloses en l’inventari general. Les zones a realitzar es determinaran a criteri dels serveis
tècnics municipals.
5.1.7. Reencebament (Aportació d’humus i sorra).
Després de les operacions de referència en l’apartat ( 5.1.4 i 5.1.5) es podrà portar a terme un
reencebament en aquelles gespes que es presentin sense vigor, per tal de fomentar
l’arrelament de fillols i aportar nutrients orgànics. L’escarificat amb posterior reencebament és
especialment indicat per gespes macrotermes que presenten alguna mancança.
Aproximadament es reencebaran la meitat de les gespes, cada any, incloses en l’inventari
general. Les zones a realitzar es determinaran a criteri dels serveis tècnics municipals.
Aquesta operació es portarà a terme preferentment a sortida d’hivern i immediatament després
d’un tall, amb una mescla d’humus i sorra, reomplint tots els buits que deixin al descobert les
puntes de l’herba recentment tallada. A continuació del reencebament haurà de passar-se el
corró.
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La proporció adient de la barreja de reencebat és 1/3 d’humus més 2/3 de sorra a la dosi de 4
Kg/m2.
En aquelles gespes on es produeix un desgast degut a la compactació pel trànsit de persones,
caldrà realitzar l’operació amb sorra rentada de riu de granulometria adient.
5.1.8. Cavat i rasclonat previ a la renovació total d’una gespa.
Un cop aportat el nou substrat haurà de procedir-ne a una cavada (de forma manual o
mecànica, a determinar segons la Direcció Facultativa), fins a una profunditat de 25 cm. i un
posterior rasclonat general per aconseguir un bon refinament de la superfície a replantar.
5.1.9. Tractaments fitosanitaris.
Es realitzaran periòdicament els tractaments necessaris per a tenir les gespes en bon estat
fitosanitari, amb els productes adequats que disposarà l’adjudicatari.
En l’aplicació d’aquests tractaments s’utilitzaran mitjans, productes i procediments moderns,
eficaços i no tòxics ni molestos per a les persones. Han d’ésser comunicats prèviament i per
escrit, als Serveis tècnics municipals, la fórmula, el mètode i la dosificació del producte a
emprar en cada cas. Les hores de tractament hauran de ser tals que no causin perjudici al
veïnat, per la qual cosa es realitzaran en horari nocturn.
L’executor dels treballs de tractaments fitosanitaris i d’herbicides haurà d’estar inscrit en el
ROPO, que substitueix l’antic ROESP.
L’empresa adjudicatària serà responsable dels problemes de fitotoxicitat que pogués derivarse dels tractaments, estant degudament obligada a restituir els danys causats.
En les zones de tractament haurà d’evitar-se qualsevol perjudici a les persones i amb especial
atenció als nens, i a les plantes i animals domèstics.
Les zones tractades seran senyalitzades. Les gespes seran encintades, col·locant un cartell
amb la llegenda “Gespa tractada- no passar”. Igualment es mantindrà un servei de vigilància
per a realitzar els tractaments específics adequats davant de l’aparició de qualsevol tipus de
malaltia o plaga.
Tot tractament haurà d’anar acompanyat d’adob foliar i mullant, si aquests són compatibles.
- S’utilitzaran elements de treball d’ultra baix volum excepte en aquells casos en que per causa
que s’haurà de justificar sigui més adient una altre mena d’aplicació.
- Es distribuirà el producte homogèniament i completament sobre tota la superfície de la planta.
- L’adjudicatari vetllarà per l’estat fitosanitari de les gespes i en serà el responsable.
Per a la realització del tractament aniran a càrrec de l’adjudicatari totes les despeses derivades
de l’aplicació del Reial Decret 1311/2012 , de 15 de setembre, pel qual s’estableix un marc
d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
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5.1.10. Escardes i eliminació de males herbes.
L’escarda o neteja d’herbes indesitjables, haurà de fer-se quan aquestes resultin visibles i facin
desmerèixer. L’eliminació podrà portar-se a terme de forma manual o bé utilitzant herbicides; en
aquest últim cas, serà la Direcció Tècnica qui autoritzi l’aplicació dels herbicides selectius
proposats, que garanteixi la supervivència de les espècies utilitzades en la sembra i les altres
plantes que componen el jardí.
En les gespes implantades de menys d’un any l’escarda es farà manualment eliminant tot el
sistema radicular de les males herbes.
5.1.11. Adobament de les gespes i prats.
Dos tipus:
- Adobament de fons (plantacions o sembres)
Adobament orgànic i químic a incorporar en les labors profundes prèvies a qualsevol plantació
barrejant-lo adequadament amb les terres del terreny.
Freqüència i dosi mínima:
- Incorporació en qualsevol plantació.
- Adob orgànic: 5 Kg/m2
- Adob mineral: 15/15/15 (N-P-K) 30 gr/m2
- Adobament de cobertura (manteniment)
S’haurà de fer els adobaments necessaris que caldrà dur a terme fonamentalment a partir de
l’inici de la primavera (març- abril). Un adobament mineral o compost dels tres macroelements
(Nitrogen, fòsfor i potassi) en quantitat no inferior als 80 grs/m2 depenent de la formulació de
l’adob, i un altre a la tardor (setembre- octubre), i un abonat orgànic a sortida de l’hivern
(desembre- gener) en quantitat no inferior a 0,015 m3/m2 (1,5 m3/àrea).
Quan sigui necessari la Direcció Facultativa Municipal podrà fer augmentar la dosi i la
freqüència d’aplicació dels adobs, a partir de la primavera podran arribar a quantitats no
inferiors a 120 gra/m2 en dues o tres fases d’aplicació (40-60 grs. cada una) o fins i tot
superiors.
Freqüència mínima i època:
- Adobament mineral (N/P/K): 2 cops/any primavera i tardor.
- Adobament orgànic: 1 cop/any hivern.
Es repartirà l’adob sobre tota la superfície regant tot seguit.
En qualsevol cas, la formulació, dosi de fertilitzants químics a utilitzar i freqüències d’aplicació,
seran establertes pels Serveis Tècnics de Jardineria, en funció de les condicions
fisicoquímiques del sòl i l’estat vegetatiu de la gespa, mitjançant els corresponents anàlisis, si
fossin necessàries, que seran gestionades i sufragades per l’empresa adjudicatària.
L’adjudicatari vetllarà pel bon estat nutricional, controlarà les carències i serà el seu
responsable, amb l’obligació d’aportar els productes necessaris (adobs, fertilitzants, bionutrients, etc.)
En qualsevol cas l’empresa adjudicatària respectarà la legislació vigent sobre sòls, adobs,
fertilitzants, sanitat vegetal i medi ambient, adaptant-se a les noves normatives d’àmbit
Comunitari, Estatal o Autonòmic, que puguin sorgir especialment en relació amb el medi
ambient i contaminació d’aigües superficials i del subsòl.
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5.1.12. Especificacions per als Prats secs
El contractista realitzarà les segues i retalls de vores i la ressembra dels prats secs en base als
criteris establerts anteriorment per a les gespes. De forma genèrica es tractaran com a Prats
ornamentals segons NTJ, assolint un nivell de qualitat acceptable. En aquests prats no es
preveu el desherbat general. La DF podrà sol·licitar el desherbat d’espècies no desitjades (pel
seu port alt, comportament invasor o la presència d’espines o punxes).
Entre les freqüències anuals de sega que el contractista hagi previst, haurà de contemplar la
realització de 7 segues. Obligatòriament la sega general prèvia a l’època estival, la qual
s’executarà quan la coberta vegetal s’hagi assecat. Durant la primavera i la tardor, la DF podrà
ordenar l’ajornament de les segues previstes o la realització de segues selectives amb l’objectiu
de potenciar el valor florístic i enriquiment del banc de llavors, per la qual cosa la DF permetrà
una major alçada de la coberta del prat sec.
No es preveu el suport de reg en època estival.
5.1.13. Especificacions per als prats de desbroç estricte (Espais de desbrossada).
El contractista realitzarà les segues i retalls de vores prats de desbroç en base als criteris
establerts anteriorment per a les gespes. De forma genèrica es tractaran com a Prats
ornamentals segons NTJ, assolint un nivell de qualitat acceptable. En aquests prats no es
preveu el desherbat general. La D.F podrà sol·licitar el desherbat d’espècies no desitjades (pel
seu port alt, comportament invasor o la presència d’espines o punxes).
Es preveuran 3 desbrossos anuals en aquestes zones, marcades en color lila al plànol (annex
1).
5.1.14. Especificacions comuns.
En alguns espais, hi ha cursos fluvials en el seu interior, que no estan inclosos en el
manteniment que ara es contracta. Casos com aquest són el parc de can barra o la zona de
l’antic tanatori. El manteniment farà referència a tot l’espai excepte la zona de domini públic
hidràulic (llera i 5 metres com a mínim a cada banda) i d’acord amb les directrius i el
desllindament que es farà per part de la D.F, en base a la documentació gràfica de l’annex 1 i a
les feines que es fan actualment i tenint en compte criteris ambientals.
5.2.

CONSERVACIÓ DE PARTERRES I MASSES DE PLANTA DE TEMPORADA

Comprén els treballs de manteniment i reposició anual dels parterres i masses de flor de
temporada que estan definits en l’annex 1 i d’acord amb les condicions que es defineixen a
continuació:

5.2.1.

Eliminació de la planta a renovar.
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S’arrencaran i es retiraran les plantes en el moment que el seu cicle òptim s’ha complert. La
freqüència de renovació estarà condicionada per l’espècie utilitzada dels espais descrits a
l’annex corresponent.
5.2.2.

Cavat del terreny.

Cada cop que es procedeixi a l’arrencada de planta, s’haurà de realitzar una cavada del
terreny, fins a una profunditat de 25 cm.
5.2.3.

Retall de vores.

Es procedirà al retall de vores per tal d’emmarcar els límits del grup i mantenir la seva forma
inicial, sempre que es procedeixi a l’arrencada.
5.2.4.

Adobament

Cada cop que es renovi el grup es realitzarà un adobament orgànic i mineral.
Matèria orgànica (compost madur, turba, humus, etc; depenent de l’espècie a plantar): 10
Kg/m2
Adob mineral: 40 gr/m2
5.2.5.

Rasclonat

Cada cop que es realitzi la cavada del terreny es procedirà al rasclonat per anivellar el terreny
per a la nova plantació.
5.2.6.

Plantació i densitats.

L’operació de nova plantació comprèn l’arrencada i l’eliminació de les plantes de flor anterior, la
neteja de l’espai o taca a plantar, la seva assolellada, la incorporació d’adob orgànic i mineral i
la plantació de les noves plantes, en un marc recomanat pels Serveis Tècnics Municipals de
Jardineria. Es deixarà la taca anivellada per al reg de manera que pugui retenir i absorbir
l’aigua, i tot seguit es regarà immediatament.
La densitat de la plantació estarà condicionada pel port de la planta i l’espècie utilitzada. La
contrata donarà diferents opcions per tal de substituir les espècies a plantar cada temporada. El
tècnic de l’Ajuntament serà l’encarregat d’escollir-ne les espècies finals.
Hauran de formar masses compactes sense deixar separacions terrenques als 10-15 dies com
a màxim de plantades.
Les plantes seran plantades el mateix dia de la seva arribada a l’obra. El número total màxim
de planta serà de 4500 unitats.
5.2.7.

Reg.

Immediatament després de la plantació s'efectuarà un reg. Aquest primer reg es farà de tal
manera que no es descalcin les plantes, que no s’efectuï un rentatge del terreny, ni doni lloc a
erosions.
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5.2.8.

Entrecavat i eliminació de males herbes.

Caldrà eliminar tota l’herba que hi ha al voltant de les plantes, i un cop eliminada, aquesta
superfície serà entrecavada deixant la terra flonja.
5.2.9.

Eliminació de la flor passada.

Una vegada la planta hagi realitzat el seu primer cicle de floració, es procedirà a la seva
eliminació abans de la seva fructificació.
5.2.10.

Retall de vivaces.

Es realitzarà una vegada la part aèria perdi el seu estat més òptim. La forma i època d’aquest
retall vindrà determinada segons les característiques de l’espècie.

5.2.11.

Freqüència de canvi

Freqüència de canvi mínim:
Planta anual
3 vegades/any mínim (podent arribar fins a 4 si les floracions de 3 canvis no cobrissin tot l’any,
o dos canvis en el cas de certes especies).
Planta vivaç i subarbustiva.
Segons el seu estat vegetatiu i sanitari, mida formació, etc.
S’hauran de canviar sempre que el seu aspecte les desmereixi, quan es degradin els seus
aspectes ornamentals, floració, fructificació, fullatge, etc., i en general quan la planta envelleixi i
es degeneri; i per indicació de la Direcció Facultativa Municipal.

5.3.

CONSERVACIÓ D’ARBUSTS I LIANES EN PARTERRES I JARDINERES.

5.3.1.

Arrancada d’arbustatge mort.

En el moment que s'observi algun exemplar mort, es procedirà a la seva immediata arrancada i
posterior reposició, si és deguda a una manca de manteniment.
5.3.2.

Plantació.

La plantació derivada del punt 5.3.1 es farà de la següent manera: el Forat de plantació variarà
segons el volum i l’alçada de l’arbust.
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Dimensions de les clotes de plantació, llevat dels casos excepcionals d’arbusts grans
exemplars, seran:
(0,8 x 0,8 x 0,8)
(0,6 x 0,6 x 0,6)
(0,4 x 0,4 x 0,4)
(0,2 x 0,2 x 0,2)
Segons mida, espècies i formes de presentació i singularitat.
La distribució de plantació estarà marcada segons les característiques o utilitat que se li vulgui
donar.
5.3.3.

Poda i retall d’arbusts i de tanques.

Vindrà marcada segons les característiques de la planta. L’època i forma l’especificarà la
Direcció Facultativa Municipal. La poda s’haurà de realitzar sempre en l’època adequada,
inclosa la poda en verd en els casos necessaris i els talls hauran de ser nets.
Per a la poda de l’arbrat i arbusts caldrà considerar i aplicar les tècniques, les recomanacions i
les normatives que estableixen les entitats i publicacions que es detallen tot seguit, a més de
les específiques que s'indiquen en el present seguit, a més de les específiques i que s'indiquen
en el present plec i les que pugui determinar la Direcció Facultativa Municipal.
- “PODA DE ARBUSTOS ORNAMENTALES”
Pedro Salvador Palomo i Santiago Uribarrena
De. Mundi-Prensa (1994)
- NTJ
S’haurà de tenir en compte els aspectes següents:
a) S’haurà de tendir a respectar la forma genuïna i natural de les plantes, llevat dels casos en
què pertoqui altres tractaments tècnics.
b) Caldrà evitar talls de branques molt grosses.
c) arbusts que floreixin en les branques de l’any s’hauran de podar a la tardor/hivern.
d) Els que floreixin en les branques de l’any anterior
després de la floració.

s’hauran de podar immediatament

e) Els arbusts de fullatge ornamental s’hauran de podar a la tardor.
f) La poda haurà de tendir sempre a aconseguir la màxima ventilació i assolellada de totes les
parts de la planta.
g) Les branques que se suprimeixin definitivament s’hauran de tallar el més arran possible en
el seu punt d’inserció.
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h) La fusta de la poda haurà de retirar-se, lligar-se i ser transportades a abocador autoritzat
immediatament i en el mateix dia del seu tall.
i) Totes les branques mortes i parts seques hauran de suprimir-se en l’operació de poda.
S'haurà de distingir tres tipus de poda:
De formació, de manteniment, de rejoveniment o restauració i podes excepcionals.
- Esporga de formació: és la realitzada als arbusts joves i recentment plantats fins a aconseguir
el port i la forma desitjada de la planta adulta.
- Esporga de manteniment: És la realitzada per mantenir l’arbust en el seu port i aconseguir la
màxima vistositat i floració en el seu cas.
- Esporga de rejoveniment o de restauració: És la que es realitzarà als arbusts que broten amb
facilitat després del tall, suprimint-ne algunes parts, tota la capçada o la part visible amb objecte
d’obtenir una part aèria més jove i vigorosa. Es farà solament per indicació de la Direcció
d’Obra.
- Esporga excepcional. A més a més d’aquestes esporgues i excepcionalment, s'haurà
d’efectuar aquelles altres que indiqui la Direcció Facultativa Municipal quan les circumstàncies
ho aconsellin. (Poda de façanes, de rebaix de copa, de cables, refaldats, etc)
Poda i treball topiari en tanques vegetals, peus individuals i cupressàcies:
•

S'hauran de realitzar en la forma i l’època precisa per la millor vegetació i conformació
de les plantes, i que tret d’excepcions, seran tardor i primavera les estacions més
propícies pel retall de tanques i peus individuals.

•

En la retallada de cupressàcies d’alçària elevada o baixa, l’adjudicatari haurà de
disposar dels mitjans tècnics i mecànics per poder realitzar aquests treballs amb una
freqüència mínima d’una vegada/any o a indicació de la Direcció Facultativa Municipal.
5.3.4.

Trasplantament d’arbustatge.

Sempre que sigui necessari per diversos motius: elevada densitat de plantació, mala ubicació o
qualsevol tipus d’afectació, serà necessari realitzar el trasplantament d’arbustatge, prèvia
aprovació de la Direcció Facultativa Municipal, la qual també dictaminarà l’època i forma de
realitzar aquests treballs, així com les noves ubicacions dels arbusts trasplantats, que podran
ser en altres parcs i jardins de St. Quirze.
5.3.5.

Eliminació de males herbes.

Aquest treball es realitzarà periòdicament tant sigui de forma manual, mecànica o amb
herbicida. Seguidament es procedirà a realitzar una entrecavada a una profunditat màxima de
15 cm.
En situació de cobertura a base de mulch s’hauran d’eliminar amb herbicides tenint la cura
adient per a no malmetre l’arbustatge fent ús de les campanes de protecció.
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5.3.6.

Entrecavat.

Es realitzarà periòdicament, i sempre posterior a l’eliminació de males herbes, a una profunditat
de 15 cm. ja sigui forma manual com mecànica. Tenint en compte la presència de degoteig
soterrat. Aquesta operació no és necessària amb presència de “mulching”.
5.3.7.

Tractament herbicida.

Sempre que sigui possible i prèvia aprovació de la Direcció Facultativa, la qual dictaminarà el
producte i la forma en què s’ha d’utilitzar.
5.3.8.

Adobament.

Es realitzarà un adobament orgànic. Segons el volum de l’arbust, s’aportarà d’1 a 4 Kg de
compost per unitat d’arbust, enterrant i barrejant l’adob mitjançant una cavada. En al cas de
que la superfície estigui recoberta de mulch no caldrà aquesta incorporació.
L’adob mineral es realitzarà dos cops l’any, l’un a la tardor, que haurà de ser d’alliberació lenta,
i l’altre a la primavera aportant un adob complex.
La dosi de l’adobament mineral variarà segons el port de l’arbust.
5.3.9.

Reg

Podran realitzar-se de forma manual, per aspersió, per difusió, per degoteig. Altres sistemes
s’estudiaran i seran decidits per la Direcció Facultativa Municipal.
El primer reg haurà de ser mitjançant la utilització de mànega, a manta o per imbibició, i
s’haurà de realitzar immediatament després de la plantació. El reg es farà de tal forma que no
es descalcin les plantes i que no s’efectuï un rentatge ni l’erosió del terreny.
5.3.10.

Retall de vores de parterre.

Es procedirà al retall de vores per tal d’emmarcar els límits del grup i mantenir la seva forma
inicial.
5.3.11.

Tractaments fitosanitaris.

L’adjudicatari quedarà obligat a realitzar, a càrrec seu, amb els seus propis mitjans en les dates
oportunes, els tractaments preventius adequats per impedir la iniciació o propagació de
qualsevol malaltia o plaga que pogués aparèixer en alguns dels cultius o terrenys de les zones
verdes, així com d’aquells altres encaminats a combatre fins a la seva total extinció, la malaltia
o plaga, una vegada desenvolupada, disposant els mitjans tècnics, humans, mecànics i els
productes necessaris.
Es tindrà una especial vigilància per a la “seca del xiprer” i plagues recurrents com la cotxinilla
dels llorers.
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Són vàlids per a aquest apartat totes les consideracions de tipus general i comú efectuades en
l’apartat per a la conservació de gespes i en l’apartat de tractaments a arbrat del present plec.
5.3.12.

Poda i retall de lianes i enfiladisses.

Per a la poda de lianes i enfiladisses, s’utilitzaran les descripcions tècniques aplicables segons
les característiques de les plantes, època i formes i per les que indiqui la Direcció Facultativa
Municipal.
Es tindrà especial cura a podar i retallar les parts de les lianes i enfiladisses que tapin o
s’introdueixin en finestres, portals canalitzacions, punts de llum, etc., amb una freqüència
mínima d’1 vegada/any. Els criteris tècnics per a cada cas els especificarà la Direcció
Facultativa Municipal.

5.4.

CONSERVACIÓ D’ARBRAT

En el present plec es diferencien dos tipus d’arbres en funció del lloc on es troben ubicats. Els
arbres de zones verdes i l’arbrat viari.
A) Conservació preventiva en arbrat en zones verdes.
D’aquesta manera es defineixen els arbres ubicats en zones verdes, aquells que al trobar-se en
una ubicació normalment regada i adobada no precisen d’aquestes operacions en el seu
manteniment ja que una necessitat de reg o d’aliment pot ser coberta a través de la
programació del reg o l’adobat de la zona que ocupen, reduint-se d’aquesta manera el cost
que representen. Molts d’ells es troben en una ubicació que permet espaiar les esporgues al
tenir una probabilitat de diana molt baixa, i per tant poden mantenir el volum de copa pròpia de
l’espècie. També, en raó d’aquesta ubicació admeten llindars més flexibles a l’hora de decidir
tractaments fitosanitaris. Malgrat això, les tasques d’esporga, tractaments i demés, no poden
ser obviades.
Els arbres presents en totes les zones verdes estan inclosos en el preu del contracte, en quan
al seu manteniment de branques baixes i esporga, de forma i manera que cada any del total
d’arbrat en zona verda, s’hauran d’esporgar 50 unitats per lot a proposta de la D. F. municipal.
En quant al manteniment de branques baixes s’actuarà en qualsevol dels arbres segons
necessitats del servei.
També està inclosa la tala i abatiment d’arbrat perillós ( facturar amb preus unitaris), la tala i
retirada de branques perilloses o que molestin al mobiliari urbà i senyals i la retirada de
branques caigudes, aquests inclosos en el preu del servei.
B) Conservació preventiva en arbrat viari.
Per altre banda es troba l’arbrat viari, el qual precisa d’un major grau d’intervenció en funció de
la seva ubicació en l’espai públic, ja que interfereixen en major o menor grau amb els diferents
elements de la via pública i en raó de les afectacions que les plagues provoquen en voreres,
calçades i vivendes.
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Tipus d’esporga.
•

Brocada.

S'anomena poda de brocada llarga a aquella que es practica en determinats arbres que
s'esporguen anualment amb l'objectiu de controlar el volum de la seva capçada.
Consisteix en seleccionar els brots més vigorosos del darrer any, pinçant-los a 1/3 de la seva
longitud (brocada llarga) o d’una o tres gemmes (brocada curta) eliminant la restad els brots
mal dirigits o que no interessin.
També cal seleccionar punts de tall de major antiguitat per tal de recuperar el volum desitjat.
•

Retall.

S'anomena poda de retall a aquella que es practica en determinats arbres amb motius
purament estètics i de control de la seva mida, o en algunes espècies com Ligustrum per tal
d’evitar la formació i posterior caiguda dels fruits a terra. Consisteix en modificar el port natural
de l'arbre, intentant obtenir la forma desitjada, i sol realitzar-se mitjançant unes tisores de dues
mans.
•

Manteniment.

S'anomena poda de manteniment a aquella que es practica en arbres adults ben formats i on
no cal reduir la capçada. Consisteix en eliminar les branques seques, trencades, malaltes o
atacades per insectes, branques concurrents i aquelles en que existeixi el perill de trencament
o que interfereixin el pas, de serveis o edificis, obtenint se com resultat una aclarida de la copa i
reducció de determinades branques, mantenint l'aspecte i estructura original. Si l'arbre ha estat
podat anteriorment pot ser necessari reformar els talls incorrectament executats i que no
estiguin curant bé.
•

Refaldat.

S’anomena poda de refaldat aquella que té per objectiu eliminar les branques baixes per tal
que no molestin els pas del vianants i vehicles mantenint la forma natural de l’arbre.
•

Reducció capçada o copa.

S'anomena poda de reducció de capçada a aquella que es pràctica en arbres adults i ben
formats. Consisteix en rebaixar l'alçada de tota la copa de l'arbre i una reforma dels costats de
l'arbre, per tal d’harmonitzar tot el conjunt, deixant l'arbre amb la seva forma original intacte,
però 1/3 més petit. El procediment a seguir és el mateix que en la formació de l'arbre, es a dir,
escurçant totes les branques tal i com ja s'ha definit i esclarissant la copa si s’escau.
•

Reformació.

S'anomena poda de reformació a aquella que es practica en arbres adults que degut a
esporgues mal fetes, o a una falta de formació durant els primers anys, cal reconduirlos o
canviar-los la forma.
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Es procedeix d'igual manera al descrit en l'apartat anterior, tenint especial cura en els talls, ja
que s'hauran d'efectuar en branques de major diàmetre. S'anomena tercejat a un dels tipus
d’esporga de reformació que consisteix en l'esporgada dràstica de les branques grans d'un
arbre.
Aquesta operació desfigura completament l'arbre ja que elimina la seva copa normal. Pot donar
lloc a una infecció generalitzada del tronc que s'inicia en els extrems tallat. S'ha de fer, no
obstant, quan la capçada de l'arbre està fortament atacada per insectes o fongs, amb moltes
branques mortes, o quan s'han tallat arrels, quan la copa interfereixi amb els cables o el trànsit,
i com a mesura de seguretat en els carrers quan hi hagi cavitats a les bases de les branques.
Per a tercejar branques grans s'ha de fer un tall diagonal, que començarà indistintament per
damunt d'una gemma vigorosa o d'un brot sa, i davallarà creuant la branca amb un angle de
45º. La gemma o brot ha de quedar en el vèrtex del tall i ha d'estar orientada en la direcció en
què es desitja que creixi de nou la branca.
•

Restes vegetals.

Tots els residus resultants de l'execució dels treballs d'esporga, es retiraran simultàniament i
coordinada en el moment que s'estiguin realitzat als mateixos. Sota cap concepte es permetrà
que les restes d'esporga estiguin al carrer més de 3 hores després de finalitzats els treballs en
aquell punt.
Una vegada retirada la part més grollera dels residus, es procedirà a l'escombrat de les voreres
per a retirar les fulles, serradures i altres residus de petita dimensió. Les restes vegetals
resultants seran gestionades directament per l’empresa, d’acord amb la normativa sectorial de
residus. I l’empresa adjudicatària justificarà documentalment el destí final dels residus vegetals.
L’Ajuntament no disposa de cap zona d’acopi provisional.
Maquinària, equips i vehicles mínims.
Els licitadors hauran de detallar els vehicles que posaran a disposició de la contracta,
especificant les característiques tècniques de cadascun d'ells. Els vehicles mínims que caldrà
disposar per a la contracta s'especifiquen a continuació:
1 Camió de caixa tancada.
1 Cistella autopropulsades tipus podator amb un mínim alçària de 8 metres.
1 Furgoneta per al transport de materials i persones.
Tots els vehicles utilitzats estaran en perfecte estat i hauran d'haver passat la corresponent
inspecció tècnica de vehicles. Així mateix, tots ells hauran de comptar amb les llumeneres
reglamentàries d'intermitència i senyalització. Tots els vehicles i màquines podator hauran
d'anar pintats de manera que resultin fàcilment identificables.
L’equip mínim d’esporga serà per cada lot:
1 Oficial esporgador.
2 Operaris de suport.
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A banda l’empresa disposarà d’una direcció tècnica dels treballs formada per un encarregat i un
tècnic titulat.
Normes generals de les feines.
Els talls es realitzaran, sempre que el diàmetre de branca a tallar ho permeti, amb tisora.
L’adjudicatari tindrà cura en la correcta realització de les feines, sent el responsable dels
desperfectes que es puguin ocasionar a persones, animals o béns.
L’oferta haurà d’incloure els treballs de poda, recollida, trituració i transport de les restes
d’esporga a la planta de tractament, tot això sens perjudici que es pugui reaprofitar com a
mulching, així com la neteja suficient dels carrers on es treballi (incloent l’escombrada si
aquesta es necessària).
Les restes de l’esporga seran retirats a càrrec de l’adjudicatari i els carrers hauran de quedar
nets, si cal escombrant l’àmbit afectat, en el mateix dia de la realització de les feines.
S’hauran de col·locar cartells normalitzats (100 x 50 cm) amb la finalitat d’informar als
propietaris dels vehicles aparcats al carrer i a l’usuari de la via pública en general de la
realització de aquestes tasques, tres dies abans de portar-les a terme. Tanmateix, l’empresa
s’haurà de posar en contacte amb la Policia Local per tal d’informar amb la suficient antelació (3
dies abans) dels carrers on es portaran a terme les feines d’esporga, i es sol·licitarà la
presència de la policia local quant els vehicles prèviament avisats no hagin estat retirats de
l’àmbit d’actuació.
Es podrà estimar, d’acord amb la policia local, l’ús d’octavilles normalitzades per tal de ser
dipositades en els parabrises dels cotxes amb l’objectiu d’augmentar el grau de desallotjament
de vehicles del carrer.
Es tindrà una especial cura amb la seguretat dels vianants i vehicles de la via pública, destinant
el personal i mitjans necessaris per tal de que no es produeixi el pas de vianants en l’àmbit dels
treballs i senyalitzar convenientment amb conus, senyals de tràfic etc.., el trànsit rodat.
En el cas que es detectessin mitjançant inspecció visual podridures o punt dèbils a l’estructura
de l’arbre, que aconsellin la realització d’una poda no descrita en la relació (terciat, esmotxat, e
inclús la tala de l’exemplar) s’haurà de donar avís per escrit als Serveis Tècnics municipals, per
tal de avaluar la situació per portar a terme la posterior operació de poda o tala, sense perjudici
de la compensació econòmica si s’escau.
Treballs que es contracten.
Els treballs que es contracten fan referència als treballs d’esporga, de 1800 arbres, en dos lots
de 900 arbres cadascun del Tipus C-1. Els arbres que es contracten es definiran anyalment per
part de la Direcció facultativa del contracte.
Si derivat de la relació i un cop es certifiquin els treballs hi haguessin diferències entre allò
previst i el que realment es realitzi, els arbres, de mes o de menys s’ajustaran als 900 arbres
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previstos o més si s’han millorat, amb les següents equivalències (C), ja que cada un dels
arbres pendents de fer fins els 900, són arbres definits com a C=1.
No es podran contractar més de 900 arbres o número ofertat per l’adjudicatari.

Arbres de gran desenvolupament (Platanus, Ulmus, Populus, Fraxinus, Celtis, Melia,
Pterocaria, Tipuana, Pinus, Cupressus…)
Petit: calibre < 50 cm i/o menys de 9 m d’alçada. C=1,25
Mitjà: entre 50-70 cm i/o entre 9 i 12 m d’alçada. C=1
Gran: entre 70-125 cm i/o entre 12 i 15 m d’alçada. C=0,5
Exemplar: > 125 cm i/o més de 15 m d’alçada. C=0,25
Arbres de desenvolupament mitjà (Morus, Acer, Catalpa, Cercis, Albizzia ,Robinia…)
Petit: calibre < 35 cm C=1,5
Mitjà: calibre entre 35 i 70 cm C=1
Gran: calibre > 70 cm 3. C=0,75
Arbres de poc
Podocarpus…).

desenvolupament

(Ligustrum,

Prunus,

Laurus,

Tamarix,

Photinia,

Petit: calibre < 30 cm C=1,5
Mitjà: calibre 30-50 cm C=1
Gran: calibre > 50 cm C=0,75
La duració dels treballs és de 2,5 mesos aproximadament, des del 15 de novembre al 30 de
gener de l’any que correspongui.

Consideracions particulars
En l’arbrat de St. Quirze cal tenir en compte les següents consideracions particulars:
En els cedres, leylandis i xiprers les esporgues seran de caire excepcional, degut al fet
de que no precisen operacions específiques i programades.
En braquiquíton, lledoners, ginkgos,koelreuteries, acer sacharinum, llorer, liquidàmbar,
magnòlia i alzines, les operacions d’esporga seran molt ocasionals, llevat de casos molt
concrets d’afectacions a elements propers o accidents. Només caldran d’una esporga de
manteniment en el cas que així es decideixi per la D.F. en funció de l’aparició de branca seca o
després de patir plagues o malures importants.
Els cercis, malus, ametller, pruneres de jardí i cirerers japonesos, arbres que pretenem
amb la màxima flor, sent aquesta primerenca, precisen d’una esporga ocasional, suau, desprès
de la floració.
Els castanyers d’índies, ailants, freixes, firmianes, gleditsia i mèlies, normalment
aplicarem esporgues de manteniment excepte en casos de podridura o afectació a elements de
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la via pública, o edificacions en anys alterns.
En els negundos, catalpes, plàtans d’ombra, pollancres, àlbers, falses acàcies, salzes i
oms, caldrà tenir especial cura en les inspeccions per tal de seguir l’evolució dels individus que
han patit esporgues intenses i els que no presenten una formació natural sense podridures.
Aquestes especies desenvolupen fusta poc resistent i són susceptibles de patir trencadisses en
situació de forts vents. En el cas de Populus canadienses, s’haurà de tenir en compte, a més,
la conveniència de terciar cada dos anys per tal d’evitar la floració femenina alergènica pròpia
d’aquestes especies.
Els pins blancs i pinyoners, precisen d’operacions plurianuals de neteja, depenent del
vigor que demostren, podent passar un nombre d’anys sense operacions de poda.
En el cas del Ligustrum lucidum i japonicum, s’haurà de tenir en compte esporgar cada
any, en el moment de la floració, amb l’objectiu d’eliminar la major part de la flor, molt
alergènica, evitant-se també la formació del fruit, que d’altre manera ocasiona afectacions
greus de neteja en paviments. En aquest cas, caldrà retall de puntes amb l’objectiu d’arrodonir
l’arbre eliminant la major quantitat possible de flor. S’acceptarà l’ús de retallabardisses a
proposta del licitador.
Les moreres precisen una poda de brocada anual, amb l’objectiu d’eliminar la possibilitat
de floració i posterior fruit, que embruta paviments fent-los relliscosos. Aquest apartat no serà
d’aplicació en el cas de les moreres sense fruit.
Les parkinsonies, si aconsegueixen tenir vigor, requeriran d’una especial cura en la
inspecció per tal d’identificar branca baixa, degut a la seva tendència natural i la presència de
punxes agressives. Es possible que s’hagin de realitzar 2 o fins i tot 3 operacions a l’any per tal
d’evitar riscos a la Ronda Arraona i en funció de la possibilitat d’impacte.
Els eucaliptus del carrer priorat i el de la Ronda Arraona precisaran d’inspeccions anuals
per tal d’identificar riscos derivats d’esquerdes o excessiu pes de branca poc consolidada,
degut a la recurrència de trencadisses que presenten amb forts vents en raó del ràpid
creixement que presenten. La poda serà a demanda en base a les inspeccions.
Les oliveres tendiran a la forma pròpia de les oliveres tradicionals, amb la cima plana, i
contorn arrodonit, a semblança de les oliveres del paisatge agrícola i per tant tindran una poda
anual, que per altre banda suporten perfectament. Puntualment es portarà a terme una poda
més exhaustiva per reestructurar-les, segons indiqui D.F.
Els til·lers en els casos que és possible es mantindran amb el seu port natural, i es
derivaran exemplars que presenten formació en vas, cap a formació lliure, on l’espai explorable
per la copa ho permet.
Les palmeres, tindran una poda de neteja de fulla i cada 4 anys es formarà la valona.
Les tipuanes del carrer Bages i Segarra es proposa siguin conduïdes a formació en
túnel- El vigor propi de l’espècie s’ha de reconduir, per tal de que l’arbre s’estructuri de tal
manera de que, allunyant-se de façana, faci la copa formant una bovada. Les esporgues de
reestructuració cada any seran més suaus fins a espaiar-les en plurianuals a mida que
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s’assoleix l’objectiu, fent sostenible l’arbre en el futur. Tenir en compte el refaldat de branca
baixa a l’estiu propi dels arbres joves d’aquesta espècie.
5.4.1.

Formació, manteniment d’escocells

Només per als arbres de recent plantació i fins als 4 anys des de la implantació:
- Tots els arbres hauran de tenir una clota o escocells proporcionat a la seva grandària i de
manera que pugui recollir totes les aigües de reg i de pluja natural.
- L’arbre sempre haurà de quedar centrat i vertical, a excepció de plantacions en terrenys en
pendent on l’arbre s’ubicarà a l’extrem inferior de la clota o escocell.
-Tots els escocells hauran de tenir el nivell de terra de 10 a 15 cm. per sota del paviment o sòl,
per retenir tant les aigües de reg com les de pluja, sense descalçar l’arbre ni les arrels, ni
inclinar-lo.
- En el cas d’existir qualsevol anomalia o deficiència en paviments, religues, voreres, protectors,
tutors o similars al voltant de l’escocell, el contractista haurà de comunicar-ho per escrit
immediatament als Serveis Tècnics municipals.
- Per tal de trencar la crosta superficial del sòl de l’escocell o clota, amb la finalitat de fer-lo més
permeable a l’aigua i a l’aire, disminuir evaporació trencant capil·laritat del terreny i eliminant de
pas totes les males herbes presents es realitzarà entrecavat i neteja de les clotes i escocells
amb una freqüència:
- 3 cops en mesos alterns d’abril a octubre
- 1 cop més la resta de l’any.

5.4.2.

Reg

Només per a arbres de recent plantació i fins a 4 anys.
- En general els regs hauran de garantir una humitat en profunditat suficient per a un òptim
desenvolupament de l’arbre. La periodicitat anirà en funció de l’espècie, temps de plantació,
pluviometria, edat, capacitat de retenció d’aigua de les terres, etc..
- Al portar a terme la plantació caldrà regar en profunditat. La primera setmana 2 regs , fins al
primer mes un reg per setmana. A partir del segon mes un reg quinzenal. Tot depenent dels
episodis de pluja.
- S’haurà de regar els arbres plantats en els últims 4 anys, i aquells adults que per les seves
característiques ho puguin necessitar i que així ho consideri la Direcció Facultativa Municipal.
- L’adjudicatari també haurà de regar, conservar i mantenir els arbres que disposin de sistemes
automàtics i els seus mecanismes de reg (degoteig, inundadors, etc.). Les avaries,
obstruccions i anomalies les haurà d’arranjar i substituir, si pertoca tècnicament, segons
s’especifica en el capítol del reg.
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- En el cas de comptar amb anelles de degoteig programades en alineacions viaries, el reg
s’haurà de gestionar a demanda de l’arbrat donat el cas de que es produeixen moltes
situacions d’asfíxia radicular en regs programats sota paviments que no transpiren i en que la
dosi de reg, de vegades, es superior a la necessària, amb sòls compactats. Per tant, els reg es
produirà mitjançant ordres manuals als programadors en funció de la demanda dels arbres. Cal,
per tant, seguiment visual de l’estat hídric de la vegetació de l’arbre.

5.4.3.

Tractaments fitosanitaris i adobats

Són vàlids per a aquest apartat totes les consideracions de tipus general i comú efectuades en
l’apartat per a la conservació de gespes del present plec.
Els tractaments sobre el total de l’arbrat inclòs en el contracte, seran exclusivament per els
planificats per a la palmera, d’acord amb l’inventari i el protocol de tractament. (annex 5). La
resta de tractaments no estan inclosos en el preu del contracte.
El personal de la contrata portarà a terme la vigilància de l’evolució d’altres plaques que es
poguin donar a l’arbrat viari, per tal de donar avís de la presència d’una plaga, sempre amb
l’objectiu de portar a terme els mínims tractaments possibles.
Tractaments planificats i inclosos en el contracte.
•

Tractament contra el morrut de la palmera d’acord amb el protocol del servei de sanitat
vegetal de la Generalitat de Catalunya.

Cost dels tractaments
El cost del tractament del morrut de les palmeres, està inclós en el preu del contracte. En
aquest cost s’inclou la preparació de tota la documentació prevista al R.D 1311/2012 de 14 de
setembre, pel qual s’estableix un marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels
productes fitosanitaris i normativa complementària.
Tractaments imprevistos
Seran tots aquells que no estan planificats, degut a que poden aparèixer a partir de condicions
ambientals que afavoreixin excepcionalment la presència d’una plaga, per gestió inadequada
de les tasques de conservació o per mutacions d’insectes o noves malalties de fongs. El cost
d’aquest tractament es podrà sol·licitar al contractista o d’altres proveïdors, d’acord amb la
valoració que es sol·liciti.
Normes a complir per la realització dels tractaments
L’empresa contractada ha d’acreditar estar inscrita al Registre Oficial d'Establiments i Serveis
Plaguicides del DARP de la Generalitat de Catalunya. I estar al dia en l’avaluació de Riscos
Laborals i Planificació de l’acció preventiva de l’empresa.
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El personal que realitzi els tractaments haurà d’ésser respectuós amb els ciutadans i bens
urbans. En la seva indumentària haurà de visualitzar-ne el nom de l’empresa d’acord amb la
imatge corporativa que es facilitarà. Aniran equipats amb el corresponent material de protecció
(Epi's) segons la normativa de Seguretat e Higiene i han d’acreditar estar en possessió del
Carnet d'Aplicador de tractaments fitosanitaris nivell bàsic pel DARP. Així com els xofers dels
vehicles el carnet ADR, de transport de matèries perilloses.
L’horari de tractament serà aquell que no causi perjudici a la normal circulació tant de vianants
com de vehicles i durant l'interval d’evaporació més baixa, (generalment de nit i matinada) i el
fixarà l'Ajuntament d’acord amb l’empresa.
Tot el material, maquinària i productes necessaris anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària,
utilitzant tots els elements per fer una distribució homogènia i completa del producte sobre la
superfície de les diferents espècies vegetals, amb maquinària adequada per poder polvoritzar
el volum d’aigua necessari per cada enfermetat o plaga des de 50 a 3000 l/Ha.
S’utilitzaran mitjans, productes i procediments moderns, eficaços i no tòxics ni molestosos per a
les persones. S’utilitzaran elements de treball d’ultra baix volum. Els polvoritzadors seran de
tipus romboide amb turbulència, el dipòsit pel el caldo d’un mínim de 1000 litres i la sortida del
canó en forma de cua de peix per controlar tant l’amplitud com l’alçada de la zona a tractar. Els
tractaments de petites unitats de superfície es podran portar a terme amb motxilla individual.
Tots els equips d’aplicació hauran d’estar en perfectes condicions de funcionament i equilibrats
per tal de garantir unes correctes dosificacions, segons normativa CE.
Els vehicles preferentment del tipus 4x4 i dotats amb llums d’emergència rotatives, autoritzades
per tràfic, i de "warning" pels tractaments nocturns, així com també d’un sistema de
comunicació "acústic- visual" amb la cabina del xofer per poder parar i engegar.
L’empresa serà la responsable dels treballadors que prestin el servei contractat i de qualsevol
dany a persones, vehicles i altres desperfectes.
Els tractaments es realitzaran amb les condicions meteorològiques (temperatura- humitatpluja- vent) més favorables, que requereixin els productes per tal de garantir uns bons resultats
i una mínima incidència per el Medi Ambient. En cas de no donar-se aquestes condicions,
caldrà ajornar els tractaments. I en cas de pluja desprès de la realització dels tractaments,
aquests es tornaran a repetir segons criteri del responsable de l'Ajuntament.
Una vegada detectada la plaga o malura el responsable de tractaments del Servei de
Manteniment, decidirà si cal o no tractar, depenent de l’extensió de la malura o del nivell
d’individus del paràsit, i previ avís a l’empresa amb les espècies a tractar i els productes
pertinents, el plaç d’inici i execució dels treballs serà com a màxim de 48 hores, i amb els
tractaments que l'Ajuntament requereixi d’urgència serà de 24 hores com a màxim.
En la repetició de tractaments contra una mateixa plaga o malaltia, s’utilitzaran matèries actives
diferents, per no crear la resistència dels paràsits. Així mateix es donarà prioritat a les matèries
amb elements naturals de control "lluita biològica" i només es podran utilitzar els productes
inclosos en el llistat actualitzat de l’àmbit de Parcs i Jardins segons la normativa legal del Servei
de Protecció Vegetal del DARP. I utilitzant sempre l’anomena’t C.I.P. o Control Integrat de
Plagues.
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L’empresa adjudicatària podrà fer ús de les boques de reg propietat de l’ajuntament més
properes per l’abastament d’aigua del dipòsit complementari, amb una capacitat mínima de
2000 litres. Cal evitar el retorn dels productes a la xarxa d’aigües i realitzar en el mateix lloc les
formulacions dels productes fitosanitaris corresponents a cada tractament.
Els envasos buits dels productes hauran d’esbandir-se amb aigua i el seu contingut s’abocarà
en el tanc d’aplicació, i seran retirats per l’adjudicatari i eliminats a través d’un gestor autoritzat
per la Generalitat de Catalunya segons l'actual legislació vigent, que l’empresa acreditarà.
L’empresa adjudicatària serà responsable dels problemes de fitotoxicitat que pogués derivar-se
dels tractaments, estant degudament obligada a restituir els danys causats.
Tot tractament haurà d’anar acompanyat d’adob foliar i mullant, si aquests són compatibles.
En les zones de tractament haurà d’evitar-se qualsevol perjudici a les persones i amb especial
atenció als nens, i a les plantes i animals domèstics. Es controlarà el degoteig per evitar
molèsties i inconvenients a persones i elements de la via pública.
-S’haurà de mantenir vigilància per detectar qualsevol atac o malalties imprevistes i així poder
procedir al seu immediatament combat, avisant a la Direcció Facultativa tant en atacs de pugó
com per qualsevol altra plaga o malaltia.
-Els tractaments s’aplicaran mitjançant productes i procediments moderns, eficaços i no tòxics
ni molestosos per a les persones, aus ni mamífers. Només són aptes les matèries actives
autoritzades per a parcs i jardins públics del llistat corresponent del DARP.
Disposar de tots els equips de seguretat per aïllar els treballadors dels productes fitosanitaris
que s’apliquin i garantir la seva seguretat mentre treballen a la via pública.
Es durà a terme la col·locació de cartells d’avís normalitzats en lloc visible de la porta de
les vivendes més properes a la zona a tractar per tal d’informar al veïnat de la realització
de les tasques.
Per realitzar els treballs cal, senyalitzar convenientment amb cons, tanques, cintes i senyals
d’obra la via pública, i disposar d’un treballador que avisi a persones i vehicles. En el cas
d’existir important circulació rodada, avisar a la Policia Municipal per tal de donar suport en el
control del tràfic.
En el cas de que per qualsevol circumstància hi hagi presència important de vianants en l’àmbit
del tractament, aquest es suspendrà.
El contractista haurà de vetllar pel bon estat de creixement i desenvolupament de l’arbre i donar
avís dels arbres que presentin clorosi, mancances o depauperació.
L’adobament convencional en escocells és molt difícil, per la qual cosa s’aprofitarà l’hora de
realitzar un tractament fitosanitari per realitzar l’adob per via foliar o radicular.
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5.4.4.

Treballs de seguretat i urgències d’arbrat públic

Comprèn tots els treballs que siguin necessaris d’aplicar per tal de mantenir i restablir la
seguretat urbana afectada per l’arbrat públic. Els serveis tècnics municipals podran requerir la
presència dels mitjans tant humans com materials de la contrata per fer front a qualsevol
episodi. Aquestes operacions no estan incloses en el preu del contracte i es certificaran a
banda d’acord amb els preus unitaris del mateix.
Tala o poda d’arbres i branques perilloses, per afeccions diverses. Inclinacions, cops,
trencadisses, contacte o proximitat amb conduccions de Cies. de Serveis, vehicles,
deterioraments diversos, afectacions per condicions climatològiques ambientals adverses,
accidents, etc i qualsevol altre causa que pressuposi una situació d’inseguretat de l’arbre o
alguna de les seves parts.
L’arbrat accidentat o deteriorat per qualsevol causa, caldrà redreçar-lo i subjectar-lo amb cables
o aplicar qualsevol altra tècnica de recuperació.
Si l’arbre accidentat no és recuperable, s’haurà de tallar, trossejar i retirar de la via pública i
portar-ho fins a l’abocador autoritzat.
La Direcció Facultativa Municipal determinarà la tècnica a aplicar en cada cas. Per la qual cosa,
l’adjudicatari haurà de disposar sempre dels mitjans adients per poder-hi fer front, i disposar
d’un telèfon de contacte 24 hores per a poder contactar amb el responsable del servei.
5.4.5.

Manteniment i conservació de tutors, protectors, cablatges.

El contractista haurà de conservar i mantenir en perfectes condicions els elements de protecció,
subjecció, ornamentació o d’altres que tinguin els arbres públics. Això inclou a:
-Tutors metàl·lics, de fusta o d’altres materials.
- Protectors.
El contractista estarà obligat a inspeccionar l’estat d’aquests elements i passar comunicat per
escrit a la Direcció Facultativa Municipal.
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5.5.

CONSERVACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’OBRA HIDRÀULICA

5.5.1.

Generals

L’aigua consumida en les operacions de reg serà a càrrec de l’Ajuntament, ja sigui provinent de
companyia o d’altres fonts d’alimentació.
El contractista podrà utilitzar les boques de reg instal·lades en els jardins i en els seus entorns,
sempre que aquestes siguin de propietat municipal. Qualsevol ús que no sigui l’apropiat, així
com la utilització de xarxes de reg no municipals està prohibit i seran a compte i risc de
l’adjudicatari, que haurà de respondre si s’escau, de la infracció comesa.
Si per l’incorrecte manipulació de boques de reg o de la realització dels mateixos, hi hagués
pèrdues d’aigua, descalçament, arrossegaments o erosions del terreny o altres perjudicis,
l’adjudicatari restablirà pel seu compte la situació inicial de tota la zona amb danys i fins i tot
abonarà l’import del volum de les aigües vessades.
L’adjudicatari vetllarà en tot moment, perquè no es produeixin robatoris d’aigua, i ho haurà de
comunicar, si ho detecta a la Direcció Facultativa Municipal i /o Policia Local.
L’adjudicatari tan sols haurà d’utilitzar l’aigua estrictament necessària per al reg, sense pèrdues
d’aigua i tancant sempre correctament les boques de reg i les arquetes.
El contractista es farà responsable de la conservació i el manteniment de tota la instal·lació de
reg i de la resta de la xarxa d’aigua dins de l’àmbit dels parcs i jardins, excepte de la que
pertanyi a algun local objecte de concessió administrativa (bar, quiosc, etc.), o sigui aliè a l’ús
del parc (edificis públics, centre cívic, col·legi, instal·lacions esportives tancades o vestuaris...).
El límit de la conservació serà fins al punt de connexió corresponent, o fins l’entrada del local
corresponent.
El contractista facilitarà mensualment a la Direcció Facultativa la lectura del comptador del
subministrament d’aigua potable, si no s’indica cap altra periodicitat.
Els materials necessaris per efectuar les reparacions derivades de vandalismes no estan
incloses en els preus unitaris de l’inventari. A nivell indicatiu, cal dir que es reposen unes 50 ut
de elements de reg aeri anualment.
Els materials podran ser facilitats per l’Ajuntament.
Es farà entrega dels elements malmesos des del primer dia al personal municipal destinat a tal
efecte, el qual comprovarà i quantificarà el nombre d’elements malmesos per qualsevol motiu.
En el cas que els desperfectes siguin motivats per un mal compliment dels treballs de
conservació de l’empresa adjudicatària, seran a càrrec d’aquesta a part de les possibles
sancions que se li puguin aplicar.
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5.5.2.

Xarxa de reg

La conservació de la xarxa de reg, des de la sortida del punt de connexió en el comptadorarqueta de la Cia. d’aigües locals, passant per les canonades fins els
aspersors/difusors/inundadors/ línies de degoteigs o fins les boques de reg amb les
corresponents arquetes seran a càrrec de l’adjudicatari, incloent-hi els programadors de reg
automàtic, la xarxa elèctrica, les electrovàlvules i tota la instal·lació.
L’adjudicatari vetllarà pel perfecte funcionament de totes les instal·lacions de reg i qualsevol
avaria es repararà al més aviat possible i de manera que no incideixi en la bona conservació
dels espais a regar (caldrà resoldre-la en un termini màxim de 24 hores si es necessita per al
reg diari i de 48 hores si el reg no és diari).
Les avaries que afectin els serveis viaris o a tercers, siguin de titularitat privada o pública i que
puguin malmetre les plantacions, s’haurà de reparar al moment, sense pèrdua de temps per
part de l’adjudicatari. Per ell mateix o per avís de l’Ajuntament, Companyies d’aigües o d’altres.
Sempre haurà d’avisar als Serveis Municipals, en rebre l’avís d’avaria, i un cop l’hagi reparat,
s’haurà de presentar informe per escrit dels danys.
La Direcció Facultativa Municipal podrà encarregar a l’adjudicatari que el personal de la
contracta realitzi noves instal·lacions de reg de petit abast que millorin i ampliïn els existents,
òbviament en aquest supòsit, els nous materials seran a càrrec municipal.
L’adjudicatari donarà avís de qualsevol desperfecte que afecti a marcs, tapes i estat de l’obra
civil de les arquetes, les quals podran reparar-se mitjançant altres serveis o ser encarregats a
l’adjudicatari previ pressupost.
5.5.3.

Conservació, ús i manteniment de la xarxa de reg

La conservació de la xarxa de reg existent en estar a càrrec de l’empresa adjudicatària,
s’exigirà el seu manteniment i ús de la xarxa instal·lada, amb les normes de funcionament de la
legislació vigent i les que indiqui la Direcció Facultativa Municipal.
Hauran d’efectuar els següents treballs mínims que fan referència al manteniment preventiu i
correctiu:
a) Posada a punt periòdicament de programadors i electrovàlvules. Canvi de piles i batèries.
b) Manteniment de les vàlvules reguladores.
c) Reparació d’avaries que es produeixin en l’ús de la xarxa.
d) Renovació d’aspersors i hidrants, així com la seva adaptació a les programacions del reg
que s’estableixin.
e) El programador no requereix cap manteniment. És suficient el canvi de la programació de
reg per adequar-la a les necessitats de les plantes. Caldrà vigilar setmanalment els
corresponents missatges dels diferents problemes de funcionament que presenti a la pantalla.
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Es calculen aproximadament uns 6 canvis de programació anual , per tal d’adaptar el reg a les
diferents necessitats hídriques dels canvis estacionals i atendre els diferents episodis que
presenta la meteorologia. A tal efecte es tindrà especial cura en el seguiment de les prediccions
meteorològiques per tal d’adequar les programacions.
Es suspendran els regs abans d’un episodi de pluges. Tenir en compte la pluja acumulada per
mantenir tancats els regs en funció de la seva importància.
f) S’aconsella periòdicament (dues vegades l’any), verificar un arrencament individualitzat de
cada sector per detectar possibles malmeses en els conductors, així i tot, si no es produeixen
grans necessitats a la instal·lació, no requereix un manteniment sistemàtic profund.
g) Si la instal·lació compta amb filtres amb capçalera de sector (és a dir, abans de cada
electrovàlvula), caldrà fer la neteja mensualment cas que el subministrament d’aigua sigui “no
potable”.
h) Es verificarà amb un arrencament manual de cada sector el funcionament d’electrovàlvules i
conductors, abans de primavera.
i) Un cop cada 6 mesos s’haurà de netejar el pericó i la clau de pas general o sectorial, que
caldrà lubrificar-la convenientment, ruixant-la amb oli lubrificat diluït accionant la clau obrint-la o
tancant-la. Si s’observa fuites, s’haurà de canviar el que es consideri. Un cop cada any caldrà
fer neteja de l’exterior i interior de l’aixeta i pintar-la si és el cas.
j) En les claus de pas amb desguàs, un cop a l’any es netejarà el pericó i la clau de pas, que
caldrà lubrificar convenientment, ruixant-la amb petroli o bé amb oli lubrificat diluït i accionant la
clau, obrint-la o tancant-la. Si s’observa fuites, s’haurà de canviar el que es consideri. Finalment
s’haurà comprovar que les aixetes quedin ben tancades.
Les aixetes de desguàs de línies de degoteig s’hauran de mantenir obertes durant 3 minuts,
observant si l’aigua evacua lliurement. Quan l’aixeta es trobi al final d’una canonada s’efectuarà
aquesta operació un cop al mes.
k) En la vàlvula reductora de pressió un cop a l’any s’haurà de revisar les peces i mecanismes
de la vàlvula, aïllant-la i tancant les claus de pas i reparant o substituint el que calgui. S’haurà
de netejar i pintar les peces del pericó si cal cada any.
l) En les ventoses, un cop a l’any, s’haurà de netejar el pericó i es lubrificarà la clau de pas si
existeix comprovant el funcionament de la ventosa. Si s’observessin fuites, s’efectuaran les
reparacions necessàries per un bon funcionament.
m) Boca de reg: Un cop a l’any s’haurà de comprovar el seu funcionament. S’haurà de
comprovar convenientment i ruixar amb petroli o oli lubrificant diluït. Si s’observen fuites,
s’haurà d’actuar en conseqüència.
o) Els filtres s’han de mantenir net d’impureses. A tal efecte caldrà una neteja de filtres en
capçalera, cas d’existir, de forma regular cada tres mesos. S’haurà de vigilar l’estat de neteja
dels filtres si es detecta qualsevol mancança en la dosi de reg, per tal d’esbrinar si han quedat
obturats de resultes de qualsevol incidència que afecti la qualitat de l’aigua facilitada per la cia.
D’aigües.
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p) En el cas de les instal·lacions a base de degoters autocompensats, caldrà realitzar les
tasques de manteniment fixades pel fabricant del sistema. En tot cas s’haurà de realitzar neteja
de filtres mínim un cop el trimestre, accionar la vàlvula de descàrrega o rentat una vegada a la
setmana, comprovar el funcionament de la vàlvula de ventosa i aplicació d’alguicida compatible
una vegada l’any.

5.5.4.
Protocol de manteniment d’instal·lacions de baix risc pel control de la
legionel·la.
Es durà segons la normativa vigent i el vigent protocol que s’adjunta com a annex 6. El
manteniment ha d’incloure la desinfecció anual dels dipòsits de regulació de xarxes de reg,
desinfecció de les tuberies i emissors de reg d’acord en el protocol i d’acord amb l’inventari
aproximat d’instal·lacions, que s’haurà de complementar si cal. (annex 4).
La xarxa de reg quant es tracti de reg per degoteig soterrat no està considerada de baix risc.
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5.6.

MANTENIMENT DE SORRALS I ZONES TOVES I DURES.

Està inclosa la neteja i manteniment dels sorrals i de totes les zones toves o dures incloses en
els espais verds objecte de manteniment. La neteja consisteix en la retirada de les herbes que
surten de les escletxes dels paviments durs, branques caigudes i altres residus vegetals i
orgànics.
També està inclosa la neteja d’herbes i fulles dels sorrals i zones de sauló i la seva
descompactació amb mitjans mecànics, quan l’alçada de caiguda sigui superior a 1.000 mm.

5.6.1.

Retirada de brancatge de podes, retalls i restes vegetals

Sempre que es realitzin els esmentats treballs es procedirà a la seva immediata recollida i
transport, tant sigui al contenidor o directament al camió, evitant en tot moment la invasió de
l’espai públic, en cas necessari l’adjudicatari haurà de procedir a la seva senyalització o
balissament.
5.7.

NETEGES ESPECIALS.
Senyals de trànsit, mobiliari i enllumenat

L’adjudicatari es responsabilitzarà per tal que la vegetació no distorsioni l’enllumenat públic,
mobiliari, ni les senyalitzacions de trànsit (semàfors, senyalització vertical, etc.), o envaeixi
propietats particulars.
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5.8.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

A més a més del que s’ha especificat en la present memòria, el contractista també queda
obligat a tot el que figura a continuació:
5.8.1.

Revisió d’inventari

A l’inici de la prestació del servei, l’empresa haurà de comprovar l’inventari facilitat pels serveis
tècnics municipals, en el que respecta a m2 de zones verdes segons la seva tipologia, nombre i
ubicació de les especies d’arbrat. Farà constar les possibles diferències d’amidaments i els
reflectirà en els arxius de base de dades i contingut gràfic, en el format que determinin els
serveis tècnics municipals.
Aquests inventaris s’haurà d’actualitzar anualment. Com estan previstes tasques de millora que
aniran transformant l’inventari actual, s’hauran de reflectir els canvis de tipologia del verd en
l’inventari actualitzat per tal de servir com a base del nou preu anual de la contrata en aplicació
dels preus unitaris de l’oferta per a cada tipus de superfície verda. Per exemple, quan una
superfície passi de gespa a entapissant, s’actualitzarà l’inventari i a l’any següent es certificarà
segons el preu unitari corresponent.
La delimitació exacte dels espais es farà d’acord amb als plànols de l’Annex 1 i amb les
indicacions de la D. F municipal.
5.8.2.

Generals

El contractista estarà obligat a realitzar tot el que calgui per al bon funcionament dels treballs de
conservació i manteniment objecte d’aquesta contracta, a més del que determini la Direcció
Facultativa Municipal.
També estarà obligat a notificar per escrit els danys que observés als jardins, posant en
coneixement de la Inspecció Facultativa, totes les obres o treballs que realitzi a la via pública i
que afectin les zones contractades.
El contractista podrà utilitzar les boques de reg instal·lades als jardins sempre que aquestes
siguin de propietat municipal. Qualsevol ús que no sigui l’apropiat, així com la utilització de
xarxes d’abastament no municipals, serà sota el risc de l’adjudicatari, el qual haurà de
respondre de la infracció comesa.
L’empresa adjudicatària intervindrà directament, sense esperar instruccions dels Tècnics
Facultatius, en aquelles operacions d’inspecció i de reparació que requereixin actuació
justificada i urgent, ja que és una obligació detectar tots els desperfectes o avaries que
s’originin en el parc o zona verda.
Intervindrà, també, a requeriment de la Direcció Facultativa i de l’Ajuntament, i en actuacions
que per la seva urgència siguin necessàries, fora de l’horari normal, sense perjudici de la
compensació econòmica si s’escau.
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Mantenir contacte permanent amb la DF la qual podrà transmetre instruccions al tècnic
responsable de l’empresa durant tot l’horari de treball. En dies festius i fora de l’horari de treball
dels dies laborables, es valorarà el fet de disposar d’un mínim de mitjans humans disponibles,
que com a guàrdia, permeti afrontar situacions imprevistes.
Està obligat a notificar immediatament i per escrit a la DF els danys produïts per actes
vandàlics, obres, treballs o altres incidències que afectin a les instal·lacions del parcs, i en
particular a l’àmbit de manteniment, presentant un informe detallat de la relació de danys amb
el màxim d’informació possible. Correspon a la DF valorar la causa del dany, decidir a càrrec de
qui van els costos de substitució i arbitrar les mesures convenients per a la seva correcció. En
cas de denuncia a Comissaria o Jutjat, es facilitarà a la DF una còpia d’aquesta adjunta a
l’informe.
El contractista és responsable de l’exacte compliment de la totalitat dels serveis contractats;
conseqüentment, no li serviran d’excusa les faltes de subministradors o treballadors que per a
ell efectuïn els treballs.
El contractista haurà de prendre totes les precaucions necessàries per evitar accidents i
perjudicis de tot ordre, essent responsable d’elles, i atenent a aquesta matèria a la Legislació
General de l’Estat, de la Comunitat Autònoma i del Municipi corresponent.
Els treballs haurà de realitzar en l’ordre lògic i pràctic del bon ofici.
Caldrà prendre totes les mesures que siguin necessàries quan els treballs es realitzin en llocs
públics.
S’haurà d’atendre especialment la seguretat dels usuaris dels parcs i jardins, per la qual cosa
es retiraran ràpidament totes les restes, terres o residus, que suposin un perill pels usuaris .
L’empresa adjudicatària serà la responsable dels accidents o danys que es pugin produir, fins i
tot a terceres persones, per no aplicar les mesures de seguretat, siguin o no advertides per la
Direcció Facultativa.
Les zones o instal·lacions que siguin objecte d’obres o reparacions que pugin suposar un perill
per als visitants, seran tancades amb tanques, balises i estaran degudament senyalitzades i
impediran l’accés a les persones alienes als treballs. Quan les zones de treball quedin tancades
de nit, s’hauran de disposar senyals lluminosos, fluorescents o reflectants que alertin dels
obstacles o perills.
Els forats o rases obertes, en cas que no estiguin delimitades amb tanques sòlides, s’hauran de
tapar amb planxes d’acer de 20 mm. de gruix o amb altres materials rígids, que quedaran
situats a ras de la superfície de l’entorn.
L’empresa adjudicatària haurà de prendre les mesures de seguretat en el treball especificades
en la legislació vigent.
Es fa especial atenció, perquè s’adoptin les mesures senyalades per als treballs en vials i
camins quant a l’obertura de forats, rases... i protecció d’aquests fins el seu total farciment,
senyalització...
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Les plantes subministrades i plantades per l’empresa adjudicatària, així com les xarxes de reg
executades o ampliades, estaran garantides per 12 mesos, obligant a l’adjudicatari la seva
reposició durant el període de conservació de la contracta, i sempre abans de la seva recepció
definitiva, en idèntiques mesures, característiques i desenvolupament de les que hagués
plantat, atenent a tal efecte les instruccions de la Direcció Facultativa Municipal.
Si les plantes fossin aportades per l’Ajuntament o altre, l’empresa adjudicatària les haurà de
recepcionar en perfectes condicions d’arrelament, fent notar per escrit, durant la seva recepció
o retirada, aquelles que, segons el seu criteri, no reuneixin d’adequada preparació per al seu
trasplantament, fent-se responsable a partir d’aquell moment de la seva supervivència. Les
mancances que s’originessin durant el període de garantia les haurà de reposar l’adjudicatari.
Les baixes de plantacions de tot tipus i els desperfectes d’infraestructura, instal·lacions, i béns
municipals, produïts per defectes de conservació i manteniment i per altres causes atribuïbles
al adjudicatari, llevat dels actes vandàlics, accidents o d’altres causes de força major i
acceptades com a tals per la Direcció Facultativa Municipal, seran reposades immediatament
pel contractista assumint els seus costos i sense càrrecs per l’Ajuntament. Les substitucions es
realitzaran per altres de les mateixes espècies, models, mides, característiques i
desenvolupament que les originàries i tal i com determini la Direcció Facultativa Municipal.
L’adjudicatari haurà de disposar d’un responsable tècnic que dirigirà el personal y els treballs
de la contracta i el qual estarà en contacte directe amb els Serveis Tècnics Municipals de
Jardineria, el qual rebrà d’aquesta, les ordres oportunes i assistirà als mesuraments,
modificacions, classificacions, etc. l’esmentada persona serà un titulat de grau mig (Enginyer
Tècnic agrícola o similar).
A més d’això, la Direcció de l’adjudicatari haurà d’estar en contacte continu amb la Direcció
Facultativa Municipal i li lliurarà cada dilluns els resums de treball de la setmana anterior i
planificaran la següent.
El personal que disposarà l’adjudicatari treballarà les hores anyals que determini el conveni del
ram o la situació legal vigent. Es poden flexibilitzar els horaris segons conveni, però de tal
manera que el còmput total d’hores setmanals de treball sigui el mateix. Aquests torns es
concretaran entre l’adjudicatari i l’Ajuntament i seran de dilluns a divendres.
L’adjudicatari estarà obligat al més exacte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en
matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament
legalitzat d’acord amb aquestes lleis.
L’adjudicatari haurà de presentar un “planning” de treball i una roda de manteniment dels parcs
i jardins. Aquest plannig haurà de poder permetre fer un seguiment de la qualitat del servei per
tal poder conformar les certificacions mensuals.
L’adjudicatari haurà de comunicar a la Inspecció Tècnica qualsevol anomalia que trobi en el
desenvolupament del seu treball,
així con suggeriments en ordre a la seva major
racionalització i eficàcia, i a facilitar a la Inspecció Tècnica i els seus Auxiliars qualsevol
informació que els sigui requerida, a efectes de control, estadística o coneixement de les
operacions en curs o realitzant en l’aspecte tècnic com econòmic.
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També haurà d’informar l’adjudicatari, de l’establiment de senyals i mesures de protecció
personal o actuacions que suposin intervenció en instal·lacions d’infraestructura (telèfon, llum,
aigua, semàfors, gas, etc).
Seran responsables dels possibles danys o afectacions a instal·lacions de companyies de
serveis i d’altres.
El contractista serà responsable de l’exacte compliment de la totalitat dels Serveis contractats.
En l’execució dels treballs, si per oblit, omissió o error de l’empresa adjudicatària, es
produeixen danys als elements vegetals, obra civil, instal·lacions o equipaments de l’arbrat o
jardins, s’exigirà a l’adjudicatari en qüestió, les indemnitzacions per danys i perjudicis
corresponents al cas, que es fixaran per l’Ajuntament.
En circumstàncies extraordinàries o per causes de força major (nevades, incendis forestals,
inundacions, calamitats, etc.) que poguessin presentar-se dins del Terme Municipal,
l’adjudicatari realitzarà i prestarà l’ajut necessari amb els mitjans disponibles i oferts en l’oferta,
sense que això incrementi la remuneració que l’esmentat servei extraordinari representa, fins a
tot si les zones d’actuació sobrepassen els límits de la concessió.
A inici de contracte el contractista elaborarà l’inventari dels magatzems existents en els parcs i
places amb la totalitat dels mitjans que les instal·lacions disposen. Al llarg del contracte, el
contractista té l’obligació de mantenir netes i degudament condicionades, quedant en perfecte
estat de manteniment i ús al finalitzar el contracte.
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5.9.

MAQUINÀRIA , VEHICLES I PARCS DE GRANS DIMENSIONS

El contractista haurà d’aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder
realitzar el servei, així com pels subministraments i treballs varis que es puguin necessitar,
segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els esmentats treballs es
realitzaran a la via pública.
Tots els transports que motivin els treballs i subministraments contractats en les feines de
neteja i manteniment de les zones, així com la mobilitat necessària per als treballadors, són a
compte del contractista adjudicatari i s’entenen compresos en els preus ofertats.
Els vehicles que utilitzi, adscrits al servei al 100%, tindran les condicions necessàries per al fi al
qual són destinats, amb referència a la seguretat i les conveniències d’estètica urbana i
condicions sanitàries. Estaran dotats d’un distintiu on es faci constar la pertinença a un servei
que presta l’Ajuntament segons manual d’imatge corporativa.
El contractista especificarà en la seva oferta una relació del nombre mínim de maquinària i
vehicles adscrits a aquest contracte, especificant les seves característiques tècniques
(potència, marca, capacitat...).
Dins de l`ambit del contracte existeixen dos parcs de grans dimensions, que configuren un nexe
d’unió amb la resta de zones. Concretament en quant al Parc de les Morisques l’adjudicatari de
la zona que l’agrupa, s’haurà de responsabilitzar de la seva obertura i tancament de dilluns a
dissabte, excepte diumenges, festius i el mes d’agost. Diumenges i festius i durant l’agost
aquesta anirà a càrrec de la Policia Local.
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5.10.

COMUNICATS DE TREBALL, FULLS DE CONTROL I SEGUIMENT INFORMÀTIC.

Periòdicament el contractista haurà de realitzar els comunicats de treball i donar a la Inspecció
Tècnica un comunicat detallat dels treballs realitzats setmanalment i un altre de resum
mensual i detall per diferents treballs. La Direcció Tècnica es reserva la facultat de modificar el
format i sistema de comunicació periòdica d’acord amb l’interes del servei.
El contractista adjudicatari, a més dels comunicats de treball que s’especifiquen, estarà obligat
a facilitar informàticament de les dades en resums mensuals i anuals, i aquells que amb finalitat
estadística i de control considerin necessaris els Serveis Tècnics Municipals de Jardineria per a
la bona marxa de la concessió. El contractista haurà de disposar, d’exigir-ho els serveis tècnics,
del sistema informàtic que permeti compatibilitzar la informació que se sol·liciti en tot moment.
El contractista facilitarà les dades amb fulls resum i suport informàtic.
S’hauran de facilitar com a mínim les dades següents, acompanyades, si s’escau, dels
corresponents comprovants :
- Volum d’aigua potable emprada.
- Volum d’aigua no potable si fos el cas.
- Tm de restes vegetals totals.
- Tm de restes vegetals reutilitzades com a mulch.
- Lt. de caldo en els tractaments fitosanitaris.
- Llistat d’incidències i vandalismes amb la seva corresponent valoració.
- Llistat de les modificacions de les medicions de les zones verdes: noves zones
d‘arbustiva, escorça de pi...
Durant el contracte i amb finalitat estadística i de control, el contractista haurà de facilitar
qualsevol dada o complimentar tot tipus de qüestionari que la DF consideri necessaris pel bon
funcionament del contracte.
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6. CERTIFICACIÓ DELS TREBALLS.
La retribució del adjudicatari s’efectuarà a partir de la factura que l’empresa girarà a
l’Ajuntament per mesos vençuts.
Previ a la presentació de la factura es presentarà una proposta de liquidació, a partir dels
serveis prestats durant el mes (justificats documentalment en els “comunicats de treball” i
introduïts en la base de dades d’execució de la contracta), dels preus unitaris per espai
d’aquests serveis que resultin de la licitació i amb l’aplicació dels conceptes de gestió de la
qualitat que es detallen a l’apartat següent.
Aquesta proposta de liquidació, així com les factures corresponents, s’estructuraran amb el
format que defineixi l’Ajuntament.
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7. GESTIÓ DE LA QUALITAT.
La voluntat de millora de la qualitat, l’optimització contínua dels serveis, el treball diari per a
l’assoliment dels objectius fixats, la transparència en la facilitació de les dades i en la prestació
efectiva i eficient dels serveis programats són els pilars que sustenten la bona relació i
confiança mútua entre l’empresa adjudicatària i l’Ajuntament.
En aquest marc general que planteja el plec de condicions en la seva globalitat, queda per
definir en aquest capítol aspectes més lligats al control i gestió de la qualitat, entesa com una
oportunitat constant de millora de l’eficiència i eficàcia dels serveis que l’Ajuntament ha
contractat.
S’ha de diferenciar clarament el que és el compliment de les prestacions i serveis pactats, que
anomenem Control de la Prestació del servei, del que és la Qualitat pròpia del servei prestat.
Aquests aspectes no són responsabilitat única de l’empresa adjudicatària.
D’altra banda, s’espera que l’empresa adjudicatària treballi en ferm per a l’assoliment de tots i
cadascun dels objectius que expressa aquest plec de prescripcions.
Es pretén aconseguir uns serveis de neteja i recollida eficaços, en el sentit que tot i que el
compliment dels serveis oferts pel contractista és un requisit indispensable, no implica
l’acompliment dels nivells de qualitat requerits.
Les facultats de control i seguiment les realitzarà l’Ajuntament encara que també podran ser
realitzades mitjançant una empresa independent, designada per l’Ajuntament.
Per garantir l’estandardització de la qualitat, s’establirà un sistema de control del servei que faci
uns seguiments del compliment de les prestacions i serveis pactats. Aquest servei es farà a
través de la contractació d’una empresa externa que realitzarà una auditoria de servei i que
farà seguiments aleatoris, i sense comunicació prèvia a l’empresa contractista. L’empresa
adjudicatària n’assumirà el cost, fins a un màxim d’un 1% del pressupost execució material del
contracte + IVA i l’Ajuntament serà l’encarregat de contractar i dirigir els treballs.
Aquest control caldrà que es porti a terme de forma independent i objectiva per una o varies
empreses o professionals independents de reconegut prestigi i experiència en el sector. Serà
l’Ajuntament qui designarà l’empresa encarregada de dur a terme el control de qualitat.
L’Ajuntament podrà anualment canviar l’empresa responsable del control de qualitat, i la relació
contractual s’establirà entre l’adjudicatari i el responsable de realitzar aquest control de
seguiment.

8. PERSONAL
L’adjucatari de cada lot disposarà del personal necessari en cada moment i època de l’any per
la bona execució dels treballs i tasques de manteniment i conservació i neteja incloses en el
contracte.
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Al capdavant dels operaris de la constracta es destinarà un tècnic i un encarregat que hauran
de poder estar permanentment comunicats amb la D. F durant tota la jornada de treball.
Caldrà de disposar d’equips especialitzats en els següents àmbits:
a) Poda
b) Manteniment de xarxes de reg en quant a prevenció de legionel·losi.
Tots els operaris aniran correctament uniformats, d’acord amb les instruccions de l’Ajuntament i
disposaran de totes les llicències o permisos per a poder utilitzar la maquinària, equips i d’altres
que siguin necessaris.
El personal a subrogar en funció de cada lot i d’acord amb el conveni col·lectiu vigent del qual
no podran ser modificats (Conveni col·lectiu estatal de jardineria per al periode 2015-2016,
BOE, de 2/2/16) és le següent (ANNEX 7).

Sant Quirze del Vallès, maig 2016.
Antoni Alonso i Permanyer
Cap del Servei de Parcs i Jardins,
Enginyer Tècnic Agrícola.

Juan José Fernandez Garcia
Encarregat de la brigada municipal
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ANNEXOS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE CONSERVACIÓ I MILLORA PER A LA SOSTENIBILITAT DELS PARCS I JARDINS
PÚBLICS DE ST. QUIRZE DEL VALLÈS
ÍNDEX
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9. ANNEX NÚM.1- INVENTARI DE ZONES A MANTENIR.

ZONES VERDES ADJUDICADES
NÚM

ZONA

NÚM. FITXA

1 CAN CASABLANCAS (ROSSELLÓ)

72

2 CAN CASABLANCAS (ROSSELLÓ)

68,135, 67,
133

3 CAN CASABLANCAS (ROSSELLÓ)

63

NOM
Rotondes Priorat-PallarsVallespir

UBICACIÓ
C/ Priorat - C/ Pallars - C/ Vallespir

Bosquet poliesportiu i de la
Ronda Arrahona

Totes les zones verdes compreses
entre els carrers Priorat, Vallespir,
Rosselló i Ronda Arrahona

Espai Pallars

Espai al C/Pallars, entre Pla de
l'Estany i Rosselló

4 CAN CASABLANCAS (ROSSELLÓ)

62

Parterres C/ Priorat

C/ Priorat costat habitatges

5 CAN CASABLANCAS (ROSSELLÓ)

64

Jardineres carrer Pallars

C/ Pallars (entre C/Urgell i C/Rosselló)

Jardineres carrer Maestrat

Passatge sense nom, entre Urgell i
Rossello

6 CAN CASABLANCAS (ROSSELLÓ)
7 CAN FEU
8 MAS DURAN

131, 132
178

9 MAS DURAN

Rotonda, marge i illa d'accés St.
Quirze per Rda. Arraona

Rda. Arraona - Vicenç Renom

Parc de les Morisques

Parc de les Morisques

Espai Joan Oliver

Espai comprés entre Frederica
Montseny, Joan Oliver, Ronda Santa
Julita i Clementina Arderiu

10 MAS DURAN

27

Rambla Lluís Companys i Plaça
14 d'abril

Rambla Lluís Companys

11 MAS DURAN

28

Avd. Rambla Països Catalans

Rambla Països Catalans

12 MAS DURAN

29, 30

Plaça de la Glosa i parterres
Camí del Mas

Plaça de la Glosa i Avd. Camí del Mas

Rotonda FGC i illetes

Rotonda accés Sant Quirze per C1413

13 MAS DURAN

31, 32

14 MAS DURAN

37

Espai Torrent del Llorer

C/ Torrent del Llorer (entre
C/Moreneta i C/Mercè)

15 MAS DURAN
CAN CASABLANCAS (EGARA16 LIVING)

26

Plaça Sant Jaume

C/ Sant Jaume - C/ Barcelona - C/
Vallcorba

60

Parc antic cementiri

Av. Egara - C/ Capcir - C/ Priorat

105

Mitjana Av. Egara

Mitjana en tota l'Av. Egara inclòs totes
rotondes

148

Plaça del Molí

Poble sec

149

Espai Vial Poble Sec (camí del
molí), inclòs rotonda accés P.I

Pg. Bòbila - Pl. Del Molí

CAN CASABLANCAS (EGARA17 LIVING)
POBLE SEC-ALCAMPO18 FERROCARRIL
POBLE SEC-ALCAMPO19 FERROCARRIL
POBLE SEC-ALCAMPO20 FERROCARRIL
POBLE SEC-ALCAMPO21 FERROCARRIL

147

Tanca xiprers i jardineres
metal·liques Poble Sec
Illes accés Sant Quirze Poble
sec

22 ELS PISOS

12

Aparcament dels Pisos

23 ELS PISOS

7,8

Triangles Jardineres C/ Terrassa C/ Terrassa

150,151

C/ Estrella
C/Estrella i accés C-58
C/ Bellaterra - C/ Sabadell - Rda.
Arraona
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24 ELS PISOS

9,10,11

Jardineres i Illetes C/ Rubí

C/ Rubí -Barcelona

25 ELS PISOS

4

Plaça Sant Quirze Santa Julia

Plaça Sant Quirze Santa Julita

26 CENTRE

6

Plaça de l'Olivera

Av. Pau Casals - Rda. Arraona - C/
Sentmenat

27 CENTRE

39

Pl. El Turonet

Plaça El Turonet

Plaça Catalunya

Av. Gaudí - C/ Santiago Rusiñol - C/
Lleida

28 CENTRE

24

29 CENTRE

19

Plaça Dr. Relat

Plaça Dr. Relat

30 CENTRE

23

Paneres Av. Gaudí - Mig

Av. A. Gaudí - C/ del Mig

Plaça Alselm Clavé inclòs E.P

C/ Alselm Clavé

Jardineres Plaça de la Vila
Jardineres Plaça dels Avis i Pau
Casals

Plaça de la Vila
Plaça dels Avis i Av. Pau Casals

Mitjana, rotondes i laterals
Ronda Arraona

Ronda Arraona entre Egara i Camí del
Mas

31 CENTRE
32 CENTRE

1

33 CENTRE

3, 2

34 CENTRE

172,65,66,14

Plaça interior edifici adjacent a la Plaça ubicada entre la Patronal i els
patronal i espai C/Barcelona
C/Moreneta, Barcelona i Pau Casals

35 CENTRE
36 MAS DURAN

155

Marges Crusafont i Pairó

37 CENTRE

13

Jardinera Pep Ventura

EDIFICI

Marges Crusafont i Pairó amb C-1413
C/Pompeu Fabra amb Pep Ventura

NÚM. FITXA

UBICACIÓ

38 PATRONAL

Avda. Pau Casals

39 AJUNTAMENT

Plaça de la Vila 1

40 CASA PINTOR VILAPUIG

13

Carrer Pintor Vilapuig

41 PREFECTURA DE POLICIA
NÚM

ZONA

Ronda Santa Julita
NÚM. FITXA

NOM

UBICACIÓ

ZD 1

MAS DURAN

Pantalla sònica

Ronda Santa Julita

ZD 2

ROSALES

Zona adjacent Pg. Colomer

Passeig del Colomer

ZD 3

CAN CASABLANCAS (ROSSELLÓ)

Zones adjcents a la petanca

C/Priorat

ZD4

CAN CASABLANCAS (ROSSELLÓ)

Cementiri

Cementiri Municipal C/Pallars

Flor de temporada
Rotonda Arraona – Av Egara (Taca)
Rotonda Pl. del Monol·lit (Anell)
Parterres d’accés St Quirze amb oliveres (Taca)
Plaça de les Morisques, al costat de la pedra de molí i morera (Taca)
Plaça de les Morisques, zona d’estada (Anell discontinu)
Jardineres Pça de l’ajuntament

També, s’inclouen totes les jardineres hi hagi en aquesta zona. S’entèn per jardinera qualsevol
element de mobiliari urbà o petita zona construïda de menys de 5 m2 amb vegetació
En l’apartat d’arbrat en espais verds s’inclouen 50 arbres C=1 anualment
En l’apartat d’arbrat viari s’inclouen 900 arbres C=1 anualment.
Els licitadors hauran de comprovar aquesta relació amb la contemplada als plànols que
s’adjunten. En cas d’haver-hi discrepàncies, s’haurà de comptabilitzar les zones per excès i
d’acord amb les indicacions de la D.F municipal. Veure plànol zona 1.
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ZONES VERDES
ADJUDICADES
NÚM

ZONA

NÚM. FITXA

NOM

1 LES FONTS

54

Espais verds Pisos - C/
Horts

2 LES FONTS

51, 52 i 53

3 LES FONTS

55

4 LES FONTS

UBICACIÓ
C/ Dels Horts - C/ de
l'Esglèsia

Espai Font d'Alselm
Pg. Font d'En Clave Clavé, parterre i rotonda C/ Sant Quirze
Espai Font d'en Samper

C/ Esglèsia - BP1503

Espai Psg. Riera

Passeig Riera

5 LES FONTS

161

Bosquet Baix Riera

Baix Riera

6 LES FONTS

162

Plaça Nova

Plaça Nova de Les
Fonts

159 i 160

Passeig del Ferrocarril

Pg. Ferrocarril (entre
Perramon i Santa
Anna)

166. 165 i 164

Poliesportiu Municipal
Les Fonts (parterre
piscina). Torre Julià
desbrossat

C/ Josep Mitats

Plaça dels Maulets

Final Pge. Santa
Eulàlia

Plaça de la Sardana i
parterres annexos

C/ Perramon - Passeig
Ferrocarril-Moreres

Jardineres i Talús al
C/Segarra, Bages i
passatges

C/Segarra i Bages

7 LES FONTS

8 LES FONTS
9 LES FONTS
10 LES FONTS

167,156,158

CAN
CASABLANCAS
11 (FERROVIAL)

12 CAN PALLÀS

119

Plaça Pedres Blanques

C/ Pedres Blanques C/ dels Caus - Av.
Can Pallàs - Rda.
Arraona - Av. Del
Vallès

13 CAN PALLÀS

118

Marges de la Grípia

C/ Pedres Blanques i
C/ Grípia

14 CAN PALLÀS

117

Avinguda de la Plana

Avinguda de la Plana

114,115 i 116

Rotonda de Can Pallàs,
Marges Font de la Riba
i Av. Can Pallàs

Av. De Can Pallàs Font de la Riba Pedres Blanques

16 CAN PALLÀS

110, 111 120

Espai antiga
depuradora (entre
Rda.Arraona-C/Ribera i
caminet) i parc torrent
font del pont

Av. Can Pallàs

CAN
CASABLANCAS
(EGARA17 LIVING)

101,103,99 i
100

Espais interiors living i
parking cap

Living Club paral·lel
Av. Arraona , Pge.
Garrigues, Egara

Plaça de l'Amistat i
pollancreda annexa
incloses jardineres

C/ Travessera - C/
Terranova - Av. Vallès
- Av. Arraona

15 CAN PALLÀS

SANT QUIRZE
18 JARDI

95, 94
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Espais enjardinats Can
Tuset

Can Tuset

98

Entorn Masia Can Feliu

Av. Vallès - Enric
Morera - Eduard
Toldrà

SANT QUIRZE
21 JARDI

169,44

Parc de Can Feliu i de
Can Barra

Parc forestal torrent
de la betzuca fins C1413

SANT QUIRZE
22 JARDÍ

171

Parc de Can Barra

Parc Forestal de can
Barra

23 ROSALES

40

Prat dels plataners

Passeig ColomerC1413

138,141

Pont- C-1413 i illeta

Pont - C-1413

25 LOS ROSALES

139,140

Plaça del Pont i Espai
Sant Llorenç

C/ Del Pont - C-1413

26 LOS ROSALES

143

Parc de Los Rosales

C/ del Pont - C/ Camí
de Ca n'Arús

75, 83

Mitjana Av. Camp,
rotondes i llletes
adjuntes- Teté Motoliu

Av. Del Camp

126,127,128 i
90

Gespa Av. Del Vallès i
desbroç i zona infantil
malta, Arcades
Vallsuau, Rotonda
Bigorra i jardineres

Av. Vallès (entre Av.
Camp i Pl. De la
Bigorra) i Malta

SANT QUIRZE
29 PARC

89

Plaça de les
Autonomies i jardineres
C/Guilleries

Av. Del Vallès - C/ de
les Guilleries

SANT QUIRZE
30 PARC

88

Prat del lledoners

C/Muntanya

SANT QUIRZE
31 PARC

87

Plaça Badabadoc

Ficus -Badabadoc.

SANT QUIRZE
32 PARC

84, 85

Plaça Mari Santpere

C/ Prat - C/
Castanyers

SANT QUIRZE
33 PARC

80, 81, 82

Pl. Ovidi Montllor

C/ Castanyers - C/
Bosc

Plaçes interiors Avda
Can Pallàs

Avda Can Pallàs 6-30

Masia Can Barra

Pg. Can Barra - C/
Avets

Gespa C/ Bretanya i
Provença

C/ Bretanya - C/
Croàcia-C/Provença

19 CENTRE
SANT QUIRZE
20 JARDÍ

24 LOS ROSALES

SANT QUIRZE
27 PARC

28 VALLSUAU

34 CAN PALLÀS
SANT QUIRZE
35 PARC

50,46,47 i 48

36 VALLSUAU
NÚM
ZD 1

ROSALES

Antic Camp de Futbol

SANT QUIRZE
ZD 2 JARDI

Talús Joaquin Rodrigo

SANT QUIRZE
ZD 3 PARC

Espai Carrer Pruner

EDIFICI
37 BIBLIOTECA
38 MASIA CAN FELIU
39 TORRE JULIÀ

NÚM. FITXA

UBICACIÓ
Eduard Toldrà
Enric Morera
C/Josep Mitats
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•
•

•
•
•

Plaça del Rellotge
Plaça del Molí (al costat de la fruiteria Paco)
Masia Can Barra (a dintre on hi ha les palmeres i en Avinguda Can Barra en la
rotonda que té l’olivera)
Parterre Joaquim Rodrigo
Castanyer-Bosc
Vallsuau
Avinguda del Camp (Rotonda de la palmera)

També, s’inclouen totes les jardineres hi hagi en aquesta zona. S’entèn per jardinera qualsevol
element de mobiliari urbà o petita zona construïda de menys de 5 m2.
En l’apartat d’arbrat en espais verds s’inclouen 50 arbres C=1 anualment
En l’apartat d’arbrat viari s’inclouen 900 arbres C=1 anualment.
Els licitadors hauran de comprovar aquesta relació amb la contemplada als plànols que
s’adjunten. En cas d’haver-hi discrepàncies, s’haurà de comptabilitzar les zones per excès i
d’acord amb les indicacions de la D.F municipal. Veure plànol zona 2.
Per més informació veure documentació gràfica. Les Fitxes que s’adjunten només tenen caire
informatiu.
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10.

ANNEX NÚM. 2 - LLISTAT DE PREUS UNITARIS FIXES DE

MANTENIMENT PER A AMPLIACIONS MODIFICACIONS.
Tasques de conservació fixes segons descripció plec de prescripcions tècniques
•

Conservació de gespa incloent la xarxa de reg associada

1,58 €/m2/any

•

Conservació de prat sec

0,22 €/m2/any

•

Conservació d’arbust i vivau incloent la xarxa de reg associada.

0,93 €/m2/any

•

Conservació de jardinera

169,64 €/ut./any

•

Conservació d’arbrat de zona verda

6,58 €/ut/any

•

Conservació de la flor de temporada

22,54 €/m2/any

•

Reg d’arbrat mitjançant boques de reg i mànegues

45 € /ut/any

Els preus indicats són preus d’execució material, no inclouen DG,BI ni IVA.
A AQUESTS PREUS SE’LS APLICARÀ LA BAIXA ECONÒMICA QUE OFERTI
L’ADJUDICATARI I LA MATEIXA ESTRUCTURA ECONÒMICA EN QUANT A DESPESES
GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL QUE OFERTI
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11.

ANNEX

NÚM.

3

-

LLISTAT

DE

PREUS

UNITARIS

VARIABLES DE MANTENIMENT
• Poda de refaldat, poda suau de façana, neteja, manteniment
d’arbre petit

11,66 €/ut

• Poda de formació arbre petit, manteniment de mitjà, poda de
façanes i similars per arbre mitjà

15,36 €/ut

• Poda de brocada de moreres o arbre mitjà, manteniment
arbre gran, arrodonir truanes o terciat d’arbre poc desenvolupat
o tala d’arbre sec.
• Poda de terciat d’arbre mitjà, o aclareix en pi mitjà

22,50 €/ut

•

Poda de terciat d’arbre gran o aclareix pi gran

70,42 €/ut

•

neteja o aclareix de pi exemplar

145 €/ut

•

Tractament fitosanitari sobre superfícies

0,49 €/m2

•

Tractament fitosanitari en plàtan petit

4,31 €/ut.

•

Tractament fitosanitari en plàtan gran

8,31 €/ut.

48,71 €/ut

• Tractament fitosanitari sobre xipressos per a prevenció de la
seca

6,31 €/ut.

•

Tractament fitosanitari en arbre petit

3,31 €/ut.

•

Tractament fitosanitari en arbre mitjà i gran contra pugó

6,31 €/ut.

•

Tractament fitosanitari d’alzines contra la caparreta

6,31 €/ut.

•

Tractament fitosanitari de pins en viari

15,31 €/ut.

•

lt de caldo

0,31 €/lt

• Subministre, estesa i piconatge de sauló al 95% del PM per
reencebament.

26,30 €/m2

• Subministre, estesa i piconatge de sauló al 98% del PM per a
reencebament

27,10 €/m2
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• Aportació i estesa de mulch a base d’escorça de pi per tal de
reencebar superfície de mulch existent (gruix 4 cm.)

7,5 €/m2

• Aportació i estesa de capa de mulch a base a àrids decoratius,
per tal de reencebar superfície de mulch existent per rejovenir
(gruix 2cm).

2,5 €/m2

• Subministra i instal·lació de tutor amb rodó de fusta tractada a
l’autoclau de 8 cm de diàmetre, d’alçada total 2,00 m, per a quedar
a 1,50 m amb les corresponents subjeccions de goma tipus tree ties

11,35 €/arbre

•

Tala d’arbre mitjà

142,39 €/arbre

•

Tala d’arbre gran

338,50 €/arbre

• Destoconat amb mitjans mecànics d’arbre mida mitjana
(mínim 20 uts)

39,02 €/arbre

•

68,56 €/arbre

Destoconat amb mitjans mecànics d’arbre gran

Notes
-Per a la resta de preus unitaris no valorables prèviament seran d’aplicació les bases de
preus d’ ITEC i MMAMB.
-Els preus indicats són preus d’execució material, no inclouen DG,BI ni IVA.
A AQUESTS PREUS SE’LS APLICARÀ LA BAIXA ECONÒMICA QUE OFERTI
L’ADJUDICATARI I LA MATEIXA ESTRUCTURA ECONÒMICA EN QUANT A DESPESES
GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL QUE OFERTI
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12.

ANNEX NÚM 4 – INVENTARI DE REGS PER ASPERSIÓ

INVENTARI DE REGS PER ASPERSIÓ A SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Codi

Núm. Fitxa zona
verda

Lot

Denominació

Analítiques

RA‐001

4

1

Plaça Sant Quirze i Santa Julita

1

RA‐002

6

1

Plaça de l'Olivera

1
1

RA‐003

14

1

Rotonda Arraona avda. Egara

RA‐004

21

2

Rotonda Gaudí ‐ Llaurador

1

RA‐005

26

1

Plaça Sant Jaume

1

1

Pça. Glosa i part Avda. Camí del Mas//PART. Accés St Quirze

1

RA‐006

29

31

RA‐007

32

1

Rotonda FGC

1

RA‐008

39

1

Pl. El Turonet

1

RA‐009

40

1

Prats dels Plataners

1

RA‐010

47

2

Escola Música / Masia Can Barra

1
1

RA‐011

50

2

Gespa Passeig de Can Barra

RA‐012

60

1

Parc Antic Cementiri

1

RA‐013

66

1

Plaça del Mon∙nolit i illes annexes

1

RA‐014

72

1

Rotondes Priorat‐Pallars

1

RA‐015

75

2

Mitjana avda. del Camp

1

RA‐016

80

2

Rotonda c. Castanyers ‐ c. Bosc

1

RA‐017

84 - 85

2

Rotonda c. Castanyer ‐ c. Prat(84) / Pl. Mari Santpere (85)

1

RA‐018

90

2

Plaça de la Bigorra

1

RA‐019

94

2

Plaça de l'Amistat

1

RA‐020

98

2

Entorn Masia Can Feliu

1

RA‐021

110

2

Espai antiga depuradora

1

RA‐022

111

2

Parc Torrent de la Font del Pont

1
1

RA‐023

117

2

Avinguda de la Plana

RA‐024

120

2

Plaça del Rellotge

1

RA‐025

124

2

Parterre J. Rodrigo

1

RA‐026

126

2

Gespa Av. Del Vallès

1

RA‐027

129

2

Gespa c. Bretanya

1

RA‐028

130

2

Gespa c. Provença

1

RA‐029

134

1

Cementiri Municipal

1

RA‐031

158

2

Plaça de les Sardanes

1
2
1

RA‐033

182

1

Parc de Les Morisques

RA‐034

204

1

Part Pisos COMU c. Joan Oliver
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RA‐035

S/N

2

Can Tuset (a dalt / a baix)

RA‐036

S/N

1

Plaça Anselm Clavé (carrer)

1

RA‐037

172

1

Mitjana Ronda Arrahona entre Camí del Mas i Egara

3

RA‐038

160

2

Reg Santa Julita

1

RA‐039

54

2

Reg Església 10. Plaça Almogavers

1

RA‐040

54

2

Reg Església 24. Plaça Almogavers

1

RA‐041

53

2

Reg Rotonda Carrer Horts.

1

RA‐042

135

1

Espai Rosselló

1

RA‐043

169

2

Parc de Can Feliu

1

RA‐044

17

2

Gespa Antoni Gaudi ‐Fleming

1
44

LOT 1

21

LOT 2

23
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13.

ANNEX NÚM. 5 – INVENTARI I TRATCAMENT MORRUT DE

LES PALMERES

Lot 1:
Phoenix canariensis
a) 5 unitats al Parc de les Morisques.
b) 2 unitats a la rotonda de l’estació de FGC.
c) 1 unitat Plaça Catalunya.
Phoenix dactylifera
a) 1 unitat a la plaça del moli.

Lot 2:
Phoenix canariensis
d) 2 Masia Can Barra.
Phoenix dactylifera
b) 2 unitat Masia Can Feliu.

PROTOCOL DE LLUITA I INFORMACIÓ ADDICIONAL:
http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Article/Morrut_de_les_palmeres
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14.

ANNEX NÚM. 6 – PROTOCOLS DE MANTENIMENT DE LES

INSTAL·LACIONS DE BAIX RISC.

PROTOCOL DE MANTENIMENT I CONTROL LEGIONEL·LOSI

1. Introducció
Segons el RD 865/2003, de 4 de juliol, i el Decret 352/2004 de 27 de juliol, pel qual
s’estableixen els criteris higiènico-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, es
considera que els sistemes de reg per aspersió en el medi urbà i els sistemes d’instal·lació
interior d’aigua freda de consum humà (canonades, dipòsits...), cisternes o dipòsits mòbils són
instal.lacions amb menor probabilitat de proliferació i dispersió de la legionel·la. En aquests
casos cal elaborar un programa de manteniment higiènico-sanitari adequats mitjançant la
revisió del correcte funcionament i el seu bon estat de conservació i neteja de la instal·lació.
2. Protocol de manteniment i control legionel·losi
-

El reg per aspersió, tant sigui amb aigua de xarxa com amb aigua freàtica, s’ha de portar a
terme únicament en horaris en els què el pas de persones sigui el mínim per evitar
l’exposició de la població a aerosols; és a dir, el reg ha de ser nocturn.

-

Revisions de xarxa de reg: pel què fa a la revisió de les instal.lacions de reg es comprovarà
el correcte funcionament i el seu bon estat de conservació i neteja.
Cal portar a terme la inspecció de l’aspecte de la superfície del terreny, de la forma de
pulverització així com l’abast de l’emissió d’aigua sigui l’adequat i si existeixen obstruccions
en els aspersors (broquets...).
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Periodicitat de les revisions
Element

Periodicitat
mínima

Circuit de reg: es controlarà regularment el correcte semestral
funcionament del sistema i l’absència de fuites en el
circuit.
Broquets: comprovació amb inspecció visual exterior que semestral
no hi ha brutícia general, corrosió o incrustacions.
Pulverització homogènia dels broquets.
Aspersors: revisió que no estiguin obstruïts. Neteja i semestral
substitució (en cas necessari).

Aquestes revisions es traduiran en un Full de Registre que cada empresa tindrà i que
haurà d’enviar a l’Ajuntament una vegada al semestre.
-

Analítiques: es portarà a terme una analítica anual de tots sectors de reg en el període de
més calor (a partir del mes de juny).
En cas que l’analítica indiqués presència elevada de Legionella, el protocol és el que
s’indica a continuació:
-

presència >100 microorganismes de Legionella <1000 Ufc/L. Caldrà realitzar una
neteja i desinfecció de xoc i una nova presa de mostres al cap de 15 dies. Una
vegada feta la neteja i desinfecció, caldrà presentar el corresponent certificat
segons l’annex 2 del Decret 352/2004, incloent el corresponent protocol de
neteja.

-

presència d’un brot de legionel·losi (>= 1000 Ufc/L.) es portarà a terme la neteja i
la desinfecció de xoc en cas de brot i una nova analítica al cap de 15 dies. Així
mateix es valorarà la introducció d’equips de tractament. Una vegada feta la
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neteja i desinfecció, caldrà presentar el corresponent certificat segons l’annex 2
del Decret 352/2004, incloent el corresponent protocol de neteja.
En cas d’absència de legionel·la o aerobis totals, una vegada feta l’analítica, es mantindrà
el protocol de manteniment de la instal·lació abans indicat.
Aquests protocol s’haurà d’actualitzar adequadament en funció de la normativa vigent en
cada moment o sempre que ho demani l’autoritat sanitària.

15.

ANNEX NÚM. 7 – PERSONAL A SUBROGAR.

LOT 1

LOT 2
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