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1. Introducció i antecedents 

 

Al 2014, va tenir lloc un episodi de fortes ventades a la zona del Vallès que va fer que molt 

arbrat de Terrassa es veiés afectat. Arran d’aquestes afeccions es van haver de retirar gairebé 

immediatament molts arbres tombats que representaven un cert risc de caiguda. És per 

aquest motiu que el Servei de Gestió de l’Espai Públic ha vist la necessitat de reposar tots 

aquells arbres que van caure o es van retirar en aquell moment.  

 

2. Objecte 

 

L’objecte d’aquest projecte executiu és definir les actuacions necessàries per a concretar 

l’execució de la reposició dels arbres afectats per les ventades del 2014.  

 

El promotor del Projecte executiu de la reposició dels arbres afectats per les ventades del 2014 

és l’Ajuntament de Terrassa.  

 

3. Àmbit d’actuació 

 

L’àmbit objecte del present projecte és tot el nucli urbà de Terrassa, i en concret els següents 

barris o zones, que són els que es van veure més afectats per les ventades:  

 Centre  

 Torre-sana/Vilardell  

 Can Jofresa  

 Xúquer  

 Segle XX  

 Ca n'Aurell  

 La Maurina  

 Poble Nou / Zona Esportiva  

 Can Colomer 

 Can Boada Casc Antic 

 

 Can Boada del Pi  

 Les Arenes /  La Grípia / Can Montllor  

 Sant Pere Nord  

 Ègara  

 Vallparadís  

 Can Parellada  

 Roc Blanc  

 Sant Llorenç - Can Petit  

 Les Fonts 
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4. Situació actual 

 

Des de l’episodi de ventades del 2014 s’han anat retirant aquells arbres afectats. Tots es 

trobaven en àmbit viari, i en la majoria de casos es va retirar també la soca. Tot i així, com que 

moltes actuacions van ser fetes amb caràcter d’emergència perquè comportaven riscos elevats 

de caiguda i consegüents danys, podria ser que no es tingui constància d’alguna soca existent 

encara sobre el terreny.  

Des de l’Ajuntament de Terrassa, s’ha elaborat un inventari amb les espècies que van ser 

retirades a causa de les ventades i  la seva ubicació. Aquest es mostra la següent taula: 

Taula 1. Espècies caigudes 

Distr
icte 

Nom barri 
Codi 
barri 

Nom vial 
Tipus 
escocell 

Espècie caiguda Unitats 

1 Centre 17 CARRER DE GAUDÍ 
M-9 Ø1,20 
(ESCOFET) 

Cupressus 
sempervirens 

1 

1 Centre 17 
CARRER DE MIQUEL 
CASAS 

M-13 Citrus aurantium 1 

1 Centre 17 
PLAÇA DEL DOCTOR 
ROBERT 

M-639 
Ø1,00 

(FABREGAS) 

Cupressus 
sempervirens 

1 

1 Centre 17 
PLAÇA DEL DOCTOR 
ROBERT 

 Tipuana tipu 1 

1 Centre 17 PLAÇA NOVA 
M-14 

1,20X1,20 
Cercis siliquastrum 2 

1 Centre 17 
PLAÇA SALVADOR 
ESPRIU 

M-14 1X1 Phoenix dactilifera 1 

1 Centre 17 
PLAÇA DE LA BÒBILA 
SEGUÉS 

M-14 1X1 
Prunus cerasifera 
'Pisardii' 

2 

1 Vallparadís 16 PASSATGE MONTESORI M-7 0,9X0,9 Celtis australis 2 

2 Torre-sana 09 CARRER DE SARAGOSSA M-14 Acacia cyanophylla 4 

2 Torre-sana 09 
CARRER DEL CAMÍ DELS 
MONJOS 

M-14 Acacia cyanophylla 

18 

2 Vilardell 99 
CARRER DEL CAMÍ DELS 
MONJOS 

M-14 Acacia cyanophylla 

3 Can Jofresa 03 CARRER DE BLANES M-14 
Acer fremmanii 
'Autumn Blaze' 

2 

3 Can Jofresa 03 CARRER DE BLANES M-14 
Robinia 
pseudoacacia 

2 

3 Can Jofresa 03 CARRETERA DE RUBÍ M-16 Hibiscus syriacus 6 

3 Can Jofresa 03 CARRETERA DE RUBÍ M-16 
Ligustrum 
japonicum 

1 

3 Xúquer 06 CARRER DEL SEGURA M-14 Ulmus pumila 2 
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Distr
icte 

Nom barri 
Codi 
barri 

Nom vial 
Tipus 
escocell 

Espècie caiguda Unitats 

3 Xúquer 06 
PLAÇA DE LA 
MEDITERRÀNIA 

M-14 Ulmus pumila 1 

3 Segle XX 30 
CARRER DE LAS NAVAS 
DE TOLOSA 

M-13 Acer negundo 1 

3 Segle XX 30 
CARRER DE LAS NAVAS 
DE TOLOSA 

M-13 Ulmus pumila 1 

3 Can Jofresa 99 
PLAÇA D'ANTONI 
ARGILÉS 

M-13 
Aesculus 
hippocastanum 

1 

3 Can Jofresa 99 CARRETERA DE RUBÍ M-16 
Ligustrum 
japonicum 

2 

3 Les Fonts 9 CARRER MARIÀ SOLÀ M-14  Pinus halepensis 8 

3 Les Fonts 9 
CARRER DE 
L'ESPERANTO 

M-14 Pinus halepensis 10 

3 Les Fonts 9 
PASSEIG DE LA 
MUNTANYA 

M-14 Pinus halepensis 9 

3 Can Parellada 10 
PLAÇA BOSNIA I 
HERZEGOVINA 

M-13 1X1 
Catalpa 
bignonioides 

2 

3 Can Parellada 12 AVINGUDA ÀFRICA  Pinus halepensis 2 

4 Ca n'Aurell 27 CARRER DE FARADAY M-14 
Ligustrum 
japonicum 

1 

4 Ca n'Aurell 27 CARRER DE FARADAY M-14 Melia azedarach 6 

4 Ca n'Aurell 27 
PLAÇA DE SANT 
OLEGUER 

M-14 
Ligustrum 
japonicum 

1 

4 Ca n'Aurell 27 RAMBLA D'ÈGARA 

M-7 
Ligustrum 
japonicum 

1 

M-7 Cedrus deodara 1 

4 La Maurina 28 
CARRER DE L'INFANT 
MARTÍ 

M-14 
Robinia 
pseudoacacia 

1 

4 La Maurina 28 CARRER DE NÚRIA M-16 
Prunus cerasifera 
'Pisardii' 

1 

4 La Maurina 28 
CARRER DE SANT 
MATEU 

M-16 Ø1,60 Tipuana tipu 1 

4 La Maurina 28 
CARRER DE SANTA M. DE 
MAZZAREL.LO 

M-16 Indeterminat 2 

4 La Maurina 28 
CARRER DE SANTA M. DE 
MAZZAREL.LO 

M-14 Indeterminat 2 

4 La Maurina 28 CARRER DE VELÁZQUEZ M-16 Ø1,20 Acacia cyanophylla 1 

4 Roc Blanc 8 PLAÇA DEL ROC BLANC  
Trachicarpus 
fortunei 

1 

4 La Maurina 28 
AVINGUDA 
MAZZAREL·LO 

 
Prunus cerasifera 
'Pisardii' 

1 
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Distr
icte 

Nom barri 
Codi 
barri 

Nom vial 
Tipus 
escocell 

Espècie caiguda Unitats 

5 
Poble Nou / 
Zona Esportiva 

24 
AVINGUDA DE L'ABAT 
MARCET 

M-14 Pinus pinea 2 

5 
Poble Nou / 
Zona Esportiva 

24 
CARRER DE 
L'ANCIANITAT 

M-14 Acer rubrum 1 

5 
Poble Nou / 
Zona Esportiva 

24 
CARRER DEL DIBUIXANT 
AVELLANEDA 

M-14 
Acer fremmanii 
'Autumn Blaze' 

1 

5 
Poble Nou / 
Zona Esportiva 

24 
CARRER DEL SOMETENT 
CASTELLA 

M-14 
Robinia 
pseudoacacia 

1 

5 
Poble Nou / 
Zona Esportiva 

24 
CARRER DELS JOCS 
OLÍMPICS 

M-14 1X2 Pinus pinea 1 

5 
Poble Nou / 
Zona Esportiva 

24 
CARRER DELS JOCS 
OLÍMPICS 

M-14 
Robinia 
pseudoacacia 

1 

5 
Poble Nou / 
Zona Esportiva 

24 
CARRER DELS 
VOLUNTARIS 

M-14 
Robinia 
pseudoacacia 

11 

5 
Poble Nou / 
Zona Esportiva 

24 
PARC DE CAN COLOMER 
- CTRA. DE RELLINARS 

M-14 Albizia julibrissin 1 

5 
Can Boada Casc 
Antic 

26 
PASSEIG DEL VINT-I-DOS 
DE JULIOL 

M-14 Cercis siliquatrum 1 

5 
Can Boada Casc 
Antic 

26 
PASSEIG DEL VINT-I-DOS 
DE JULIOL 

M-14 Platanus hispanica 2 

5 
Can Boada del 
Pi 

41 CARRER DEL MALLOL 
M-14 

1,20X1,20 
Prunus triloba 1 

5 
Can Boada - 
Casc Antic 

26 TALÚS JOAN FUSTER M-14 1X1 Cercis siliquastrum 2 

6 
Les Arenes /  La 
Grípia / Can 
Montllor 

10 
CARRER DEL 
PUIGSACALM 

M-14 Cercis siliquatrum 1 

6 Sant Llorenç 11 AVINGUDA DEL VALLÈS M-14 
Robinia 
pseudoacacia 

7 

6 Sant Llorenç 11 
CARRER DE LA 
CASTELLASSA 

M-14 
Robinia 
pseudoacacia 

12 

6 Sant Llorenç 11 
CARRER DE LA COVA DEL 
DRAC 

M-14 Pinus halepensis 1 

6 Sant Llorenç 11 
CARRER DE LA COVA DEL 
DRAC 

M-14 Tilia cordata 1 

6 Sant Llorenç 11 
CARRER DEL 
CASTELLSAPERA 

M-14 Melia azedarach 1 

6 Sant Llorenç 11 
CARRER DEL 
CASTELLSAPERA 

M-14 
Robinia 
pseudoacacia 

3 

6 Sant Llorenç 11 CARRER DEL MONTCAU M-14 
Robinia 
pseudoacacia 

10 

6 Sant Llorenç 11 
CARRER DEL MORRAL 
DEL LLOP 

M-14 
Robinia 
pseudoacacia 

1 

6 Sant Llorenç 11 
PLAÇA DE LA FONT 
FREDA 

M-14 
1,20X1,20 

Rhus typhina 1 

6 Sant Pere Nord 12 AVINGUDA DEL VALLÈS 
M-13 1,3 x 

1,30 
Indeterminat 1 
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Distr
icte 

Nom barri 
Codi 
barri 

Nom vial 
Tipus 
escocell 

Espècie caiguda Unitats 

6 Ègara 13 CARRER DE JEREZ 
M-639 
Ø1,20 

Robinia 
pseudoacacia 

5 

6 P.I. Can Petit 39 
CARRER DE LA 
CASTELLASSA 

M-14 
1,20X1,20 

Robinia 
pseudoacacia 

5 

6 
Sant Llorenç - 
Can Petit 

11 
FASE 2 BLOCS MARRONS 
MONTCAU 

Ø 3 m Tilia cordata 3 

6 Ègara 13 
AVINGUDA DEL VALLÈS 
AMB C. DE CASTELLAR 

 Quercus ilex 1 

 

 

5. Descripció de la proposta 

 

La proposta consistirà en la plantació d’espècies arbòries allà on van caure a causa de les 

ventades del 2014. Es realitzarà l’excavació del forat de plantació fins a 1 m, que podrà variar 

la seva fondària en funció del tipus d’escocell ja existent (veure annex fotogràfic). 

Pel que fa a la retirada de soques, com s’ha comentat en l’apartat anterior, no es coneix que 

hagi quedat cap soca als escocells, però s’inclou al pressupost una partida alçada per si apareix 

alguna soca que s’ha de retirar i no estava prevista. 

Pel que fa al sòl, es substituirà totalment el sòl existent per un substrat estructural consistent 

en una barreja de graves de 4-6 cm (60% del volum) i compost (40 % del volum), acabant la 

superfície superior amb una capa de 8-10 cm. de terra, extreta de l'excavació del clot, neta de 

pedres (veure detall a l’apartat de plànols) 

 
Es col·locarà una barrera antiarrel acanalada de 60 cm, per al control i desviament de les 

arrels, amb l'objectiu d'evitar que vagin cap a la superfície i causin problemes en els paviments 

i altres estructures. Tanmateix, s'instal·larà un sistema de ventilació consistent amb una anella 

de tub coarrugat de 60 mm, amb sortida a l'exterior i protegit amb una tapa reixada que, per 

altra banda, facilitarà el reg de l'arbre. 

 

Es reposaran diverses tipologies d’arbrat: frondoses, coníferes i palmàcies, on cadascuna serà 

plantada segons l'establert a les NTJ (Normes tecnològiques en Jardineria i Paisatgisme). 

La ubicació de les espècies serà la descrita a la present memòria i la representada als plànols. 
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Taula 2. espècies a plantar: 

Districte Nom barri 
Codi 
barri 

Nom vial Espècie a plantar Unitats 

1 Centre 17 CARRER DE GAUDÍ Cupressus sempervirens 1 

1 Centre 17 CARRER DE MIQUEL CASAS Citrus aurantium 1 

1 Centre 17 
PLAÇA DEL DOCTOR 
ROBERT 

Cupressus sempervirens 1 

1 Centre 17 
PLAÇA DEL DOCTOR 
ROBERT 

Fraxinus angustifolia 1 

1 Centre 17 PLAÇA NOVA Cercis siliquastrum 2 

1 Centre 17 PLAÇA SALVADOR ESPRIU Phoenix dactilifera 1 

1 Centre 17 
PLAÇA DE LA BÒBILA 
SEGUÉS 

Prunus cerasifera 
'Pisardii' 

2 

1 Vallparadís 16 PASSATGE MONTESORI Celtis australis 2 

2 Torre-sana 09 CARRER DE SARAGOSSA Magnolia soulangeana 4 

2 Torre-sana 09 
CARRER DEL CAMÍ DELS 
MONJOS 

Magnolia soulangeana 

18 

2 Vilardell 99 
CARRER DEL CAMÍ DELS 
MONJOS 

Magnolia soulangeana 

3 Can Jofresa 03 CARRER DE BLANES 
Acer fremmanii 'Autumn 
Blaze' 

2 

3 Can Jofresa 03 CARRER DE BLANES 
Acer fremmanii 'Autumn 
Blaze' 

2 

3 Can Jofresa 03 CARRETERA DE RUBÍ Hibiscus syriacus 6 

3 Can Jofresa 03 CARRETERA DE RUBÍ Ligustrum japonicum 1 

3 Xúquer 06 CARRER DEL SEGURA Fraixinus angustifolia 2 

3 Xúquer 06 
PLAÇA DE LA 
MEDITERRÀNIA 

Fraixinus angustifolia 1 

3 Segle XX 30 
CARRER DE LAS NAVAS DE 
TOLOSA 

Ulmus resista 1 

3 Segle XX 30 
CARRER DE LAS NAVAS DE 
TOLOSA 

Ulmus resista 1 

3 Can Jofresa 99 PLAÇA D'ANTONI ARGILÉS 
Aesculus 
hippocastanum 

1 

3 Can Jofresa 99 CARRETERA DE RUBÍ Ligustrum japonicum 2 

3 Les Fonts 9 CARRER MARIÀ SOLÀ 
Pinus pinea 4 ut, 
Quercus ilex 4 ut 

8 
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Districte Nom barri 
Codi 
barri 

Nom vial Espècie a plantar Unitats 

3 Les Fonts 9 CARRER DE L'ESPERANTO 
Pinus pinea 5 uts, 
Quercus ilex 5 uts 

10 

3 Les Fonts 9 PASSEIG DE LA MUNTANYA 
Pinus pinea 5 uts, 
Quercus ilex 4 uts 

9 

3 
Can 
Parellada 

10 
PLAÇA BOSNIA I 
HERZEGOVINA 

Catalpa bignonioides 2 

3 
Can 
Parellada 

12 AVINGUDA ÀFRICA 
Aesculus 
hippocastanum 

2 

4 Ca n'Aurell 27 CARRER DE FARADAY Ligustrum japonicum 1 

4 Ca n'Aurell 27 CARRER DE FARADAY Magnolia soulangeana 6 

4 Ca n'Aurell 27 PLAÇA DE SANT OLEGUER Ligustrum japonicum 1 

4 Ca n'Aurell 27 RAMBLA D'ÈGARA 

Melia azedarach 1 

Prunus cerasifera 
'Pisardii' 

1 

4 La Maurina 28 
CARRER DE L'INFANT 
MARTÍ 

Robinia pseudoacacia 1 

4 La Maurina 28 CARRER DE NÚRIA 
Prunus cerasifera 
'Pisardii' 

1 

4 La Maurina 28 CARRER DE SANT MATEU Tipuana tipu 1 

4 La Maurina 28 
CARRER DE SANTA M. DE 
MAZZAREL.LO 

Prunus cerasifera 
'Pisardii' 

2 

4 La Maurina 28 
CARRER DE SANTA M. DE 
MAZZAREL.LO 

Acer pseudoplatanus 2 

4 La Maurina 28 CARRER DE VELÁZQUEZ Cercis siliquatrum 1 

4 Roc Blanc 8 PLAÇA DEL ROC BLANC Trachicarpus fortunei 1 

4 La Maurina 28 AVINGUDA MAZZAREL·LO 
Prunus cerasifera 
'Pisardii' 

1 

5 
Poble Nou / 
Zona 
Esportiva 

24 
AVINGUDA DE L'ABAT 
MARCET 

Pyrus calleryana 
'Chanticleer' 

2 

5 
Poble Nou / 
Zona 
Esportiva 

24 CARRER DE L'ANCIANITAT Acer rubrum 1 

5 
Poble Nou / 
Zona 
Esportiva 

24 
CARRER DEL DIBUIXANT 
AVELLANEDA 

Acer fremmanii 'Autumn 
Blaze' 

1 

5 
Poble Nou / 
Zona 
Esportiva 

24 
CARRER DEL SOMETENT 
CASTELLA 

Robinia pseudoacacia 1 

5 
Poble Nou / 
Zona 
Esportiva 

24 
CARRER DELS JOCS 
OLÍMPICS 

Acer campestre 1 
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Districte Nom barri 
Codi 
barri 

Nom vial Espècie a plantar Unitats 

5 
Poble Nou / 
Zona 
Esportiva 

24 
CARRER DELS JOCS 
OLÍMPICS 

Robinia pseudoacacia 1 

5 
Poble Nou / 
Zona 
Esportiva 

24 CARRER DELS VOLUNTARIS Robinia pseudoacacia 11 

5 
Poble Nou / 
Zona 
Esportiva 

24 
PARC DE CAN COLOMER - 
CTRA. DE RELLINARS 

Albizia julibrissin 1 

5 
Can Boada 
Casc Antic 

26 
PASSEIG DEL VINT-I-DOS DE 
JULIOL 

Cercis siliquatrum 1 

5 
Can Boada 
Casc Antic 

26 
PASSEIG DEL VINT-I-DOS DE 
JULIOL 

Platanus hispanica 2 

5 
Can Boada 
del Pi 

41 CARRER DEL MALLOL Prunus triloba 1 

5 
Can Boada - 
Casc Antic 

26 TALÚS JOAN FUSTER Cercis siliquastrum 2 

6 

Les Arenes /  
La Grípia / 
Can 
Montllor 

10 CARRER DEL PUIGSACALM Cercis siliquatrum 1 

6 Sant Llorenç 11 AVINGUDA DEL VALLÈS Robinia pseudoacacia 7 

6 Sant Llorenç 11 
CARRER DE LA 
CASTELLASSA 

Robinia pseudoacacia 12 

6 Sant Llorenç 11 
CARRER DE LA COVA DEL 
DRAC 

Pinus pinea 1 

6 Sant Llorenç 11 
CARRER DE LA COVA DEL 
DRAC 

Tilia cordata 1 

6 Sant Llorenç 11 
CARRER DEL 
CASTELLSAPERA 

Melia azedarach 1 

6 Sant Llorenç 11 
CARRER DEL 
CASTELLSAPERA 

Robinia pseudoacacia 3 

6 Sant Llorenç 11 CARRER DEL MONTCAU 
Carpinus betulus 
'Fastigiata' 

10 

6 Sant Llorenç 11 
CARRER DEL MORRAL DEL 
LLOP 

Robinia pseudoacacia 1 

6 Sant Llorenç 11 PLAÇA DE LA FONT FREDA Rhus typhina 1 

6 
Sant Pere 
Nord 

12 AVINGUDA DEL VALLÈS Celtis australis 1 

6 Ègara 13 CARRER DE JEREZ Acer pseudoplatanus 5 

6 
P.I. Can 
Petit 

39 
CARRER DE LA 
CASTELLASSA 

Robinia pseudoacacia 5 

6 
Sant Llorenç 
- Can Petit 

11 
FASE 2 BLOCS MARRONS 
MONTCAU 

Tilia cordata 3 

6 Ègara 13 
AVINGUDA DEL VALLÈS 
AMB C. DE CASTELLAR 

Ulmus resista 'Sapporo 
Gold' 

1 
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6. Termini d’execució i manteniment 

 

El termini d’execució de les obres s’estableix en 2 mesos després de la seva adjudicació. S’ha 

de tenir en compte que l’obra s’haurà d’acabar abans del 31 de desembre de 2016. 

Tot i així, s’estableixen 6 regs des de la plantació de l’arbre, i que han de garantir la 

supervivència de l’espècie plantada i que s’han d’adequar al Plec de Condicions del present 

projecte. 

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text 

refós de la Llei de contractes del sector públic, es fixa un període de garantia d’un (1) any des 

de la recepció de les obres acabades. Durant el període de garantia, el contractista serà 

responsable d'executar totes aquelles correccions i reparacions considerades necessàries per 

tal que les obres compleixin totalment, al mateix temps de l'expedició del certificat de final de 

període de garantia, les condicions de la Memòria Valorada i de la seva execució. 

 

7. Gestió de residus 

 

El contractista, haurà de gestionar de forma correcta els residus que es generin, transportant-

los a gestor autoritzat. S’obliga a donar estricte compliment al previst en l’Ordenança 

Municipal reguladora de la neteja pública i de la gestió de residus.  

Quan a residus, els que es generaran principalment, seran els derivats de la substitució de la 

terra existent als escocells per al sòl estructurat especificat.  

 

8. Seguiment i control de les obres 

 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de 

l’Ajuntament de Terrassa o la direcció facultativa contractada per aquests serveis tècnics per 

poder dur a terme les tasques de seguiment i control. El personal tècnic del Servei de Gestió de 

l’Espai Públic tindrà accés a l’obra, en qualsevol moment, sigui quin sigui l’estat de 

desenvolupament d’aquestes. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs 

en curs als tècnics designats per l’Ajuntament de Terrassa. 
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9. Altres aspectes a tenir en compte en la contractació d’aquestes obres 

 

Aniran a càrrec del contractista, sense cap cost addicional els següents aspectes: 

- El subministrament, col·locació, manteniment i retirada dels elements d’informació i 

senyalització necessaris per als desviaments de trànsit originats durant l’execució de l’obra 

(tanques metàl·liques, new-jerseys, ...), les vegades que siguin necessàries per minimitzar 

l’impacte en la seguretat, mobilitat i accessibilitat en l’entorn de l’obra, dirigida a vianants i 

trànsit rodat. 

- Les actuacions incloses en aquest Projecte Executiu s’executaran amb el període més 

breu possible. 

- Els costos d’un anunci a un mitjà de comunicació informant de l’inici de les obres i de 

les afeccions que se’n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de l’obra i/o lones 

publicitàries objecte de la present licitació. 

- S’inclouen els transports i desplaçaments de materials i maquinària d’obra entre les 

diferents actuacions. 

- Danys a canalitzacions de subministrament d’aigua, gas o telefonia. El contractista serà 

l’encarregat de tenir la informació necessària per evitar malmetre aquests serveis. 

- La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball. 
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10. Pressupost pel coneixement de l’administració 

 
 

Total Pressupost Execució Material 87.324,91 € 

Despeses generals (13%) 11.352,24 € 

Benefici industrial (6%) 5.239,49 € 

Total Pressupost d'Execució per Contracta sense IVA 103.916,64 € 

IVA (21%) 21.822,50 € 

Total Pressupost d'Execució per Contracta amb IVA 125.739,14 € 

 

El pressupost d’execució per contracte és de CENT TRES MIL NOU-CENTS SETZE MIL EUROS 

AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (103.916,64 €) 

L’IVA calculat al 21% puja a la quantitat de VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS 

AMB CINQUANTA CÈNTIMS (21.822,50 €). 

El pressupost d’execució per contracte és de CENT VINT-I-CINC MIL SET-CENTS TRENTA-NOU 

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (125.739,14 €) 

 

 Terrassa, 17  de maig de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Martínez Subirà 
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1. Fotografies escocells tipus 

 

A continuació es mostren els tipus d’escocells 

  

M 0639 M-16 

  

M-7 M-9 

  

M-13 M-14 
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2. Fotografies d’emplaçament 

A continuació es mostren fotografies d’alguns emplaçaments on s’hauran de fer les 

reposicions.  

 

Can Parellada. Av.Àfrica 

 

Can Boada Casc Antic. C/Joan Fuster 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI 

 

Aquest estudi de seguretat i salut correspon al " Projecte executiu de la reposició dels arbres 

afectats per les ventades del 2014”. 

 

Estableix,  durant  l’execució  d aquesta  obra,  les  previsions  pel  que  fa  a  la  prevenció  de  

riscos  d accidents  laborals  i  malalties professionals,  i  de  riscos  derivats  dels  treballs  de  

reparació,  conservació,  i  manteniment,  i  de  les  instal•lacions  preceptives d higiene i 

benestar dels treballs. 

Servirà  per  donar  unes  directrius  bàsiques  a  l empresa  constructora  per  portar  a  terme  

les  seves  obligacions  en  el  camp  de  la prevenció  de  riscos  professionals,  i  en  facilitarà  

el   desenvolupament,  sota  el  control  de  la  direcció  facultativa,  d acord  amb  el Reial  

decret  1627/1997,  de  24 d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions  mínimes  de  

seguretat  i  salut  en  les  obres  de construcció. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES  DE L’OBRA 

 

Descripció de l’obra 

Es tracta de realitzar la reposició d’arbrat afectat per les ventades del passat 2014, on molts van 

caure o van quedar tan afectats que va caldre eliminar-los. Posteriorment es va refer l’escocell, 

i en aquest projecte es defineixen les actuacions necessàries per a la reposició de les espècies 

afectades, que principalment consisteixen en l’excavació del forat de plantació i el 

subministrament, plantació i posteriors regs de manteniment. 

 

Per  tal  d’assolir  els  objectius  i  els  criteris  de  prevenció  plantejats  en  la  memòria  del  

present  projecte,  l’obra  es  divideix  en  les fases següents: 

•   Replanteig i senyalització 

•   Retirada de soques (si s’escau) 

•   Realització del forat de plantació i retirada de les terres  

•   Plantació amb incorporació de terra seleccionada 

•   Operacions complementaries (col·locació aspratge, sistema airejament, barrera antiarrel) 
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Termini d’execució 

 

El termini d execució previst per a aquesta obra és de dos mesos, i s’haurà d’acabar abans del 

31 de desembre de 2016. 

 

Personal previst 

 

Es  preveu  un  nombre  aproximat  de  4,00 persones  de mitjana per  a  l execució  de  l obra,  

amb  la  formació  adequada  per  executar-ne cadascuna de les fases. 

 

3.  PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN 

L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 

Retirada de soques (si s’escau) 

 

Maquinària específica (tractor amb destoconadora) 

Realització del forat de plantació i retirada de terres 

 

Maquinària per a moviments de terra adaptada a les mesures del vial 

Plantació amb incorporació de terra sel·lccionada 

 

Camió grua i maquinària específica 

Operacions complementaries (col·locació aspratge, sistema airejament, barrera antiarrel) 

 

Maquinària en general 

 

4. IDENTIFICACIÓ  I RELACIÓ DELS RISCOS PROFESSIONALS PER UNITAT 

D’OBRA 

Retirada de soques (si s’escau) 

 - Volcaments, col·lisions i sorolls 

 - Atropellaments i caigudes per pendents 

 - Despreniments 
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 - Màquina en marxa sense control 

 - Cops i projeccions 

 - Contactes amb l’energia elèctrica 

 - Vibracions i pols ambiental 

 

Realització del forat de plantació i retirada de terres 

 - Volcaments, col·lisions i sorolls 

 - Atropellaments i caigudes per pendents 

 - Despreniments 

 - Màquina en marxa sense control 

 - Cops i projeccions 

 - Contactes amb l’energia elèctrica 

 - Vibracions i pols ambiental 

 

Plantació i incorporació de terres sel·leccionades 

 - Atropellament de persones 

 - Col·lisions amb altres vehicles 

 - Atrapaments 

 - Excessos de velocitat 

 - Cops amb el braç de la grua 

- Màquina en marxa sense control 

 - Cops i projeccions 

- Vibracions i pols ambiental 

 

Operacions complementaries (col·locació aspratge, sistema airejament, barrera antiarrel) 

 - Atrapaments 

- Màquina en marxa sense control 

 - Cops i projeccions 

- Vibracions i pols ambiental 
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5. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

 

• Deriven de la circulació dels vehicles d excavació i transport de materials per les vies 

properes a l’obra 

• Caiguda d’arbres sobre persones, instal•lacions de cablejat, edificacions i vehicles. 

• Projecció de partícules 

• Afectacions dels ferms de les vies properes, amb la conseqüent afectació de la 

circulació dels vehicles 

 

6. ELIMINACIÓ  I PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

 

Normes i mesures preventives tipus 

Retirada de soques (si s’escau) 

 Les màquines aniran proveïdes de frens de mà, servofrens, botzina intermitent 

automàtica de marxa enrera, retrovisors. 

 Totes les màquines s’inspeccionaran diàriament. 

 Es prohibeix treballar en el radi d’acció de la màquina. 

 En el cas de contacte amb xarxes elèctriques, es pararà la màquina i el maquinista 

saltarà de la mateixa evitant el contacte al mateix temps amb la màquina i el terreny. 

 Cada vegada que es pari la màquina es deixarà en repòs i es col·locarà el fre de mà. 

 Les operacions de manteniment i control es realitzaran amb la màquina parada. 

 Per accedir a la cabina de comandament s’utilitzaran les escales de la màquina, mai es 

realitzarà l’acció pels pneumàtics. 

 No es transportaran persones a sobre de la màquina. 

 Es senyalitzaran els camins de circulació interna. 

 Es comprovarà la pressió adequada dels pneumàtics. 

 Les màquines duran sempre una farmaciola. 

 

Realització del forat de plantació i retirada de terres 

 Les màquines aniran proveïdes de frens de mà, servofrens, botzina intermitent 

automàtica de marxa enrera, retrovisors. 

 Totes les màquines s’inspeccionaran diàriament. 

 Es prohibeix treballar en el radi d’acció de la màquina. 

 En el cas de contacte amb xarxes elèctriques, es pararà la màquina i el maquinista 

saltarà de la mateixa evitant el contacte al mateix temps amb la màquina i el terreny. 
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 Cada vegada que es pari la màquina es deixarà en repòs la pala, cullera i es col·locarà 

el fre de mà. 

 Les operacions de manteniment i control es realitzaran amb la màquina parada. 

 Les pujades i baixades amb càrrega es realitzaran amb marxes curtes. 

 Per accedir a la cabina de comandament s’utilitzaran les escales de la màquina, mai es 

realitzarà l’acció pels pneumàtics. 

 No es transportaran persones a sobre de la màquina. 

 Es senyalitzaran els camins de circulació interna. 

 Es comprovarà la pressió adequada dels pneumàtics. 

 Els materials d’excavació de les rases es col·locaran a més d’un metre del tall superior 

de la mateixa. 

 Les màquines duran sempre una farmaciola. 

Plantació i incorporació terra sel·leccionada, i operacions complementàries 

 Els motors amb eixos, politges i altres elements mòbils estaran proveïts d’elements 

protectors. 

 Es prohibeix la manipulació de qualsevol màquina elèctrica estant connectada a la 

xarxa. 

 Les operacions d’ajustament es realitzaran per personal especialista. 

 Totes les màquines estaran manipulades per personal autoritzat. 

 Els motors grues i montacargues estaran dotats de limitadors de pes i alçada. 

 Els cables que s’utilitzin en el transport de càrregues suspeses s’inspeccionaran una 

vegada al mes per l’encarregat que ordenarà la seva substitució en cas d’observar 

algun filament trencat. 

 Totes els màquines d’aixecament de pesos i càrregues indicaran la càrrega màxima i es 

trobaran ben fixats. 

 No sobrepassar en cap moment la càrrega màxima autoritzada 

 En cas de transportar persones i equip en el mateix vehicle, cal disposar de 

compartiments separats, i a més a més les eines aniran perfectament fixades 

 

Proteccions personals i proteccions segons la maquinaria 

Retirada de soques (si s’escau) 

 - Casc de polietilè 

 - Roba de treball adequada 

 - Botes de seguretat 

 - Guants de cuir  

 - Ulleres de seguretat 

 - Protectors auditius 
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Realització del forat de plantació, incorporació de terra sel·leccionada i operacions 

complementàries 

 

 - Roba de treball 

 - Casc de polietilè 

 - Botes de seguretat impermeables 

 - Vestimenta impermeable pels dies de pluja 

 - Màscares anti-pols, amb filtre mecànic recanviable 

 - Guants de cuir i de goma 

 - Ulleres anti-projeccions 

 - Protectors auditius 

 - Cinturons de seguretat 

 

D acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s utilitzaran, a més a 

més, protectors auditius. A peu d’obra s’haurà de disposar de recanvis dels elements de 

seguretat i de protecció esmentats anteriorment. 

 

Proteccions col•lectives 

 

• Senyals de trànsit en les vies afectades 

• Senyals de seguretat 

• Cinta d’abalisament 

• Hauran d inspeccionar-ne les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 

eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la 

seva correcció, si procedís 

• Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons la 

normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la 

direcció de l obra 

• El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre 

que sigui necessari 
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• De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’ordre i neteja 

 

7. FORMACIÓ 

 

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s’informarà de les mesures de seguretat 

i salut que hauran d’adoptar-se en el treball, com també de l’obligatorietat que tenen de 

complir-les. 

 

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari conegui perfectament l 

ús de les eines, útils i maquinària que se li proporcionin, i que les utilitza sense perill per si 

mateix i per a les persones de l entorn. 

 

8. INSTAL•LACIONS I SERVEIS MÉDICS 

  

• Farmaciola 

 

Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat en l Ordenança general de 

seguretat i higiene en el treball. 

 

• Assistència a accidentats 

 

S’haurà d informar a l obra de l emplaçament dels diferents centres mèdics als quals hauran de 

traslladar-se els accidentats per poder rebre una atenció més ràpida i efectiva. 

 

És  molt convenient disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista de telèfons i adreces 

dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport 

dels accidentats als centres d’assistència. 

 

lnstal•lacions d’higiene i benestar 

 

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament equipats. El vestuari 

disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 
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Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d’un treballador amb la dedicació 

necessària. 

  

9. ATURADES PER MENJAR I CONSUM DE BEGUDES ALCOHÓLIQUES 

 

Es preveuran les pauses per al descans i l’alimentació dels treballadors més adequades. 

El consum de begudes alcohòliques durant la jornada laboral s’ajustarà a la legislació vigent. 

 

10. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 

 

Es senyalitzaran els accessos a l obra d acord amb la normativa vigent. 

Es col•locaran cartells que prohibeixin l entrada de persones i vehicles aliens. 

 

11. SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 

 

La senyalització haurà de ser aprovada per la direcció facultativa, i pot estar sotmesa a 

variacions al llarg de l obra, en funció de les necessitats o modificacions que puguin presentar-

se. Hauran, en tot cas, d’ajustar-se a la instrucció 8-3 l.C.  sobre la senyalització d obres. 

 Terrassa, 17 de maig de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Martínez Subirà 
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1.  INTRODUCCIÓ 

 

1.1. DEFINICIÓ 

El present Plec de Condicions Tècniques Generals constitueix un conjunt d'instruccions per al 
desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als materials i a les 
unitats d'obra. 

 

1.2. ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present 
Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions Tècniques s'entendrà que el seu 
contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò 
establert a la Llei de Bases de l'Administració Local, al Reglament General de Contractació i en 
el Plec de Clàusules Administratives Generals. En cas contrari sempre serà primer el contingut 
d'aquestes disposicions. 

 

1.3. DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE 

S’'acompliran les prescripcions, , de les disposicions, normes i reglaments, dels aspectes que  
puguin afectar a les obres, 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, 
afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es 
contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions Tècniques. En 
cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de l'Enginyer Director decidir les 
prescripcions a complir. 

 

1.4. CONDICIONS GENERALS 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen 
en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra. 

Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències dels materials que 
vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin 
executar-se els assaigs oportuns. 

Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i assajats 
abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un material no serà obstacle 
per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol 
treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció d'Obra, podrà ser 
considerat com defectuós. 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les seves 
característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que faciliti la seva inspecció. 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra 
immediatament, excepte si té autorització de la Direcció d'Obra. 
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1.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Es tracta de realitzar la reposició d’arbrat afectat per les ventades del passat 2014, on molts van 
caure o van quedar tan afectats que va caldre eliminar-los. Posteriorment es va refer l’escocell, 
i en aquest projecte es defineixen les actuacions necessàries per a la reposició de les espècies 
afectades, que principalment consisteixen en l’excavació del forat de plantació i el 
subministrament, plantació i posteriors regs de manteniment. 

 

2.  DISPOSICIONS  GENERALS 

 

2.1. CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Plànols o viceversa, hauran 
d'ésser executats com si fossin exposats en els dos documents. En cas de contradicció entre els 
Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim. 

Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de l'Obra 
que siguin indispensables per a portar a terme l'esperit o intenció exposats en els esmentats 
documents, no només no eximiran el Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra 
omesos o erròniament descrits, sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin 
estat completament i correcta especificats en els Plànols i Plec de Condicions. 

 

2.2. AUTORITAT DE LA DIRECCIÓ D'OBRA 

La Direcció d'Obra resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials 
emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols i especificacions i, 
en general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats, 
sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent sobre el 
particular. 

 

2.3. SUB-CONTRACTES 

Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció d'Obra 
de les mateixes. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se i justificar-se per 
escrit. L'acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat 
contractual. 

 

2.4. PROGRAMA DE TREBALL 

Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Administració 
un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les 
diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. Aquest pla, una vegada 
aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual. 

El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària que 
es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran 
adscrits a l'Obra sense que en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de 
l'Administració. 
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L'acceptació del Pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà exempció alguna de 
responsabilitat per al Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals 
convinguts. 

 

2.5. REPLANTEIG DE LES OBRES 

El Contractista serà responsable dels replanteigs necessaris per a la seva execució i subministrarà 
a la Direcció d'Obra tota la informació que es precisi perquè les Obres puguin ser realitzades. 

El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris 
per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es 
requereixin. 

 

2.6. INICI I AVANÇ DE LES OBRES 

El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre de la Direcció d'Obra, i començarà els 
treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui 
garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els 
terminis programats. 

 

2.7. PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES 

A petició de la Direcció d'Obra, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall que s'estimin 
necessaris per a l'execució de les obres contractades. Els Plànols esmentats se sotmetran a 
l'aprovació de la Direcció d'Obra, acompanyats si cal per les Memòries i Càlculs justificatius que 
es requereixin per a la seva major comprensió. 

 

2.8. MODIFICACIONS DEL PROJECTE D'OBRA 

Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el 
Projecte, durant el seu desenvolupament, la Direcció d'Obra podrà ordenar o proposar les 
modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la 
matèria. 

 

2.9. PERMISOS I LLICÈNCIES 

El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a 
l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en el 
Projecte. 

 

2.10. .SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT 

La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre Ministerial del 31 
d’agost de 1987 (BOE del 18/09/1987) i  les modificacions parcials derivades de la modificació 
parcial efectuada al RD 20/1989 del 3 de febrer i altres disposicions actualment vigents al 
respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la finalització de les Obres. 

L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin per 
al trànsit siguin mínimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-
se en perfectes condicions de rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els 
desviaments precisos. 
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2.11. CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS 

Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a 
trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que 
marqui la Direcció d’Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. La 
seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista. 

En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es 
derivin per al trànsit siguin mínimes, i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per a la 
seva perfecta regulació. 

Si les circumstàncies ho requereixen, la Direcció d'Obra podrà exigir la col·locació de semàfors. 

 

2.12. PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS 

El Contractista haurà d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevenció i control d'incendis, 
així com a les que dicti la Direcció d'Obra. 

En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i serà 
responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així com dels 
mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin. 

 

2.13. AMUNTEGAMENT, AMIDAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i per 
tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el 
moment de la seva utilització. 

Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se una vegada 
acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu 
aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista. 

El Contractista haurà de situar, en els punts que designi la Direcció d'Obra, les balances o 
instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i la seva utilització 
haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació pel Director d’Obra. 

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats, en principi, sobre 
vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser 
prèviament aprovats per la Direcció d'Obra i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat 
uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca, clarament llegible, que indiqui la seva 
capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovació. Quan s'autoritzi la conversió de 
pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits per la Direcció d'Obra qui, per 
escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats. 

 

2.14. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material 
seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per 
a ells s'hagin establert en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els 
materials necessaris per executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst 
executar amb materials utilitzats en altres unitats. 

 Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del 
Contractista, de manera immediata. 
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 Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, a càrrec 
del Contractista. 

 Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a càrrec 
del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats 
de qualsevol altra manera acceptable. 

 De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 
descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes a 
la Direcció d'Obra i col·locar-los sota custòdia. 

 Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i 
dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui 
ésser perjudicial, durant l'execució de les Obres. 

 

2.15.  CONSERVACIÓ DEL PAISATGE 

 El Contractista posarà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i 
instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el paisatge 
de les zones en que es trobin situades les Obres. 

 En aquest sentit, es tindrà cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que 
puguin ser perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles 
destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu. 

 De la mateixa manera, tindrà cura del seu emplaçament i del sentit estètic de les seves 
instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser prèviament 
autoritzats per la Direcció d'Obra. 

 

2.16. CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES 

 El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes 
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte. 

 De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de 
garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec, 
qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per 
negligència o altres motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents 
atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable. 

 El Contractista no rebrà cap partida per a la conservació de les Obres durant el termini de 
garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris 
contractats. 

 

2.17. NETEJA FINAL DE LES OBRES 

 Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de 
caràcter temporal i per al servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu 
emplaçament restaurats a la seva forma original. 

 De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a 
préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva utilització. 
Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que quedin en 
condicions acceptables. 
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 Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en 
condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant. 

 Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte 
d'abonaments directes per a la seva realització. 

 

2.18. DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o 
la seva comprovació, els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret d'inspecció que 
legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota 
classe de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de 
maquinària i materials; els de protecció d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot 
deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge 
d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de construcció i 
conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes provisionals d'accés a trams 
parcials o totalment acabats; els de conservació durant el mateix termini de tota classe de 
desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de conservació de desguassos; 
els de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos necessaris 
per a proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instal·lacions, eines 
materials i neteja general de l'Obra a l'acabament dels muntatges, conservació i retirada 
d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària per a les Obres, així 
com l'adquisició de les esmentades aigües i energia; els de les instal·lacions provisionals; els de 
retirada de materials refusats i correcció de les deficiències observades i posades de manifest 
pels corresponents assaigs i proves. 

 En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a 
càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels 
mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres. 

 

2.19. RECEPCIÓ  

 El Contractista comunicarà per escrit a la Direcció d'Obra la data prevista per a la finalització 
de les Obres amb una antelació de deu (10) dies hàbils, el qual ho comunicarà a la Propietat, qui 
nomenarà el seu Representant per a la recepció provisional i qui, al mateix  temps, fixarà la data 
per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al Contractista i a la Direcció d'Obra. 

 El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar 
reclamacions en Acta. 

 S'aixecarà per triplicat una Acta de la recepció que firmaran el Representant de la Propietat, 
la Direcció d'Obra i el Contractista, i s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat. 

 

2.20. OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT 

 El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les disposicions de 
caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la Construcció i 
aplicables en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda 
obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la Indústria Nacional i el 
Reglament que la desenvolupa, així com les restants que siguin aplicables o que puguin dictar-se. 
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2.21. TERMINI D'EXECUCIÓ 

 El termini d'execució començarà a comptar des de la data de la signatura de l'Acta de 
Replanteig. 

 L'Acta de Replanteig se signarà en el termini màxim de quinze (15) dies a partir de la data de 
l'adjudicació definitiva, excepte en el cas que la propietat autoritzi o sol·liciti un altre termini. 

2.22. TERMINI DE GARANTIA 

 El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció Provisional. 

 

2.23. PENALITZACIONS 

 El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil que 
excedeixi del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalització 
serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres. 

Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres s’aplicarà 
una sanció del 1 per mil del pressupost de contracte. Per cada dia natural de retard en els 
terminis parcials que estableixi el Pla d’Obres s’aplicarà una sanció del 0,1 per mil del 
pressupost de contracte. 

 

3. CONSIDERACIONS GENERALS. 

Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres documents 
o parts del projecte. 

1) Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no considerant-
se cap increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera repercutit en el 
preu de la unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de runes. 

2) Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar el 
projecte. Si en el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament, l’ofertant farà la 
seva oferta econòmica de manera que inclogui l’execució d’aquestes partides 
oblidades o amb poc amidament.  

3) La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a lliurar-li, 
qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, plànol, etc, que 
consideri necessària per a l’execució dels treballs. 

4) Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra 
requeriran l’aprovació de la D.O, prèvia proposta formal per part del contractista. 

5) Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5 “postes” i 
prèviament a la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser aprovat per la D.O., no 
podent presentar cap resta de brutícia o deteriorament.  

6) L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de formigó 
mesurat sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà inclòs en el m3 
de formigó posat a obra. 
El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les operacions necessàries 
(inclosa la cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment de l’encofrat durant 
el formigonat i primer enduriment del formigó. També inclou el tractament 
antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes laterals, com també tots 
els matavius i forats que fixi la Direcció Facultativa. 

7) Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i 
impermeabilitzats interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost es 
considera repercutit al preu de les diferents partides del dipòsit. 
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8) Tots les conduccions han de ser provades hidràulicament, a càrrec del contractista, 
amb aigua neta i prèviament a la seva posada en servei. 

9) El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de ser 
aprovat per la D.O. 

10)  El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 3% del 
Pressupost de Contracte de l’Obra, no comptabilitzant-se en aquest import aquells 
assaigs que donin un resultat negatiu.  

11)  Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del contractista. 
Es consideren repercutits a les diferents partides de l’obra. 

12)  Les Partides Alçades del pressupost són d’Abonament íntegre, sempre i quan no es 
digui el contrari. 

13)  Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del projecte, 
prevaldrà el criteri de la Direcció d’Obra. 

14) Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir l’homologació 6G. 
15)  Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 14011. 
16)  Les propostes que realitzi el Contractista s’hauran de documentar completament 

(plànols, càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per la D.O. 
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4. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS 
SIMPLES 

4.1. PRESCRIPCIONS GENERALS 

4.1.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ELEMENTS SIMPLES 

S’entenen com a “elements simples” tots aquells materials i elements destinats a la consecució 
de l’obra de jardineria objecte del present PCT. Les característiques tècniques generals dels 
elements simples són les que venen definides i descrites en els documents del Projecte. A 
judici de la Direcció Facultativa, hauran de ser examinats, comprovats i acceptats o rebutjats, si 
no compleixen les condicions exigides. 

En el present capítol, es descriuen les Prescripcions generals que han d’acomplir i trobar-se 
subjectes, els elements simples, essent naturalment d’aplicació, totes aquelles prescripcions 
que s’assenyalin específicament en els subsegüents apartats del present plec de condicions o 
en el plec de condicions particulars de determinada obra que ho requereixi. 

4.1.2. TRANSPORT 

El transport dels elements simples s’haurà de fer de manera adequada a la naturalesa, 
dimensió i altres característiques de l’element simple, procurant per la seguretat i integritat de 
l’element, que no haurà de patir cap mena de desperfecte o alteració durant aquest procés, 
prenent-se les mides i accions adequades per que això sigui així. 

El transport haurà de fer-se de la manera més adequada a les necessitats de l’element simple 
però també a les necessitats de l’obra, en qualsevol cas amb la promptitud i diligència 
adequada a aquests dos factors. 

4.1.3. EMBALATGES I PROTECCIONS DURANT EL TRANSPORT I LA CÀRREGA I 
DESCÀRREGA DE L’ELEMENT SIMPLE 

Els elements simples s’hauran de transportar degudament embalats i protegits per que no 
pateixin cap alteració, modificació, dany o degradació durant el seu transport i la anterior i 
ulterior manipulació al transport, que també haurà de ser l’adequada a la naturalesa de 
l’element per tal que aquest es mantingui íntegra en les seves qualitats. Es preferiran, en 
general, aquells embalatges i proteccions constituïts amb materials no perjudicials per al medi 
ambient ni per a la seva fabricació, manipulació i preferentment reciclables. 

4.1.4. DOCUMENTACIÓ 

Els elements simples hauran de transportar-se i ser recepcionats amb la documentació 
prescrita o adequada a cada element. En aquesta documentació hauran de constar les dades 
identificatives, descriptives, convenients o les prescriptives si existeixen per cada element 
simple. 

4.1.5.  INSPECCIÓ, ASSAIGS I EXAMEN 

Correspon a la Direcció facultativa de l’Obra, la inspecció, assaigs i examen, per a la seva 
acceptació o rebuig dels elements simples. 

En general, els elements simples hauran de reunir les següents condicions: 

• Ajustar-se a les especificacions d’aquest plec de condicions en les parts generals i en aquelles 
que particularment li siguin afectes. 

• Ésser examinats per la Direcció Facultativa de l’Obra. Les plantes seran seleccionades 
preferentment en el viver d’origen. 
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Aquesta acceptació en principi no s’entén com a definitiva, quedant supeditada a l’absència de 
defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra, o a l’existència de 
defecte o vicis ocults observats i comprovats amb posterioritat. 

L’acceptació o rebuig dels elements simples, es competència de la Direcció Facultativa de 
l’Obra, que establirà els seus criteris d’acord amb les normes i finalitats del projecte. 

Els elements simples rebutjats hauran d’ésser retirats ràpidament de l’obra, tret de 
l’autorització expressa de la Direcció Facultativa de l’Obra, qui podrà sotmetre’ls a les proves 
que jutgi necessàries. 

Els materials hauran d’ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de material i a les 
dimensions i característiques definides pel Projecte, el Plec de condicions particulars i el Plec 
de condicions generals. S’acceptaran les toleràncies de variació recollides en cadascun 
d’aquests documents afectes als elements simples. 

El contractista haurà de permetre a la Direcció Facultativa de l’Obra l’accés als vivers, fàbriques 
i instal·lacions a on es trobin els materials, podent efectuar totes les proves que consideri 
necessàries i en concret el marcatge de les plantes reservades. El cost dels viatges d’inspecció 
dels materials per part de la Direcció Facultativa serà a càrrec del contractista. 

Els assaigs i proves dels elements simples podran ser realitzats per laboratoris especialitzats en 
la matèria sempre que sigui necessari i així ho consideri la Direcció Facultativa de l’Obra. En cas 
de resultat negatiu, el cost dels assaigs correspondrà al contractista. 

Els assaigs, verificacions i comprovacions dels elements simples, només afecten a aquests 
mateixos elements, no entenent-se més que com a una recepció parcial o temporal fins que no 
quedin integrats en el conjunt de l’obra i sigui efectuada la recepció definitiva de la mateixa. 

4.1.6. REPOSICIÓ 

Els materials que no han estat acceptats per la Direcció Facultativa de l’Obra en el moment de 
la recepció o examen o durant el període de garantia, hauran de ser substituïts per altres, a 
càrrec del contractista, que si puguin ser acceptats, sotmetent-se al mateix procés de 
valoracions per part de la Direcció Facultativa de l’Obra, que l’element simple al que 
substitueixen. 

4.1.7. EMMAGATZEMATGE 

Els elements simples s’hauran d’emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que resti 
assegurada la seva idoneïtat per l’ús i sigui necessària una inspecció dels mateixos en qualsevol 
moment. 

Es tindrà especial cura d’emmagatzemar en un lloc idoni, aquells elements simples que per les 
seves característiques precisin atencions especials de conservació o manteniment, 
especialment pel que fa a les plantes vives o elements fràgils. 

4.2. ELIMINACIÓ DE SOQUES 

4.2.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Eliminació de soques en el cas que n’hi hagi 

Segons la NTJ 14C PART:3. 

S’han de retirar les soques amb braç triturador de soques 

4.2.2. UNITATS D’AMIDAMENT 

Es mesurarà per unitats trobades 

4.2.3. CONTROL DE QUALITAT 
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Es comprovarà que s’ha retirat i triturat bé la soca 

 

4.3.  AIGUA DE REG 

4.3.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Subministrament d’aigua per a reg en jardineria 

4.3.2. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 

En general l’aigua de reg ha de complir les condicions esmentades al PCT TIPUS DE 
MANTENIMENT realitzat per L’associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

Referent a les aigües reutilitzades, l’aigua haurà de complir el Real Decret 1620/2007, del 7 de 
desembre, que estableix el règim juridic de la reutiltizació de les aigües depurades, establint 
els criteris de qualitat. A més dels especificats en l’apartat anterior cal determinar tots aquells 
paràmetres que puguin constituir un perill per a la salut humana i animal i representar una 
possible via de contaminació i alteració de les condicions del sòl. 

Des del punt de vista agronòmic, l’aigua haurà de complir els següents nivells de qualitat: 

pH : Valors que s’apartin de 6 a 8’5 és un índex adient de detecció d’anomalies com 
contaminacions industrials, sodificació, etc. 

Conductivitats elèctrica i contingut total en sals: Expressada en dS/m i mg/l. Es considerarà que 
un aigua no es apta pel reg en jardineria quan els seus valors de conductivitat elèctrica superin 
els 4 dS/m o els 2.500 mg/l. 

Total l’aigua que tingui valors de conductivitat superiors a 1,5-2 dS/m o 1000 mg/l s’ha de 
considerar que comporta perill de salinització del sòl i que no es recomanable la seva 
utilització en reg per aspersió. 

SAR ( relació d’absorció de sodi): L’increment d’aquest índex indica augment de problemàtica 
per sodificació del sòl i danys a les plantes. No ha de ser superior a 15. Aquest índex s’ha de 
considerar conjuntament amb el de la salinitat ja que quan més alta és la salinitat els valors 
d’índex del SAR admesos són més baixos pel que ens hem de basar en el diagrama de les 
normes Riverside. 

Índex de carbonat de sodi residual: Expressat en meg/l.. L’aigua ha de ser bona 

Les aigües es classifiquen en : 

• Bona: de 0 a 1,25 mep./l 

• Regular: de 1,25 a 2,5 meq./l 

• No recomanable pel reg: més de 2,5 meq.l. 

Duresa: Expressada en graus higromètrics francesos. Les aigües molt dures son poc 
recomanables per a sòls forts i compactats 

Tipus                Graus higromètrics 

Molt dolça menys de 7 

Dolça de 7 a 14 

Mitjanament dolça de 14 a 22 

Mitjanament dura de 22 a 32 

Dura de 32 a 54 



Plec de Condicions Projecte Executiu  
 

18 

Molt dura més de 54 

Bor: Els nivells admesos de bor estan en funció de la sensibilitat dels conreus a aquest 
element. No es aconsellable utilitzar aigües que superin els 2,5 mg/l. 

• Cultius molt sensibles de 0,3 a 1 ppm de B 

• Cultius tolerants de 1 a 2 ppm de B 

• Cultius molt tolerants de 2 a 4 ppm de B 

Clor: No recomanable que superi els 0,5 g/l 

Sodi: No recomanable que superi els 0,2-0,3 gr/l. En aspersió no superior a 0.1 gr/l 

Sulfat: Risc de corrosió de les xarxes de conducció amb ciment quan els valors superin els 300 - 
400 mg/l. 

4.3.3. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Segons les condicions esmentades al PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per L’associació de 
Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

4.3.4. UNITATS D’AMIDAMENT 

El nombre de regs serà de 6 regs a partir del moment de plantació. L’aportació mínima serà de 
90 l per reg , amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de 
reg cada 2 regs. 

4.3.5. CONTROL DE QUALITAT 

La concreció dels nivells de qualitat dels diferents paràmetres que caracteritzen un aigua no es 
dedueixen solament a donar uns valors recomanats o admesos si no que cal tenir en compte 
factors com el tipus de cultiu, de sòl, les pràctiques de conreu, temperatures de la zona i el 
sistema, dosis i freqüències de reg. 

Per avaluar la qualitat de l’aigua per a reg és necessari els nivells d’un seguit de paràmetres 
bàsics. En casos especials com és l’ús de l’aigua per a reg localitzat o aigües que no són de la 
xarxa caldrà tenir en compte altres aspectes. 

 

Paràmetres a determinar: 

• pH 

• Conductivitat elèctrica a 25º C 

• Carbonats 

• Bicarbonats 

• Clorurs 

• Sulfats 

• Calci 

• Magnesi 

• Sodi 

• Bor 

Índex a determinar: 

• Contingut en sals (gr./l) 
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• SAR (relació d’absorció de sodi) 

• Carbonat de sodi residual 

• Duresa 

4.3.6. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

Segons les condicions esmentades al PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per L’associació de 
Professionals dels Espais Verds de Catalunya. Totes les normatives i lleis referents a l’utilizació 
de l’aigua vigents en el moment de construir l’obra. 

4.4. SUBSTRAT ESTRUCTURAT 

4.4.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquells materials que sols o barrejats són utilitzats com a medi per a l’ancoratge i 
desenvolupament del sistema radical i per al a nutrició mineral de les plantes. 

4.4.2. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 

Material sòlid, natural i de constitució fonamentalment mineral que per les seves 
característiques físiques, químiques i biològiques constitueixen un medi adient per a la 
implantació i desenvolupament de les plantes. La terra vegetal subministrada serà terra 
adobada i garbellada, preparada i esmenada per la plantació directa dels vegetals del jardí. 
Haurà de ser un substrat estructural consistent en una barreja de graves de 4-6 cm (60% del 

volum) i compost (40 % del volum), acabant la superfície superior amb una capa de 8-10 cm. de 

terra, extreta de l'excavació del clot, neta de pedres.  

També és determinaran el contingut de metalls pesats, que han d’estar dins dels límits 
admissibles segons la legislació vigent. Les terres han d’estar lliures de propàguls de males 
herbes agressives i lliures, ni vidres, metalls o plàstics. 

4.4.3. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

En el cas de terres i substrats obtinguts per barreja de materials, caldrà subministrar a la 
direcció facultativa 48 hores previ a l’inici del subministrament una mostra representativa del 
material. Els materials s’aplegaran a l’obra segons la NTJ 02A. 

4.4.4. CONTROL DE QUALITAT 

El control de qualitat es realitzarà sobre Unitat d'Obra executada. De cada unitat de mostra 
s'analitzaran els següents paràmetres: 

• Contingut màxim en elements grossos % > 0.2 cm, > 2 cm, >6 cm 

• Textura (USDA) Mètode de la sedimentació discontínua. MOA III Sòls 2(b) 

• pH EX 1:2,5 pH. MOA III Sòls 2 

• Conductivitat EX 1:5 dS/m Prova prèvia salinitat extracte de sòl 1:5. MOA III Sòls 6 

• Matèria orgànica %MO Carboni orgànic oxidable (Walkley-Black)MOA III Sòls 25 

• Carbonat càlcic equivalent % Carbonats. MOA III Sòls 3 (a) 

• Fòsfor ppm P Fòsfor soluble en bicarbonat (Olsen). MOA IIISòls 4 

• Potassi ppm K Potassi extraïble en acetat amònic, fotometriaMOA III 15 

• Magnesi ppm Mg Magnesi extraïble, espectrofotometria. MOA III16(b) 

• Calci ppm Ca Calci extraïble, espectrofotometria. MOA III16(a) 

• Nitrogen %N Nitrogen per digestió amb sulfúric (Kjeldahl)MOA III Sòls 8 
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• Contingut en guix % Guix. MOA III Sòls 22(b) 

També és determinaran el contingut de metalls pesats 

• Cadmi (mg/kg.m.s.) 

• Coure (mg/kg.m.s.) 

• Níquel (mg/kg.m.s.) 

• Plom (mg/kg.m.s.) 

• Zenc (mg/kg.m.s.) 

• Mercuri (mg/kg.m.s.) 

• Crom (mg/kg.m.s.) 

Es procedirà a incrementar les analítiques en el cas de que la CE 25ºC en EX 1:5 sigui major que 
0.5 dS/m també es determinarà: 

CE EX. P.S. (Pasta Saturada) 

Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP) 

Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2) 

Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2) 

En cas que es tinguin dubtes sobre l’origen del producte, es demanarà una ampliació dels 
anàlisi de sòls amb les següents determinacions: 

• Prova de germinació (% Mde llavors germinades) 

• Presencia de E. Coli. 

• Presencia de Salmonel·la 

• Impureses (% vidres, plàstics, pedres i metalls) 

• Males herbes 

4.4.5. UNITATS D’AMIDAMENT 

El mesura i abonament del subministrament i estesa de la terra vegetal fertilitzada es realitzarà 
per metres cúbics (m3) realment executats mesurats sobre els plànols de perfils transversals. 
No serà d'aplicació cap coeficient corrector d'esponjament en el volum de les terres. 

Les esmenes necessàries per tal de fer arribar la qualitat de les terres aportades a 
l’especificada en el present PCT es consideraran incloses en el preu de subministrament de les 
mateixes. 

El preu d’aquesta unitat inclou el material, el transport al lloc de treball, la càrrega i la 
descàrrega, estesa, anivellament, refinat i totes les operacions necessàries per a la correcta 
execució de la unitat d’obra. 

4.5. SUBSTRATS, ENCOIXINATS I ESMENES 

4.5.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Els substrats són materials sòlids, naturals o artificials de degradació lenta o nul·la que sols o 
barrejats, posats dins d’un contenidor o en el sòl permet l’establiment del sistema radical i el 
suport de les plantes. 

Les esmenes són tots aquells productes que per la seva acció en les propietats físiques, 
químiques o biològiques milloren les condicions de fertilitat del sòl o les terres. 
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Els encoixinats són materials que eviten la sortida d’adventícies, permeten la conservació de 
l’aigua dels parterres o es barregen amb la terra o els substrats per tal d’esponjar-los. Es poden 
utilitzar diferents materials com a encoixinat: escorça de pi, restes d’esporga, terra volcànica, 
graves, etc. 

4.5.2. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 

Els substrats que es detallen a continuació són els d’ús més corrent. Encara que es detallen les 
característiques de diferents materials simples utilitzats sols o barrejats comunment com a 
substrats, solament s’acceptarà com a substrat per a les finalitats d’aquest plec de condicions, 
les formulacions a base de barreges de diferents materials que garanteixen per les seves 
característiques, principalment de retenció i alliberament d’aigua, la vida de plantes en 
contenidor que no disposen de reg automatitzat. 

El substrat torba serà substituït, sempre que sigui possible, per materials similars com compost 
o fibra de coco. 

TORBA 

Segons les condicions esmentades al PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per L’associació de 
Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

ESCORCES 

Material que s’obté a partir de l’escorça d’arbres generalment pi, que es tritura i es composta, 
i que s’utilitza barrejat amb altres per plantar. 

Característiques: 

• Humitat: màxim 45% (respecte a pes total) 

• Densitat aparent: entre 0,15 i 0,25 gr/cc segons augment del tamany de partícula 

• Espais porós total: 65-85% volum 

• Porositat aireació a 20 cm c.a.: 20-45% volum 

• pH entre 6 i7 

• Conductivitat: menor d’1 dS/m 

COMPOST 

Segons les condicions esmentades al PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per L’associació de 
Professionals dels Espais Verds deCatalunya. i a la NTJ 

ENCEBALL 

Material obtingut per la barreja de sorres o materials sorrencs (70% del total) amb un 30% de 
matèria orgànica utilitzat per a la millora de les condicions de la gespa. L’enceball pot estar 
format únicament per sorra o material sorrenc. 

Característiques: 

• Sorra o material sorrenc: el 60-70% de granulometria entre 0,1 i 1 mm. El contingut 
d’argila i llim no superarà el 4% del total. 

• Ha de ser de sílice amb un màxim d’un 5% de carbonat càlcic. 

• Ha d’estar lliure de males herbes, òrgans propagadors de males herbes, plagues i 
malalties. 

• La part orgànica pot ser a torba, compost o altres materials orgànics composats i 
lliures de plagues, malures, males herbes i òrgans propagadors de males herbes. 
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FEMS 

Material format per les dejeccions sòlides i líquides del bestiar, barrejades amb els llits de 
palla. S’utilitzaran sempre fems madurs, en els que no es poden identificar la palla del llit, que 
s’ha descompost totalment. Característiques: 

• CE < 3dS/m 

• N orgànic: 1% o més respecte el seu pes sec 

• Coeficient isohúmic entre 0,4 i 0,55 

• Matèria orgànica: > 25 % del pes total 

• Humitat: < 40 % com a màxim del pes total 

• C/N: entre 15 i 25 

• Absent de llavors, d’herbes dolentes, escorça, serradures, etc. 

• Densitat entre 650 i 750 kg/m3 

• Valors màxims admesos de metalls pesats Reial Decret 1310/90 

• S’indicarà la procedència de la matèria orgànica 

• El 80% del producte passarà pel tamís de 10 mm 

LLODS DE DEPURADORA 

Els fangs de depuració hauran de trobar-se, pels paràmetres a sota referenciats, dins dels 
següents intervals d'acceptació : El seu contingut en Metalls Pesats haurà de ser inferior al 
referenciat en l'Annex IB del Real Decreto 1310/90 de 29 d'Octubre de 1990, pel que és Regula 
la Utilització dels Fangs de Depuració. 

Característiques: 

• Matèria Orgànica Total (% sobre matèria seca (s.m.s.)) > 25 % 

• Estabilitat de la Matèria Orgànica (% sobre matèria seca (s.m.s)) > 50 % 

• Relació C/N < 25 

• CE < 3dS/m 

• Humitat: < 40% com a màxim del pes total 

• Metalls Pesats. Valors límits admesos : 

• Paràmetres Sòls pH <7 Sòls pH> 7 

• Cadmi (mg/kg.m.s.) 20 40 

• Coure (mg/kg.m.s.) 1000 1750 

• Níquel (mg/kg.m.s.) 300 400 

• Plom (mg/kg.m.s.) 750 1200 

• Zenc (mg/kg.m.s.) 2500 4000 

• Mercuri (mg/kg.m.s.) 16 25 

• Crom (mg/kg.m.s.) 1000 1500 

 
ALTRES ESMENES ORGÀNIQUES 
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Per a la incorporació com a esmena d’altres residus orgànics provinents del compostatge 
d’escombreries urbanes o altres, a la seva recepció caldrà presentar el dictamen favorable 
emès per institucions o empreses acreditades amb aquesta finalitat davant la Junta de Residus. 

Característiques: 

• • Producte garbellat com a mínim inferior a 20 mm 

• • Matèria Orgànica Total (% sobre matèria seca (s.m.s.)) > 25 % 

• • Estabilitat de la Matèria Orgànica (% sobre matèria seca (s.m.s)) > 50 % 

• • CE < 3dS/m 

• • Humitat: < 40% com a màxim del pes total 

• • Relació C/N < 25 

Metalls Pesats. Valors límits inferiors al referenciat en l'Annex IB del Real Decreto 1310/90 de 
29 d'Octubre de 1990, pel que és Regula la Utilització dels Fangs de Depuració. 

4.5.3. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

El transport del material així com l’envasat, l’etiquetat i la documentació haurà de complir la 
NTJ 05A. 

En el cas de terres i substrats obtinguts per barreja de materials, caldrà subministrar a la 
direcció facultativa 48 hores previ a l’inici del 

subministrament una mostra representativa del material. 

Els materials es podran emmagatzemar en l’obra en un termini màxim d’una setmana en un 
lloc net de residus d’obra, allunyat de sortides 

d’aigua i a l’ombra. 

4.5.4. CONTROL DE QUALITAT 

El control de qualitat es realitzarà sobre Unitat d'Obra executada. De cada unitat de mostra 
s'analitzaran els següents paràmetres: 

• Textura (USDA) 

• Matèria orgànica (% MO) 

• Conductivitat EX 1:5 (dS/m) 

• pH EX 1:2,5 

• Nitrogen Kjeldahll (% N) 

• Fòsfor Olsen (ppm P) 

• Potassi (ppm K) 

SI pH EX 1:2,5 > 8 

• Calcari Actiu 

SI pH EX 1:2,5 > 8.3 

• Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP) 

• Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2) 

• Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2) 

SI CE 25ºC EX 1:5 > 0.7 dS/m 
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• CE EX. P.S. (Pasta Saturada) 

• Sodi de Canvi (ppm Na, Na % ESP) 

• Calci (ppm Ca+2, meq/100 gr. Ca+2) 

• Magnesi (ppm Mg+2 , meq/100 gr. Mg+2) 

 

 

4.5.5. UNITATS D’AMIDAMENT 

La mesura i abonament del subministrament, estesa i barreja de les esmenes necessàries es 
realitzarà per metres cúbics (m3) realment executats. No serà d'aplicació cap coeficient 
corrector d'esponjament en el volum de les terres. 

Les esmenes necessàries per tal de fer arribar la qualitat de les terres aportades a 
l’especificada en el present PCT es consideraran incloses en el preu de subministrament de les 
mateixes. 

El preu d’aquesta unitat inclou el material, el transport al lloc de treball, la càrrega i la 
descàrrega, estesa, barreja, anivellament, refinat i totes les operacions necessàries per a la 
correcta execució de la unitat d’obra. 

4.5.6. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

Real Decreto 1310/90 de 29 d'Octubre de 1990, pel que és Regula la Utilització dels Fangs de 
Depuració. Per a compost BOE nº 147 (20/6/1970) i BOE nº 181 (10/8/1988) 

 

4.6. FRONDOSES 

4.6.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Subministrament de frondoses per a ús en jardineria. 

4.6.2. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 

Les frondoses destinades al subministrament han de complir les condicions de qualitat general 
i les condicions particulars de la NTJ 07D i NTJ 07E i les especificacions que aquí es presenten. 
Les plantes que no compleixin aquestes condicions no poden ser subministrades. 

Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, han de ser canviats a 
un contenidor més gran amb una freqüència de dos anys, com a mínim. 

En el cas de subministrament d’arbres com a espècimens de parcs o jardins, poden ser 
desitjables formes especials amb el tronc tort, bifurcat, inclinat o múltiple. En aquests casos, 
els lots no tenen perquè ser homogenis. 

Els arbres s'han de mesurar segons el perímetre del tronc, a 1 metre sobre el nivell del sòl o del 
coll de l’arrel. Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total és la suma dels perímetres 
individuals. 

4.6.3. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Cal seguir les condicions de subministrament descrites a les NTJ 07A, NTJ 07D, NTJ 07E i NTJ 
07Z i les aquí esmentades. 

4.6.4. UNITATS D’AMIDAMENT 

En general es certificarà per unitats de plantes realment plantades. En plantacions d’alta 
densitat es pot certificar per m2. 
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La garantia de totes les plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, 
estant obligat el Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques. 

4.6.5. CONTROL DE QUALITAT 

CONTROL A LA RECEPCIÓ DELS MATERIALS 

Segons la NTJ 07A, NTJ 07D, NTJ 07E. S’exigiran sempre tots els albarans de les plantes. 

4.6.6. CONTROL FITOSANITARI 

Té per objecte assegurar la prosperitat dels vegetals adquirits, i a la vegada impedir la 
proliferació de plagues o malalties en les plantacions o cultius. 

Passaport fitosanitari 

Es requerirà Passaport fitosanitari a totes aquelles plantes que el necessitin segons el llistat 
publicat per la Generalitat de Catalunya. 

El document ha de seguir el model que presenta la NTJ 07A. 

Control fitosanitari a la recepció 

Es realitzarà un control de sanitat vegetal a la recepció de la vegetació tal com s’indica a les 
NTJ 07A, NTJ 07D, NTJ 07 E, NTJ 07V. 

Malgrat l’aspecte saludable, a causa de la possibilitat que siguin portadores de malalties no 
apreciables a primer cop d'ull, o en el cas que els símptomes apreciats no fossin definitoris, es 
podran efectuar les proves de laboratori que la direcció facultativa cregui necessàries. 

Tot i que les plantes es donin com a bones a la recepció, si es desenvolupen malalties que es 
puguin relacionar a la procedència del material vegetal serà indispensable la reposició. 

4.6.7. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

NTJ 07A:1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 

NTJ 07D: 1996 Arbres de fulla caduca. 

NTJ 07E: 1997 Arbres de fulla persistent. 

NTJ 07V: Plantes autòctones per a revegetació. 

NTJ 07Z: Transport, recepció i aplegada en viver d’obra. 

NTJ 08S: 1993 Implantació del material vegetal. Sembres i gespes. 

MAPA Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres. BOE nº. 168, 
15 de juliol 1986. 

Reial Decret 2071/93 i les seves posteriors modificacions 

Per les espècies referenciades en l'Ordre de 21 de gener de 1986 per la que es regula la 
comercialització dels materials forestals de reproducció, haurà d'acompanyar-se document 
que acrediti la procedència del seu material de reproducció fent referència explícita als 
números de lot i etiquetes oficials. 

 

4.7. CONÍFERES 

4.7.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Subministrament de coníferes per a ús en jardineria. 
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4.7.2. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 

Les coníferes destinades al subministrament han de complir les condicions de qualitat general i 
les condicions particulars de la NTJ 07A i la NTJ 07C. Les plantes que no compleixin aquestes 
condicions no poden ser subministrades. 

Els arbres cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, han de ser canviats a 
un contenidor més gran amb una freqüència de dos anys, com a mínim. 

En el cas de subministrament d’arbres com a espècimens de parcs o jardins, poden ser 
desitjables formes especials amb el tronc tort, bifurcat, inclinat o múltiple. En aquests casos, 
els lots no tenen perquè ser homogenis. 

Les coníferes s’han de mesurar segons l’alçària total des del nivell del sòl fins al seu extrem 
superior. 

Les coníferes que presenten l’amplària com a característica principal s’han de mesurar segons 
la seva amplària total d’acord amb les mesures següents: 

 

40/50 125/150 

50/60 150/175 

60/80 175/200 

80/100 200/250 

100/125 250/300 

 

4.7.3. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Cal seguir les condicions de subministrament descrites a les NTJ 07A, NTJ 07C i les aquí 
esmentades. 

4.7.4. UNITATS D’AMIDAMENT 

En general es certificarà per unitats de plantes realment plantades. En plantacions d’alta 
densitat es pot certificar per m2. 

La garantia de totes les plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, 
estant obligat el Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques. 

4.7.5. CONTROL DE QUALITAT 

CONTROL A LA RECEPCIÓ DELS MATERIALS 

Segons la NTJ 07A, NTJ 07C,. S’exigiran sempre tots els albarans de les plantes. 

4.7.6. CONTROL FITOSANITARI 

Té per objecte assegurar la prosperitat dels vegetals adquirits, i a la vegada impedir la 
proliferació de plagues o malalties en les plantacions o cultius. 

Passaport fitosanitari 

Es requerirà Passaport fitosanitari a totes aquelles plantes que el necessitin segons el llistat 
publicat per la Generalitat de Catalunya. 

El document ha de seguir el model que presenta la NTJ 07A. 

Control fitosanitari a la recepció 
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Es realitzarà un control de sanitat vegetal a la recepció de la vegetació tal com s’indica a les 
NTJ 07A, NTJ 07D. 

Malgrat l’aspecte saludable, a causa de la possibilitat que siguin portadores de malalties no 
apreciables a primer cop d'ull, o en el cas que els símptomes apreciats no fossin definitoris, es 
podran efectuar les proves de laboratori que la direcció facultativa cregui necessàries. 

Tot i que les plantes es donin com a bones a la recepció, si es desenvolupen malalties que es 
puguin relacionar a la procedència del material vegetal serà indispensable la reposició. 

4.7.7.  NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

NTJ 07A:1993 Subministrament del material vegetal. Qualitat general. 

NTJ 07C: 1995 Coníferes i resinoses. 

NTJ 07Z: Transport, recepció i aplegada en viver d’obra. 

NTJ 08S: 1993 Implantació del material vegetal. Sembres i gespes. 

MAPA Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes Farratgeres. BOE nº. 168, 
15 de juliol 1986. 

Reial Decret 2071/93 i les seves posteriors modificacions 

Per les espècies referenciades en l'Ordre de 21 de gener de 1986 per la que es regula la 
comercialització dels materials forestals de reproducció, haurà d'acompanyar-se document 
que acrediti la procedència del seu material de reproducció fent referència explícita als 
números de lot i etiquetes oficials. 

 

4.8. PALMERES 

4.8.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Subministrament de palmeres per a ús en jardineria. 

 

4.8.2. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES 

 

Classificació de les palmeres: 

 

A. Palmeres unicaules, amb un únic tronc, anomenat estípit, on només la gemma terminal té la 
capacitat de desenvolupar-se.  

B. Palmeres multicaules (amb estípits múltiples, originats a partir de fillols basals).  

C. Altres tipus de palmeres.  

 

Segons la capacitat d’emissió de noves arrels, les palmeres es poden classificar en tres grups: 

 

Grup 1. Espècies amb baixa capacitat d’emissió de noves arrels (màxima dificultat de trasplantació). 

Grup 2. Espècies amb capacitat mitjana d’emissió de noves arrels (trasplantació complicada). 

Grup 3. Espècies amb alta capacitat d’emissió de noves arrels (mínima dificultat de trasplantació). 
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Forma de presentació del sistema radical: 

 

Les palmeres poden ser comercialitzades amb pa de terra, en contenidor o dipositades. 

  

Dimensions de la part aèria 

 

Les palmeres del grup A (d’estípit únic) han de ser mesurades segons l’alçària de l’estípit. 

 

Per a les palmeres del grup B (multicaules) i per a grups de palmeres s’ha d’espe-cificar el nombre 
d’estípits de més de 30 cm i la suma de les alçàries de tots els estípits o bé, en alguns casos, el nombre 
d’estípits i l’alçària total. 

 

En general, les palmeres del grup C han de ser mesurades segons l’alçària de l’es-típit i, si és el cas, s’ha 
d’especificar el nombre d’estípits. En algun cas es pot donar com a mesura l’alçària total, sempre que 
això sigui especificat clarament. 

 

El gruix de l’estípit ha de ser mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l’arrel. 

 

Palmeres subministrades en contenidor 

 

Les palmeres subministrades en contenidor han de disposar d’un espai mínim entre l’estípit i l’interior 
del contenidor, que en general ha de ser de 25 cm d’amplària. Dimensions de la part subterrània 

 

Palmeres subministrades amb pa de terra 

 

Les palmeres subministrades amb pa de terra han de disposar d’unes dimensions mínimes de pa de 
terra segons la major o menor sensibilitat a la trasplantació i les exigències de la plantació definitiva. Hi 
ha d’haver un espai mínim entre l’estípit i l’exterior del pa de terra, que en general ha de ser de 20 cm 
d’amplària. 

 

La profunditat del pa de terra ha de ser aproximadament igual al diàmetre del pa de terra. En sòls poc 
profunds els pans han de ser proporcionalment més amples, men-tre que en sòls profunds els pans 
podran ser menys amples i més profunds. 

 

4.8.3. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

El subministrament ideal és el de palmeres cultivades o aclimatades en condicions semblants a 
les de destinació final. En el cas de cultiu forçat de palmeres en hiver-nacle, cal que hagin estat 
aclimatades abans del subministrament per plantar-les a l’exterior. 
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En el subministrament, transport i també en la plantació és important reduir la transpiració i la 
dessecació així com estimular l’emissió de noves arrels. Les opera-cions que cal seguir han de 
tenir en compte aquests principis. 

 

Per al subministrament que impliqui un transport de llarga duració, pot ser conve-nient 
realitzar una aplicació d’antitranspirants uns dies abans del subministrament i repetir-la un cop 
carregat el camió. 

 

Les palmeres s’han de subministrar convenientment lligades i protegides. 

 

Si es transporten amb camió, el vehicle ha d’anar cobert amb lona i tancat. 

 

En la plantació, en agafar l’estípit amb una sola braga o eslinga, s’ha de fer pel terç superior, de manera 
que la palmera prengui una posició vertical. 

  

 

4.8.4. CONTROL DE QUALITAT 

 

Com a criteri de qualitat externa es pot generalitzar que, dins d’una espècie, com més gruix té 
el tronc, de més bona qualitat és. Un criteri negatiu de qualitat, especialment per a palmeres 
cultivades en viver, és l’etiolament (tronc massa prim i fulles elongades), símptoma d’haver 
estat cultivades en un marc de plantació massa estret. 

 

En general, les palmeres d’estípit únic l’han de tenir perfectament recte i vertical. Les d’estípits 
múltiples els han de tenir orientats adequadament a l’espècie. En general és desitjable que un 
lot tingui homogeneïtat en alçària i gruix de l’estípit. 

 

Les palmeres subministrades no han de tenir ferides, osques o concavitats en el tronc, ni 
externes ni internes. Tampoc no han de presentar estrangulacions de l’estípit. En el cas de 
Phoenix dactylifera el diàmetre ha de ser uniforme al llarg de tot l’estípit, amb una disminució 
màxima admissible del 20% del perímetre i en un únic punt. 

 

La superfície de l’estípit ha de ser uniforme, tant si les bases dels pecíols estan podades com si 
es presenta neta de pecíols. Si es vol els estípits afaitats o repelats, és aconsellable fer-ho un 
cop realitzada la plantació definitiva. 

 

Les palmeres subministrades en contenidor hi han d’haver estat conreades el temps suficient 
perquè les noves arrels es desenvolupin de tal manera que la massa d’arrels en mantingui la 

forma i s’aguanti de manera compacta quan sigui treta del contenidor. 

 

El tipus de substrat utilitzat ha d’estar d’acord amb l’espècie i el sistema de cultiu. En general 
s’han d’utilitzar substrats rics en nutrients, drenants (sorrencs) i àcids (pH entre 6 i 6,5). 
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Les arrels han d’estar perfectament tallades, amb talls nets, sense esquinçades, per tal 
d’evitar-ne podridures. Com a regla general és millor tallar arrels si es preveu que s’han 
d’acabar podrint. 

4.8.5. CONTROL FITOSANITARI 

Té per objecte assegurar la prosperitat dels vegetals adquirits, i a la vegada impedir la 
proliferació de plagues o malalties en les plantacions o cultius. 

Passaport fitosanitari 

Es requerirà Passaport fitosanitari a totes aquelles plantes que el necessitin segons el llistat 
publicat per la Generalitat de Catalunya. 

El document ha de seguir el model que presenta la NTJ 07A. 

Control fitosanitari a la recepció 

Es realitzarà un control de sanitat vegetal a la recepció de la vegetació tal com s’indica a les 
NTJ 07A, NTJ 07D. 

Malgrat l’aspecte saludable, a causa de la possibilitat que siguin portadores de malalties no 
apreciables a primer cop d'ull, o en el cas que els símptomes apreciats no fossin definitoris, es 
podran efectuar les proves de laboratori que la direcció facultativa cregui necessàries. 

Tot i que les plantes es donin com a bones a la recepció, si es desenvolupen malalties que es 
puguin relacionar a la procedència del material vegetal serà indispensable la reposició. 

 

4.8.6. UNITATS D’AMIDAMENT 

En general es certificarà per unitats de plantes realment plantades. En plantacions d’alta 
densitat es pot certificar per m2. 

La garantia de totes les plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, 
estant obligat el Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques. 

 

4.8.7. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

 

NTJ 07A: Subministrament del material vegetal. Qualitat general, 1993. NTJ 07P: Palmeres, 
1997. 

 

 

4.9. ELEMENTS COMPLEMENTARIS 

4.9.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ. 

Elements destinats a facilitar la correcta implantació dels vegetals en un jardí o a protegir els 
mateixos. 

4.9.2. DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL 

ASPRATGES, VENTS I PROTECTORS. 
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Destinats a la protecció i sustentant de la part aèria de les espècies vegetals arbustives durant 
els anys següents a les operacions de plantació i/o trasplantament que es considerin precisos 
per l’arrelament de l’arbre. 

Aspratge o tutor. 

Es complirà la NTJ 08C i les especificacions del PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per 
L’associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

Serà un aspratge de fusta de castanyer o similar de 6-8 cm de diametre i clavat a 40 cm al fons 
del forat de plantació i fora del cepelló de fins a 1,80 metre d'alçada , i amb 2 abraçadores 
regulables de goma o cautxú. 

Vents. 

Es complirà la NTJ 08C i les anotacions següents:. 

Donada la seva funció resistent, i normalment en arbres grans, seran cables d’acer trenat i 
secció normalitzada de 8, 10 ò 12 mm de diàmetre. Per a determinar-lo cal considerar: espècie 
arbustiva i el seu port, proporció del pa de terra respecte a l’alçada, grau d’exposició al vent i 
tipus de terreny de plantació. Com a norma general el diàmetre 10 mm solucionarà la majoria 
de casuístiques La unió amb el tronc es realitzarà amb anella metàl·lica de planxa d’acer d’un 
mínim d 2 mm de gruix, protegida interiorment amb material tou tipus pneopré, cuir, etc. 
L’anella tindrà una amplada mínima de 10 cm. Es construirà en dos meitats unides amb 
espàrrecs roscats per tal d’ajustar-la al diàmetre del tronc. El conjunt es dimensionarà per a 
garantir la capacitat resistent predeterminada. 

Sistemes soterrats 

Es complirà la NTJ 08C. 

Protectors. 

Es complirà la NTJ 08C i les anotacions següents:. 

Protegiran la part baixa del tronc contra rascaments, cops o altres incidents que puguin 
danyar-lo ja siguin provocats per vehicles, persones o animals. 

El cas més normal es protegir-lo contra els vehicles. Tindran una alçada visible mínima de 60 
cm. Protegiran tot el seu perímetre i a una distància mínima de 50 cm del tronc. Aniran 
ancorats amb un mínim de 3 punts al terra Podran ser metàl·lics, de fusta o qualsevol altre 
material que ofereixi una certa resistència. Cal considerar que els protectors han d’oferir un 
efecte dissuasori per evitar el cop resultant de maniobres de vehicles a una velocitat màxima 
de 20 Km/h. 

ESCOCELLS 

Cal seguir la NTJ 08B. 

REIXES D’ESCOCELLS 

Cal seguir el PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per L’associació de Professionals dels 
Espais Verds de Catalunya. 

 

TUBS D’AIREACIÓ 

Serà un sistema d'airejament d'arbre model Rootrain Urban Kit de la marca Greenleaf o 
equivalent amb tap de plàstic, adaptador i anellat de tub perforat amb connector, totalment 
instal·lat al voltant de l'arbre, a una profunditat de 30 cm sempre per sobre de la meitat de 
cepelló.  
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Cal seguir la NTJ 08C i el PCT TIPUS DE MANTENIMENT realitzat per L’associació de 
Professionals dels Espais Verds de Catalunya. 

 

Es recomana tubs de materials plàstics rebutjant el PVC. 

PROTECTORS D’ARRELS 

Consistirà en una barrera antiarrel acanalada, tipus Reroot de la marca Greenleaf o equivalent 
de 60 cm de profunditat per protegir i desviar les arrels de les instal·lacions existents cap a 
baix. 

 

4.9.3. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Aspratge o tutor. Es subministraran empaquetats en un número no major de 100 unitats i un 
pes inferior a 500 kg. L’emmagatzematge es realitzarà en piles de tres paquets d’alçada 
màxima i en local cobert a temperatura ambient. 

Vents Es subministraran segons les mides específiques de cada arbre. 

Protectors Es subministraran segons les mides específiques de cada arbre. 

Reixes d’arbres Es subministraran en paquets que garanteixin la seva integritat i paletitzats 
amb un pes inferior a 1000 Kg. Les diferents peces que composin una reixa d’escossell es 
subministraran juntes. L’emmagatzematge es realitzarà en lloc cobert i a temperatura 
ambient. 

4.9.4. UNITATS D’AMIDAMENT 

Les unitats es mesuraran en unitats de cada element complet amb els seus accessoris. Les 
reixes es mesuraran per unitats de reixa d’escossell independentment del número de parts de 
que es composi cada model. 

La unitat d’amidament del geotextil, de les mantes i de les xarxes orgàniques serà el  realment 
col·locat, considerant exclosos els solapaments i mermes propies de la seva col·locació. 

4.9.5. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

DIN 53857 

DIN 53857/2 

DIN 53858 

DIN 53363 

 

5. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES PARTIDES 
D’OBRA 

5.1. PROTECCIÓ DELS ELEMENTS EXISTENTS 

5.1.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Es tindrà en compte la vegetació existent o el seu trasplantament sempre que sigui factible. En 
quant al sòl, si es bona qualitat es procedirà a l’extracció de la primera capa fèrtil i la seva 
reincorporació una vegada efectuada. 

L’àmbit d’aplicació és en els treballs de planificació, construcció i manteniment, tant si es 
tracta d'urbanitzacions com de zones de paisatge. 
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Té la finalitat de garantir la protecció d'arbres, arbusts, gespitoses i àrees en coberta de sòl 
vegetal, fins i tot els boscos; a partir d'ara, àrees de vegetació. 

Criteris per a la protecció dels elements vegetals i de les àrees de vegetació segons la NTJ 03E. 

L'aplicació d’aquest apartat inclou les mesures de protecció dels elements vegetals durant tot 
el temps que durin els treballs de construcció. 

En tots els casos descrits amb anterioritat, els arbres estaran en bon estat de salut i amb una 
raonable expectativa de vida futura, mesurada en dècades. Aquests elements es protegiran 
segons la NTJ 03E. 

Qualsevol element vegetal afectat pels treballs de construcció i que, per raons imponderables, 
no es pugui protegir, s'ha de trasplantar i preservar-lo de l'eliminació. 

5.1.2. CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 

En els treballs de construcció, hi ha el perill de perjudicar les condicions en què viuen les 
plantes i, fins i tot, de danyar-les. 

Els danys poden ser causats especialment per 

• contaminació química, 

• foc, 

• excés o embassament d'aigua, 

• compactació del sòl provocada per l'excés de trepig i la circulació de maquinària, així 
com per l'emmagatzematge de deixalles o de materials de la construcció. 

• compactació del sol produïda per raons tècniques de construcció, 

• moviments de terres (buidades o terraplenaments), 

• obertura de rases i altres excavacions, 

• deterioració mecànica de les zones profundes o superficials on viuen les arrels, 

• aïllament d'arbres en zones de difícil accés, 

• descens del nivell freàtic, 

• elevació del nivell freàtic salí, 

• impermeabilització del sòl ocasionada, per exemple, per recuiments estancs. 

La necessitat, el grau i el moment de cada mesura de protecció dependrà fonamentalment de 
l'espècie que cal protegir així com del tipus i de la duració dels treballs de construcció. 

Per evitar danys caldrà encerclar les àrees de vegetació amb una tanca fixa d'1,20 a 1,80 m 
d'alçària. 

Si per raons tècniques no es pot protegir la coberta de sòl vegetal o superficial, pel fet d'estar 
destinada a edificacions, modificació de la cota del terreny, camins o altres superfícies dures 
s'ha de separar la coberta de sòl i s'ha d'emmagatzemar en pilons no superiors a 1,25 m 
d'alçària. S'ha d'assegurar un bon airejament i evitar el creixement de les males herbes. 

5.1.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Cal seguir les proteccions especificades en la NTJ 03E. 

PROTECCIÓ DE LA ZONA RADICAL EN CAS DE RECOBRIMENTS 

Sobre la zona radical només podran abocar-se materials de gra gros que siguin permeables a 
l'aire i a l'aigua. Si posteriorment ha de cultivars'hi nova vegetació, aquests materials hauran 
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de tenir, per regla general, un gruix de 20 cm per damunt dels quals s'afegirà la capa de sòl no 
superior a 50 cm, per a suport de la vegetació. 

No s'ha de recobrir mai la zona radical dels arbres. Però si això fos inevitable, caldria 
seleccionar els materials de construcció que s'han de col·locar, així com la manera de fer-ho, 
per tal que el procés ocasioni el mínim perjudici a aquesta zona, Els materials absolutament 
isolants del sòl no han de recobrir més del 30% de la zona radical d'un arbre adult; i els 
materials de textura més sorrenca han de recobrir el 50% Si s'han de canviar els materials 
dipositats, caldrà d'aplicar les mateixes mesures. 

En general pot ser necessària l'aplicació d'altres mesures tècniques suplementàries com per 
exemple protecció de la zona, instal·lacions de ventilació i reg i reixes al peu del tronc. 

En cas d'arbres molt sensibles al terraplenament del tronc s'ha de posar un anell protector a la 
base del tronc fet d'un material totalment permeable i rodejat per material drenant. 

5.1.4. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. En cas de que no 
s’especifiqui cap mesura de protecció especial en 

el pressupost es consideraran totes les descrites anteriorment i que siguin d’aplicació incloses 
com a costos indirectes de l’obra. 

5.1.5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 03E:1993 Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS. Método de valoración del 
arbolado ornamental. Norma Granada. Madrid, Editorial Raíces, 1990, i les seves correccions. 

 

5.2. APLEGADA DE TERRES A L’OBRA 

5.2.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Totes aquelles terres provinents de fora o de la mateixa obra que cal aplegar i conservar a 
l’obra per a la seva posterior utilització 

5.2.2. CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 

Es controlarà la correcta aplegada de la terra durant en transcurs de l’obra. 

5.2.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ: 

Caldrà seguir les especificacions de la NTJ 02A. 

5.2.4. UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m³) deduïts per diferència entre els perfils obtinguts 
en obra, abans i després de realitzar el terraplenat. Ambdós perfils hauran de ser aprovats per 
la Direcció d’Obra. 

5.2.5. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

BS 1377-1: 1990 

BS 1377-2: 1990 

BS 1377-3: 1990 

BS 3882: 1994 

NTJ 01O: 2004 
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NTJ 02A: 2005 

NTJ 08H: 1996 

NTJ 12S Part 3: 2000 

NTJ 13G: 1999 

Legislació: 

Ordre del 5 de desembre de 1975 (BOE de 31 de març de 1976) 

Ordre de 17 de setembre de 1981 (BOE de 14 d’octubre de 1981) 

Ordre d’1 de desembre de 1981 (BOE de 20 de gener de 1982) 

Llei 6/1993 de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol (DOGC de 28 de juliol de 1993) 

Llei 10/1998, de 21 d’abril (BOE de 22 d’abril de 1998) 

5.3. MOVIMENT DE TERRES 

5.3.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Totes aquelles terres que s’utilitzin en la partida d’Obra Civil siguin les del propi indret o siguin 
portades de un altre lloc, han de complir uns mínims de requisits per ser acceptades com a 
base per les plantacions. Les terres han de tenir unes característiques físiques i químiques 
mínimes que garanteixin la instal·lació i desenvolupament correcta de les plantes, d’acord amb 
l’apartat corresponent. 

S’entén com a sòl base a aquell que se li modifica la topografia original per assolir el perfil de 
projecte de manera que quedin 25-30cm. per a la cota de definitiva a fi de desprès fer les 
aportacions de terres preparades que s’indiquin en la partida de Jardineria ,cas es clar, que les 
terres utilitzades no compleixin els mínims requerits. 

Donat el cas que la qualitat del sòl sigui acceptable, casos de terrenys naturals o de conreu, en 
els moviments de terres caldrà respectar al màxim la configuració dels perfils modificats ja que 
la primera capa d’uns 20-30cm es la de sol fèrtil. 

Per tan en el cas que en la partida d’Obra Civil contempli aportació de terres, caldrà saber 
l’origen de les mateixes. Si a mes, procedeix de perfils profunds, serà necessari un procés de 
meteorització. Tan mateix el sòl base no haurà de tenir cap tipus d’agent contaminant, restes 
d’obra ni elements estranys. 

Un cop acabats els treballs de Moviments de Terres d’Obra Civil. Es considera Moviments de 
Terres en la partida de Jardineria, aquells treballs realitzats en els últims 25-30cm: 
descompactació, modelatge del terreny i aportació de la ultima capa de terra o substrat. 

Es consideren inclosos dins d’aquesta unitat d’obra les següents operacions: 

• Passada de subsolador per descompactar el terreny i desterronar , si es necessari. 

• Replanteig i perfilat per assolir la cota abans esmentada per a la posterior aportació de terres 
preparades 

• Aportació de les terres preparades fins la cota rasant si s’escau. 

• Reperfilat del terreny, manual o mecànic deixant la superfície llesta per a la sembra. 

• En cas de que el projecte respecti elements vegetals pre-existents: 

Si no hi ha canvi de cotes, aquests hauran d’estar degudament protegits, d’acord amb les 
especificacions de l’apartat corresponent. 
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Si hi han canvis de cotes importants, no es podrà ni afectar les arrels ni tapar el tronc, això 
implica el seu trasplantament segons projecte i seguint les indicacions de l’apartat 
corresponent. 

En cas de restauracions de talussos caldrà seguir les indicacions del plec de condicions 
particulars. 

5.3.2. CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 

Es farà un control exhaustiu del replanteig de fites, aquestes estaran col·locades entre elles a 
una distancia suficient que el error de perfilat no superi 2-5cm. 

Tanmateix el calibratge màxim que haurà de quedar abans d’aportar-hi les terres de jardí no 
superaran mai els 2cm, de diàmetre i el terreny haurà de quedar en condició de saó. 

En els casos de restauració de talussos serà necessari d’una manera artificiosa subjectar la 
base o llit del substrat. 

5.3.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ: 

Es considera correcta si els treballs s’han realitzat a una profunditat mínima de 60cm. En cas 
de que en el procés de subsolat sortissin materials d’obres o contaminats serà d’obligat 
compliment fer el rebaix oportú i retirar en la seva totalitat les runes al abocador i substituir el 
seu volum amb terres adequades, tot això sempre sota la supervisió de la direcció facultativa. 
La relació superfície - mitjans de treball, será directament proporcional per tal de no endarrerir 
el procés d’execució, així mateix s’evitarà treballar en temps de pluges quantioses de manera 
que caldrà esperar que el terreny tingui les condicions necessàries per tal de no malmetre 
l’estructura del sol (quan la terra no s’enganxi a les rodes). 

Abans de l’aportació de terres es fresarà la superfície d’assentament amb grada no rotativa. 
L’estesa es realitzarà en una sola tongada d'un gruix mínim de 20 cm. Si l'estesa s'executa per 
mitjans mecànics, no s'admetrà que l'accés de la maquinària al front d'avanç es realitzi sobre el 
material estès. 

Per realitzar aquestes tasques s’haurà de tenir marcat un itinerari de entrada i sortida per tal 
de no interrompre altres processos dins la mateixa obra. 

Les fites d’acotació seran de fusta, no es podran utilitzar barilles d’obra i aniran marcades de 
color per tal de poder-les identificar amb facilitat. 

En cas que en el procés d’excavacions en la partida d’Obra Civil es trobessin aigües freàtiques 
caldrà fer les consideracions oportunes, seguint els criteris de sostenibilitat, per tal de 
reconduir-la o emmagatzemar-la per la seva posterior utilització per a regar. 

S'entén per "capaceo" i “aplec de materials edàfics” el conjunt d'operacions d'excavació i aplec 
diferenciat, selectiu i acurat de materials edàfics, realitzades amb el fi de conservar els sòls 
existents en la zona d'actuació per tal de restituir-los en el curs de l'execució de l'obra. 

Previ al “capaceo” es procedirà a les tales, retirada de soques i segues operacions que hauran 
de ser executades per ordre explícita del Director d’Obra. A la vista del terreny i vegetació el 
Director d’Obra estimarà l'oportunitat d'incorporar al material edàfic d’aplec la vegetació 
herbàcia i/o arbustiva. 

Les operacions d'excavació, transport i aplec, (així com quantes operacions ordeni la Direcció 
d’Obra per la millor conservació de sòls aplegats o arreplegat) es realitzarà en condicions de 
saó, entenent-se aquesta com l'interval d'humitat comprés entre el Límit de Retracció i el Límit 
Plàstic definits conforme amb la normativa NLT del "Ministerio de Fomento". 

L’aplec de sòls haurà de realitzar-se amb els mitjans adequats per tal d’evitar la seva 
compactació. En cap moment, la Densitat Aparent del sòl superarà el 90 % del Pròctor Normal. 
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L'excavació s'executarà de forma diferenciada realitzant-se els "capaceos" dels diferents 
horitzons de diagnòstic de forma seqüencial evitant la mescla dels mateixos. Les cotes 
d'excavació i la seva freqüència seran els definits en els Documents del Projecte, o en el seu 
defecte els definirà la Direcció d’Obra, previ estudi edafològic de la zona d'actuació. 

Els materials s’ aplegaran diferencialment per horitzons en base a la seva classificació genètica 
(Soil Taxonomy System). La Direcció d’Obra podrà exigir aplegaments diferents d'un mateix 
horitzó en base a característiques edafològiques clarament diferenciades. 

L’aplec es realitzarà per descàrrega successiva de camions sense que s'admeti que el 
descarregadament de camions es realitzi amb l'accés sobre el material d’aplec. No es realitzarà 
operació alguna (rasejant de cota d’aplec, sembres, capgirell) llevat ordre expressa de la 
Direcció d’Obra, ni es traslladaran els aplecs, per la qual cosa s'haurà de preveure que el 
terreny destinat a aquesta finalitat no es vegi afectat per treballs en el curs de l'Obra. 

5.3.4. UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m³) deduïts per diferència entre els perfils obtinguts 
en obra, abans i després de realitzar el terraplenat. Ambdós perfils hauran de ser aprovats per 
la Direcció d’Obra. 

El preu d'aquesta unitat inclou el material, el seu transport al lloc de treball, càrrega i 
descàrrega, estesa, anivellament, refinament i tantes operacions com siguin necessàries per la 
correcte execució d'aquesta Unitat d'Obra. 

L'abonament de la Unitat d'Obra per aportació exclou qualsevol dret d'abonament per esmena 
del material. 

En el cas d’estar definits com a conceptes a banda es mesurarà : 

Retirada de materials grollers en m3. 

Subsolador en m2. 

5.3.5. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

No hi ha normativa d’obligat compliment. 

5.4. ARREPLEGADISSA DEL MATERIAL VEGETAL 

5.4.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Emmagatzemant d’espècies vegetals subministrades en contenidor, amb l’arrel nua o amb pa 
de terra protegit amb malla metàl·lica o guix que no es puguin plantar al mateix dia. Val a dir 
que es procurarà minimitzar i evitar en la mesura de lo possible, per tal de plantar de seguida 
ue es rebin les plantes. 

No esta inclòs les qualitats dels subministraments al inici, però les espècies vegetals han de 
complir en el moment que van a ésser plantats i sortiran del viver d’obra, tots els nivells de 
qualitat exigibles a una partida, tal i com si acabessin d’arribar. 

Cal seguir la NTJ 07Z i les especificacions descrites en aquest apartat. 

5.4.2. CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 

Les plantes s’han de mantenir amb bones condicions durant el temps que estigui al viver 
d’obra. 

El material edàfic haurà de complir amb les condicions dels materials establerts en els articles 
corresponents a Terra vegetal tipus A i Terra apte pel cultiu. S'assegurarà de què es subministri 
suficient aigua per a l'adequat manteniment de les plantacions. 
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Els lots de procedència no es mesclaran i a efectes de la seva plantació en el viver seran 
d'aplicació les condicions establertes en l’Article d’Execució de Plantacions. 

5.4.3. CONDICIONS DE PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Tot el material vegetal ha de complir els requeriments especificats en el apartat de material 
vegetal del Plec de Condicions. 

PREPARACIÓ DE LA ZONA DESTINADA AL VIVER D’OBRA 

S’haurà d’escollir una zona resguardada del vent dins de l’obra per tal de fer l’arreplegadissa 
del material vegetal. 

A la primavera – estiu s’haurà de protegir les plantes contra la insolació amb una malla 
d’ombreig de 70% sostinguda per una petita estructura metàl·lica. 

En el cas de tardor - hivern en zones extremes s’haurà de protegir contra el fred amb palla al 
voltant dels contenidors o pa de terra. En el cas 

de planta sensible a les gelades es prohibeix emmagatzemar-la a l’exterior dins d’aquesta 
època. En qualsevol cas s’ha de tenir la previsió d’un túnel de plàstic per fer front a les 
condicions més adverses, segons indiqui o no la Direcció Facultativa. 

S’haurà de tractar contra qualsevol malaltia . 

El viver d’obra deurà estar suficientment tancat i vigilat per evitar robatoris. En el cas d’haver-
hi es responsabilitat del contractista la seva reposició, sense cap càrrec per a la Propietat dins 
del projecte i obra. 

En general l’emmagatzemen serà com a màxim d’una setmana dins del viver d’obra sense 
plantar-se al lloc definitiu per la majoria dels arbres i arbusts . Els arbres acopiats en bones 
condicions podran romandre-hi més temps, evitant sempre la brotació dels caducifolis. 

Com a màxim es podrà estacionar un dia la planta vivaç o gespa o gespitosa (Dichondria) al 
viver d’obra, sempre regades i ombrejades convenientment. No es podran estacionar tepes 
sense entendres i una vegada surtin del viver d’obra la seva qualitat ha d’ésser igual al 
subministrament d’inici . No s’han de deixar-los apilats. 

5.4.4. UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especifiques de la Direcció Tècnica. Si no s’indica el contrari els 
costos d’habilitar un viver d’obra, com l’anivellament de les terres, el sistema provisional de 
reg, les estructures d’ombreig, el tancament etc. es consideren costos indirectes inclosos en 
les partides de plantació, així mateix que les costos de plantació provisional i manteniment fins 
la plantació definitiva. 

5.4.5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Seran les NTJ de subministrament de material vegetal.. 

5.5. PLANTACIÓ  

5.5.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Plantació d'arbres subministrats en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra protegit amb 
malla metàl·lica i guix. 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les següents operacions: 

• Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l’espècie vegetal i del 
substrat a utilitzar en el reompliment 

• Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar 
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• Replanteig 

• Plantació de l’espècie vegetal 

• Protecció de l’espècie vegetal plantada i entutorat 

5.5.2. CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 

ESCOSSELL 

Segons indica la NTJ 08B. 

ASPRATGE I ELEMENTS DE SUPORT 
En general és convenient entutorar tots els arbres acabats de plantar  

Cal seguir les indicacions de la NTJ 08B. 

PLANTACIÓ 

Cal seguir la NTJ 08B i les següents especificacions. 

Toleràncies d'execució: 

Replanteig (de la posició de l'arbre) ................. ± 10 cm 

Desprès del dia de treball sempre ha de quedar la superfície de neta, les pedres i deixalles 
recollides, les plantes regades i en el seu cas lanova plantació senyalitzada amb cinta d’obra. 

5.5.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

Tots els arbres han de complir els requeriments especificats en l’apartat MATERIAL VEGETAL 
que siguin aplicables en cada cas. 

Si un cop descarregades les plantes a l’obra, aquestes no es poden plantar al mateix dia, s’han 
de prendre les mesures d’arreplegadissa del material vegetal. 

No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes. 

OBERTURA I REBLERT DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 

Segons la NTJ 08C i els criteris següents: 

Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la 
terra del voltant. 

Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de 
profunditat, com a mínim, per sobre d’on s'han de dipositar les arrels. 

SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ 

En quant al subminstrament cal seguir la NTJ 07Z. 

Les operacions de plantació estan descrites en les NTJ 08B i NTJ 08C. 

OPERACIONS POST PLANTACIÓ 

La poda post plantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
Si s’ha de dilatar el moment de plantació, cal que els materials es dipositin de forma que no 
quedin exposats a erosions i esllavissaments per aigües de pluja. 

Als carrers asfaltats de les ciutats amb les voreres pavimentades, no s’han d’utilitzar escossells 
emmarcats amb bordons que s’alcin sobre el pla del paviment, atès que no permeten que 
s’escorri l’aigua de pluja que cau a la vorera. Als carrers amb pendent, els bordons s’han de 
col·locar a la part baixa de l’escossell, de forma que augmenti el volum d’aigua que recull 
l’escossell. 
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S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària per facil·litar el reg. 

Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment fins arribar a la capacitat de 
camp amb cabal suficient per mullar les arrels dins del pa de terra, procurant no embassar el 
fons del forat de plantació. Per regla general, i depenent de l'època de plantació i del lloc de 
plantació (per exemple, textura sorrenca o argilosa) s'han de subministrar de 50-200 l d'aigua. 

El reg serà suficient per assolir una humitat a Capacitat de Camp (percentatge a 1/3 
d'Atmosfera definit conforme amb la metodologia oficial d'anàlisis del MAPA) en zona de Bulb 
de Reg. 

Per plantes en contenidor (safata, test o contenidor) i pa de terra es considera com zona de 
Bulb de Reg el volum resultant d'incrementar en deu centímetres (10 cm) la superfície del pa 
de terra. Per plantes a arrel nua es definirà el Bulb de Reg en el PPTP en base a l'espècie a 
implantar i al seu estat de desenvolupament. 

5.5.4. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

Es certificarà per unitats de plantes realment plantades. El preu d'aquesta Unitat inclou 
l’excavació del forat, transport des del viver d’obra fins al lloc definitiu de plantació, col·locació 
de planta, trencament dels pans de terra i/o extracció de contenidors, terraplenat, esmenes 
indicades i quantes operacions, materials i mitjans auxiliars siguin necessaris per la correcta 
execució d'aquesta Unitat d'Obra. 

La garantia de totes les plantes subministrades s'estendrà durant el primer any de plantació, 
estant obligat el Contractista a reposar al seu càrrec les plantes seques. 

 

5.5.5. CONTROL DE QUALITAT 

Posterior a la plantació es procedirà al mostratge, definint-se per a cada Unitat de mostra 
almenys els següents paràmetres. 

- Dimensionat de forat 

- Situació de coll 

- Grau de destrucció del pa de terra. 

- Integritat del sistema radicular 

La valoració dels paràmetres anteriors per part de la Direcció d'Obra definirà el rebuig o 
acceptació de la Unitat de mostra. 

S'acceptarà el lot de plantació si totes les mostres compleixen amb les condicions establertes 
en el present article. 

En el cas de què alguna mostra incompleixi les condicions establertes en el present Article 
quedarà a criteri de la Direcció d'Obra el rebuig d'aquesta Unitat d'Obra o, en el seu defecte 
l’ordenar les esmenes oportunes, sense que en cap cas aquestes o la nova execució siguin 

objecte d'abonament. 

5.5.6. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NTJ 08B:1993 Treballs de plantació. 

 

5.6. COL·LOCACIÓ DELS MATERIALS COMPLEMENTARIS 

5.6.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
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Conjunt de disposicions relatives a la posada en obra d’aspres, vents, protectors, reixes 
d’escossell, geotéxtils, jardineres i rètols. 

 

5.6.2. CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 

ASPRES, VENTS I PROTECTORS 

Segons la NTJ 08B i la NTJ 08C. 

REIXES D’ESCOSSELLS 

La reixa col·locada s’enrasarà amb el paviment del perímetre de l’escossell amb una tolerància 
de + - 5 mm. La separació mínima entre el perímetre de l’arbre i el diàmetre de la reixa que 
l’envolta serà de 10 cm. Seran desmuntables amb facilitat i si tenen alguna unió mecánica serà 
de material inoxidable. 

Independent de la forma que tinguin, tindran una superfície mínima d’1 m2 repartit al voltant 
del tronc de l’arbre. 

TUBS D’AIREACIO 

Serà un sistema d'airejament d'arbre model Rootrain Urban Kit de la marca Greenleaf o 
equivalent amb tap de plàstic, adaptador i anellat de tub perforat amb connector, totalment 
instal·lat al voltant de l'arbre, a una profunditat de 30 cm sempre per sobre de la meitat de 
cepelló.  

JARDINERES 

En els llocs on sigui possible el pas de vianants es disposaran les jardineres seguint les 
disposicions del Codi d’Accessibilitat en el seu apartat de Normes d’Accessibilitat Urbanística. 

En el cas de jardineres alineades es considerarà el fet de deixar un pas de 2 m per tal de 
facilitar el manteniment. 

 

5.6.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

ASPRES, VENTS, PROTECTORS I REIXES D’ESCOSSELL. 

Durant l’execució es procurarà no contaminar amb formigons i aglomerats el sistema radicular 
dels arbres. Els aspres es col·locaran clavats sense cap tipus d’aglomerat. 

Els vents aniran fora de l’àrea del sistema radicular. Cal considerar el temps d’amortiment del 
formigó de l’ancoratge abans de tibar i fer entrar en càrrega els vents. 

Com a criteri general es netejarà qualsevol resta d’obra del voltant de l’arbre resultant de 
l’execució. 

TUBS D’AIREACIÓ 

Els tubs d’aireació es col·locaran com s’ha descrit anteriorment procurant que no resultin 
aplastats i que la seva boca inferior resti tocant el sistema radicular. 

JARDINERES 

Les jardineres seran col·locades sense rebre cops ni qualsevol altra incidència que malmeti les 
seves característiques físiques. 

5.6.4. UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Aspratges, vents, protectors, reixes d’escossells i tubs d’aireació es mesuraran pel mateix 
nombre d’arbres als quals els hi ha sigut implantat. 
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Les jardineres es mesuraran per unitats de cada tipus. 

 

5.6.5. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 de 25 
de novembre en els seus apartats de Normes d’Accessibilitat Urbanística. 

Normes Tecnològiques de Jardineria en els seus apartats corresponents 

 

5.7. RECICLATGE DE RESIDUS 

5.7.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Tractament dels residus obtinguts a partir de tots els treballs realitzats, a l’obra nova de 
jardineria. 

Contempla tant els residus orgànics (restes d’esporgues, segues, etc.), com els residus 
inorgànics (runes, els procedents de moviments de terres, metalls, i els que es generen de 
l’obra civil). 

5.7.2. CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 

L’empresa recollidora dels residus ha de presentar els tiquets corresponents de cada centre de 
tractament, on ha d’especificar el pes del material recollit. 

5.7.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

L’abocament de les deixalles generades s’ha de realitzar selectivament, depenent del residu de 
què es tracti. 

S’ha d’aplicar un tractament diferent segons el tipus de residu recollit: 

• Residus orgànics: seran transformats en compost. 

• Residus inorgànics: poden rebre diferents tractaments: 

Reciclatge: han de seguir aquest procediment tots els materials els quals siguin reciclable 
(metall, plàstic, tetrabrik, vidre, paper i cartó). 

En el cas de moviments de terres, les quals per les seves característiques es puguin tornar a 
utilitzar, s’aprofitaran a la mateixa obra, respectant les profunditats de moviments de terra per 
enfonsar materials, i consultant prèviament a la direcció facultativa per poder admetreho. 

O s’emmagatzemaran per donar-les alguna posterior utilitat. 

Incineració: tots els materials als que no es puguin aplicar els tractaments de compostatge o 
de reciclatge., Abocament: materials com runa, terres no aprofitables, residus procedents de 
l’obra civil(pintures, asfalts, etc), residus vegetals infectats de malalties no tractables. 

5.7.4. UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Els residus transportats als diferents centres de tractaments(planta de compostatge, 
incineradora, unitat de reciclatge, abocador) es mesuren en Tm.. 

5.7.5. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

• Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus(DOGC nº 1776 de 28/7/93). 

• Decret 115/1994 de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de 
Catalunya.(DOGC nº 1904 de 3/6/1994). 
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• Decret 158/1994 de 30 de maig, pel qual es regulen i adeqüen a la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre procediments reglamentaris que afecten les matèries en que intervé el 
Departament de Medi Ambient.(DOGC nº 1920 de 13/7/1994). 

• Resolució de 16 d’octubre de 1995, per la qual es fa públic l’Acord del Govern d’aprovació del 
Programa general de residus de Catalunya.(DOGC nº 2124 de 6/11/1995). 

• Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.(DOGC nº 
2166 de 9/2/1996). 

• Resolució de 16 de juliol de 1996, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació dels programes 
d’actuació adoptats pel Consell de direcció de la Junta de Residus.(DOGC nº 2238 de 
2/8/1996). 

• Decret 1/1997 de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats.(DOGC nº 2307 de 13/1/1997). 

5.8. MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ 

5.8.1. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Durant el període d’execució de les obres i fins el lliurament definitiu es realitzaran totes les 
operacions de manteniment que requereix per que la zona enjardinada es mantingui en 
perfecte estat, tant en els arbres existents com en els de nova plantació. 

Es realitzaran inspeccions tècniques de l’estat de l’arbrat. Aquestes inspeccions permeten 
identificar possibles perills o futures operacions que s’hagin de fer en cada exemplar o grup 
d’exemplars. A més a més, també poden ajudar a identificar operacions de manteniment 
necessàries i a mantenir actualitzat l’inventari tècnic. S’ha d’efectuar un control visual de 
l’arbrat, per tal de detectar amb suficient antelació qualsevol anomalia patològica o mancança 
de nutrients que presenti. 

Els arbres existents es protegiran de les obres, tant el tronc com la zona radicular, prevenint 
qualsevol afectació que les obres puguin produir. 

En general no es podran obrir rases, compactar el terreny, ni acopiar materials en la zona de 
projecció de la capçada Els criteris de qualitat a aplicar en l’execució d’aquestes partides seran 
el que regulen els contractes de manteniment del sistema de Parcs 

Metropolitans, vigents en aquest moment i que es troben en el Plec de Condicions Tècniques 
General del esmentat Servei. 

5.8.2. CONDICIONS DE LA EXECUCIÓ DE LA PARTIDA 

ARBRAT. 

Segons les NTJ 14 C PART 2 i PART 3. 

RESIDUS 

Es procedirà a la recollida de residus, tal i com s’esmenta a l’apartat 4.1.9. A més de la recollida 
de nous tipus de residus que es puguin generar, tal i com seria el cas de les deixalles urbanes. 
El tractament per a aquestes restes seria el mateix que el referit a l’apartat de Reciclatge de 
Residus. 

5.8.3. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

ESCARIFICACIÓ I DESHERBATGE DEL SÒL 

Cal seguir la NTJ 14C PART i les especificacions següents: 

Si es comprova que el terreny s’ha endurit excessivament, s’ha de fer una aportació de sorra 
de sílice i de matèria orgànica. Es pot aprofitar aquesta feina per fer les aplicacions d’adob. 
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FERTILITZACIÓ I ENCOIXINAMENT 

Segons la NTJ 14C. 

REG 

Segons la NTJ 14C. 

El reg automàtic s’ha de controlar amb un programador. La periodicitat i la quantitat del reg, 
les han de determinar els Serveis Tècnics Municipals del Departament de Parcs i Jardins. Les 
dosis d’aigua dependran d’una sèrie de factors, com ara l’espècie, el tipus de sòl i la superfície. 
Malgrat això, s’ha de seguir el criteri general de realitzar regs abundants però de baixa 
periodicitat. 

PODA 

Segons la NTJ 14C PART:2. 

SOSTENIMENT ARTIFICIAL 

Segons La NTJ 03S, 08B i 08C. 

RETIRADA D’ELEMENTS MORTS (I/O PERILLOSOS) 

Segons la NTJ 14C PART:3. 

ELIMINACIÓ DE SOQUES 

Segons la NTJ 14C PART:3. 

REPOSICIÓ DE MARRES. 

Segons la NTJ 14C PART:3. 

En últim cas qualsevol modificació estarà sota verificació de la Direcció d’Obra. 

 
TRACTAMENTS FITOSANITARIS 
 
Condicions que s’han de complir per a una correcte realització de tractaments fitosanitaris: 

Les aplicacions s’han de fer amb una complerta distribució de la barreja del producte, en tota 
la massa vegetal tractada. 

En el cas de tractar amb fungicides s’han de realitzar dos tractaments com a mínim, fins la 
complerta eliminació de la malaltia. 

S’ha de valorar el nombre de tractaments contra una determinada plaga o malaltia, de tal 
manera que en alguns casos caldrà eliminar l’espècie vegetal. Per una part perquè pot 
constituir un foc d’infecció per a la resta de plantes, i per altra part per qüestions de 
rendibilitat econòmica. 

En el cas de realitzar aplicacions a gespes, s’ha de respectar els terminis de seguretat dels 
productes. Per tal fi s’ha d’indicar al ciutadà de la fumigació feta. 

Després de la realització d’un tractament no s’ha de regar la zona fumigada. Excepte en 
l’aplicació de productes granulats i/o en el cas de plagues que es situïn per sota del nivell del 
sòl. 

L’empresa fumigadora ha de fer arribar un document on s’especifiqui els productes 
fitosanitaris utilitzats en cada espècie vegetal tractada, les dosis de tractament, i els terminis 
de seguretat. 

S’indicarà en cada tractament, el període de temps que ha de transcórrer, per observar si 
l’aplicació realitzada ha sigut efectiva. 
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S’ha d’efectuar una identificació de la plaga o malaltia causant del dany. En el cas del seu 
desconeixement “in situ”, s’ha de fer arribar una mostra a l’entitat corresponent, per a 
l’obtenció d’un diagnòstic correcte. 

Atenent a l’agent causant del problema,. s’ha d’estudiar el mètode més apropiat de control. 
Per a l’elecció del mateix s’ha de tenir en compte el que sigui menys perjudicial per al medi 
ambient. per aquest motiu primer s’estudiarà el mètode de control cultural(eliminació de parts 
afectades, restricció de regs en els casos de problemes amb fongs, etc.). En segon lloc el 
mètode de control biològic, i com a últim el mètode de control químic. 

Els tractaments fitosanitaris preventius es podran realitzar en un marge de temps molt més 
ample, que els curatius. Els quals només s’aplicaran en el moment que es detecti una població 
suficient d’individus o aparegui els primers símptomes d’una malaltia. 

Tots els productes utilitzats han de complir les característiques reflexades a l’apartat 
corresponent . 

Moment de la realització del tractament Fongs: Hi ha determinades espècies vegetals que són 
molt propenses a l’atac de certs fongs. Per aquest motiu és recomanable la realització de 
tractaments preventius. Aquest tipus d’aplicacions s’han d’efectuar en el moment adequat. Es 
a dir, quan es reuneixen les condicions favorables per la proliferació del fong. 

Quan s’observin els primers atacs, serà el millor moment per combatre’l, ja què en aquesta 
fase és més sensible. En aquest cas s’ha de tractar amb productes curatius. 

Plagues: Davant de l’atac d’una plaga, s’estudiarà el grau d’infecció que hi existeixi, per poder 
trobar el moment precís per a la realització d’una aplicació. Es a dir, algunes plagues és 
necessari combatre-les ràpidament, però també és cert que altres és possible que es puguin 
controlar sota l’efecte de la fauna útil. 

Herbicides: Al començament de la primavera i la tardor, és l’època més favorable per al 
tractament de les males herbes. No obstant això depèn de l’espècie que s’hagi de controlar, i 
del moment de desenvolupament en què es vulgui eliminar. 

Totes les plantes adventícies és convenient tractar-les abans de que fructifiquen i disseminen 
les llavors. 

Requisits que ha de complir el personal aplicador Segons l’ordre del DARP del 4 de març 97, a 
partir de l’any 97, tot el personal aplicador de productes fitosanitaris i responsables, han 
d’aprovar un curs de nivell bàsic per als primers, i un curs de nivell qualificat per als segons. 

En el moment en què es comenci la manipulació amb un producte fitosanitari, el personal ha 
de portar la roba i el material de protecció que correspongui per aquest tipus de feina(caretes, 
guants, botes, impermeable, etc.). 

Maquinària d’aplicació 

Per l’elecció de la maquinaria s’ha de tenir en compte les característiques del producte 
fitosanitari. Es a dir, en el cas de què s’hagin d’aplicar de forma sòlida, s’utilitzaran 
espolsadores. I si s’ha de tractar en estat líquid, s’aplicarà amb polvoritzadores. 

El tipus d’espolsadores i de polvoritzadores a utilitzar variarà depenen de l’espècie vegetal a 
tracta, de la superfície afectada, de les característiques de la zona, del temps d’aplicació, de la 
freqüència d’aplicació, i sobretot de les molèsties que pugui ocasionar al ciutadà. Ja què molts 
tractaments s’han d’efectuar a la via pública. 

El manteniment de la maquinaria de fumigació es primordial per a una correcte aplicació, 
sobretot els broquets en el cas de polvoritzadors, degut a què podrien fer varia la forma i la 
uniformitat de les gotes. 
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Per a poder aplicar les dosis apropiades la maquinaria ha estar degudament regulada. Aquest 
control s’ha de realitzar periòdicament. Tot el material destinat a aplicacions de tractaments 
ha de tenir aquest únic ús. En el cas de la utilització d’herbicides, s’aplicaran amb una 
maquinaria destinada només per aquesta classe de producte. 

El tipus de broquet a utilitzar variarà depenent del producte que s’hagi d’aplicar. Així en el cas 
dels fungicides es recomana els broquets que produeixin gotes fines i amb pressió entre 5-10 
bars. Els insecticides com són productes més problemàtics, les gotes no han de ser 
excessivament fines, i la pressió ha de variar entre 2-3 bars. 

Els herbicides segons la seva forma d’acció es recomana: 

• Herbicides de contacte: polvorització que proporcioni bona coberta. Pressió 3-5 bars. 

• Sistèmics: polvorització gota mitjana. Pressió 2 bars. 

• Herbicides radiculars: polvorització gota gruixuda. pressió 2 bars. 

Quan s’ha d’aplicar herbicides en zones properes on hi hagi vegetació, s’instal·larà una 
campana protectora, i s’utilitzarà una pressió baixa. 

Realització del tractament 

S’han d’eliminar totes les parts de les plantes que estiguin sèriament afectades per l’agent 
causant, i que amb el tractament no milloraran el seu estat . Abans d’aplicar el producte el 
personal ha de seguir les recomanacions inscrites en l’etiqueta. 

El fumigador ha d’anar preparat amb el material de seguretat. No s’ha de fumar, ni beure, ni 
menjar durant la manipulació de productes fitosanitaris. 

Els tractaments fitosanitaris no s’han d’efectuar davant de les següents condicions climàtiques: 

En moments de calor i fred excessius. Per això els millors moments són a primera hora del matí 
i al capvespre. 

Quan faci un fort vent. En el cas de què hi hagi una lleugera brisa sempre es tractarà d’esquena 
per evitar que el producte caigui sobre el fumigador. 

Si plou, o fa una humitat excessiva. Tampoc en el cas de què hi hagi prevenció de què pugui 
ocórrer aquesta situació. 

Les aplicacions s’han d’efectuar sense presència de ciutadans. El millor moment és al 
capvespre, tal i com s’esmentava anteriorment. Es restringirà el pas a la zona on s’estigui 
desenvolupant aquesta feina, fins el temps que el producte s’hagi secat en la superfície del 
vegetal. 

Els tractaments amb productes fitosanitaris de contacte s’han d’aplicar a tota la superfície 
vegetal. En canvi els que siguin sistèmics, s’han de realitzar amb un volum d’aigua adequat, per 
a què la superfície del sòl quedi suficientment mullada. 

Si en algun cas s’ha de preparar una barreja de productes fitosanitaris, es mirarà amb 
deteniment la incompatibilitat entre matèries actives. 

Abans de l’aplicació definitiva, es realitzarà una prova. 

Quan s’hagi de fer un canvi de producte, el qual sigui incompatible amb el producte del 
tractament anterior, es rentarà tot el material utilitzat en l’aplicació(dipòsit, mànegues, 
polvoritzadors, eines de preparació, etc.). 

Una vegada finalitzat el tractament s’ha de netejar tot el material, el qual hagi sigut utilitzat en 
la preparació i aplicació del producte. Les aigües procedents de la neteja es llançaran 
directament a la claveguera, mai en zones on es pugui contaminar cursos d’aigua. 
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El personal aplicador ha de conèixer les normes a seguir en cas d’intoxicació. Tots els envasos 
buits dels productes fitosanitaris, s’han d’eliminar tal i com dicta la legislació, per aquest tipus 
de residus. 

5.8.4. UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

Les despeses generades en concepte de manteniment al llarg de l’execució de l’obra i durant el 
període de garantia es consideren incloses en les despeses generals del projecte i no 
generaran un abonament per aquest concepte, excepte en el cas que explícitament quedi 
reflexat a les partides d’obra. 

No serà objecte d’abonament la reposició de marres que es trobin en període de garantia. 
Tampoc en las que s’hagi detectat una deficiencia del manteniment d’acord amb el present 
document o en PPTP associat a l’obra. 

En el cas que es demostri fefaentment que la responsabilitat de la mortalitat es per causes 
alienes al contractista es certificaran les reposicions, es mesurarà i abonarà pels preus 
estipulats en el projecte inicial. 

5.8.5. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

Plec de Condicions Tècniques vigents per a la contractació del Servei de Manteniment Integral 
del Sistema de Parcs Metropolitans  

Plec de Prescripcions Tècniques de Manteniment dels Espais Verds, publicat per a la Diputació 
de Barcelona. 

NTJ 14C, Part 2: Manteniment de l’arbrat. Poda, 1998. 

NTJ 14C, Part 3: Manteniment de l’arbrat. Altres operacions, 1999. 

NTJ 06R: Material de construcció i complementari. Roll tornejat impregnat. RTI, 1996. 

NTJ 03S: Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat, 1999. 

Legislació Estatal 

Ordre del M.A. de 8/10/73 regulant l’ús d’herbicides hormonals (BOE 17/10/73). 

Ordre 9/12/75 que reglamenta l’ús dels productes fitosanitaris per prevenir danys a la fauna 
silvestre(BOE 19/12/75). 

Ordre de la Presidència del govern de 29/9/76 per la qual es regula la Fabricació, el Comerç, i 
l’Ús dels productes fitosanitaris (BOE 11/10/76). 

Ordre del M.A. de 26/5/79 sobre utilització de productes fitosanitaris (BOE 8/6/79). 

Reial Decret 3349/83, de 30 de novembre, per qual s’aprova la Reglamentació Tècnico-
Sanitària per a la Fabricació, Comercialització i Utilització de plaguicides (BOE 24/1/84). 

Reial Decret 2430/85, de 4 de desembre, sobre aplicació de la Reglamentació Tècnico-Sanitària 
per a la Fabricació, Comercialització i Utilització de plaguicides ja registrats (BOE 31/12/85). 

Ordre del M.A.P.A. de 28/2/86, relativa a la prohibició de la Comercialització i Utilització de 
productes fitosanitaris que continguin certes substàncies actives, en aplicació de les Directives 
79/117 CEE del Consell de la Comissió de les Comunitats Europees (BOE 1/3/86). 

Ordre del M.A.P.A. d’11 de març de 1.987 per la qual es fixen els límits màxims de residus de 
plaguicides en productes vegetals (BOE 21/3/87). 

Ordre del M.A.P.A. de 7 de setembre de 1989 sobre prohibició de comercialització i Utilització 
de productes fitosanitaris, els quals contenen certs ingredients actius, en aplicació de la 
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Directiva 79/117/CEE del Consell de les Comunitats Europees i les seves posteriors 
modificacions. 

Ordre del M.A.P.A. de 7 d’octubre de 1989, de prohibició de Comercialització i Utilització de 
productes fitosanitaris que contenen certs ingredients actius (BOE 13/9/89). 

Ordre del M.A.P.A. de 20 de juliol de 1990, per la qual s’implanta el Programa Nacional de 
Vigilància de Residus de productes fitosanitaris en origen (BOE 25/7/90). 

Ordre del M.A.P.A. d’1 de febrer de 1991 sobre prohibició de la Comercialització i Utilització de 
certs productes fitosanitaris (BOE 12/2/91). 

Reial Decret 162/1991 de 8 de febrer de 1991, per la qual es modifica la Reglamentació 
Tècnico-Sanitària per a la Fabricació, Comercialització, i Utilització dels plaguicides (BOE 
15/2/91). 

Ordre del M.A.P.A. de 8 de març de 1994 on s’estableix la normativa reguladora de 
l’homologació de cursos de capacitació per a realizar tractaments amb plaguicides (BOE 
15/3/94). 

Reial Decret 443/1994 d’11 de març, pel que es modifica la Reglamentació Tècnico-Sanitària 
per la Fabricació, Comercialització i Utilització de plaguicides (BOE 30/9/94). 

Legislació de la Generalitat de Catalunya 

Ordre del DARP de 20 de maig de 1985, per la qual el Registre Oficial de Productors i 
Distribuïdors de Productes i Material Fitosanitari passa a denominar-se Registre Oficial 
d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 550 de 14/6/85). 

Ordre del DARP de 30 de setembre de 1988, per la qual es regula el funcionament del Registre 
Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (DOGC nº 1057 de 19/10/88). 

Ordre del DARP de 3 novembre de 1989, per la qual es prorroga el termini perquè les persones 
o empreses actualment inscrites en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides 
actualitzin la seva inscripció segons el que disposa l’Ordre de 30 de setembre de 1988 

del Departament d’Agricultura, ramaderia i Pesca (DOGC nº 1225 de 29/11/1989). 

Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals. 

Ordre del DARP de 4 de març de 1997, per la qual es regula la formació del personal de les 
empreses d’aplicació de productes fitosanitaris i els responsables de la seva venda (DOGC 2353 
18/3/97). 

Decret 149/1997, modifica la regulació del Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides, 
repartint-se la seva gestió entre el DARP i el Departament de Sanitat i Seguretat Social (DOGC 
23/6/97). 

UNE 68082: 1989 Polvorizadores agrícoles. Guia per a la seva preparació, utilització, 
manteniment i seguretat d’utilització. 
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1. AMIDAMENTS 

 

SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 

      UA Descripció 

u 
Subministrament i transport de Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de 

terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
CARRER DELS JOCS OLÍMPICS 

Poble 
Nou / 
Zona 
Esportiva 

24 5 1 

 
  TOTAL 1 

u 
Subministrament i transport de Acer fremmanii 'Autumn Blaze' de perímetre de 18 a 20 

cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons 
fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
CARRER DE BLANES 

Can 
Jofresa 

03 3 2 

 
CARRER DE BLANES 

Can 
Jofresa 

3 3 2 

 
CARRER DEL DIBUIXANT AVELLANEDA 

Poble 
Nou / 
Zona 
Esportiva 

24 5 1 

  
TOTAL 5 

u 
Subministrament i transport  de Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb 
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
CARRER DE SANTA M. DE 
MAZZAREL.LO 

La 
Maurina 

28 4 2 

 
CARRER DE JEREZ Ègara 13 6 5 

 
  TOTAL 7 

u 
Subministrament i transport  d'Acer rubrum de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra 

de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
CARRER DE L'ANCIANITAT 

Poble 
Nou / 
Zona 
Esportiva 

24 5 1 

 
  TOTAL 1 
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u 
Subministrament i transport  de Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, 

amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules 
NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
PLAÇA D'ANTONI ARGILÉS 

Can 
Jofresa 

99 3 1 

 
AVINGUDA ÀFRICA 

Can 
Parellada 

12 3 2 

 
  TOTAL 3 

u 
Subministrament i transport  de Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de 

terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
PARC DE CAN COLOMER - CTRA. DE 
RELLINARS 

Poble Nou 
/ Zona 
Esportiva 

24 5 1 

 
  TOTAL 1 

u 
Subministrament i transport  de Carpinus betulus 'Fastigiata' de perímetre de 18 a 20 cm, 
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules 

NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
CARRER DEL MONTCAU 

Sant 
Llorenç 

11 6 10 

 
  TOTAL 10 

u 
Subministrament i transport de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa 

de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
PLAÇA BOSNIA I HERZEGOVINA 

Can 
Parellada 

10 3 2 

 
  TOTAL 2 

u 
Subministrament i transport de Citrus aurantium de perímetre de 18 a 20 cm, en 

contenidor de 50 l 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
CARRER DE MIQUEL CASAS Centre 17 1 1 

 
  TOTAL 1 

u 
Subministrament i transport de Celtis australis  de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de 

terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
PASSATGE MONTESORI Vallparadís 16 1 2 

 
AVINGUDA DEL VALLÈS 

Sant Pere 
Nord 

12 6 1 

 
  TOTAL 3 
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u 
Subministrament i transport de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa 

de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
PLAÇA NOVA Centre 17 1 2 

 
CARRER DE VELÁZQUEZ 

La 
Maurina 

28 4 1 

 
PASSEIG DEL VINT-I-DOS DE JULIOL 

Can 
Boada 
Casc 
Antic 

26 5 1 

 
TALÚS JOAN FUSTER 

Can 
Boada - 
Casc 
Antic 

26 5 2 

 
CARRER DEL PUIGSACALM 

Les 
Arenes /  
La Grípia 
/ Can 
Montllor 

10 6 1 

 
  TOTAL 7 

u 
Subministrament i transport  de Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm, en 

contenidor de 40 a 120 l 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
CARRER DE GAUDÍ Centre 17 1 1 

 
PLAÇA DEL DOCTOR ROBERT Centre 17 1 1 

 
  TOTAL 2 

u 
Subministrament i transport  de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb 

pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
PLAÇA DEL DOCTOR ROBERT Centre 17 1 1 

 
CARRER DEL SEGURA Xúquer 06 3 2 

 
PLAÇA DE LA MEDITERRÀNIA Xúquer 06 3 1 

 
  TOTAL 4 

u 
Subministrament i transport  de Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa 
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
CARRETERA DE RUBÍ 

Can 
Jofresa 

03 3 6 

 
  TOTAL 6 
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u 
Subministrament i transport  de Ligustrum japonicum de perímetre de 18 a 20 cm, amb 
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
CARRETERA DE RUBÍ 

Can 
Jofresa 

03 3 1 

 
CARRETERA DE RUBÍ 

Can 
Jofresa 

99 3 2 

 
CARRER DE FARADAY 

Ca 
n'Aurell 

27 4 1 

 
PLAÇA DE SANT OLEGUER 

Ca 
n'Aurell 

27 4 1 

 
  TOTAL 5 

u 
Subministrament i transport  de Magnolia soulangeana de perímetre de 18 a 20 cm, amb 
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 CARRER DEL CAMÍ DELS MONJOS 

Torre-
sana 

09 2 

18 
 

Vilardell 99 2 

 
CARRER DE FARADAY 

Ca 
n'Aurell 

27 4 6 

 
CARRER DE SARAGOSSA 

Torre-
sana 

09 2 4 

 
  TOTAL 28 

u 
Subministrament i transport  de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de 

terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
'RAMBLA D'ÈGARA 

'Ca 
n'Aurell 

27 4 1 

 
CARRER DEL CASTELLSAPERA 

Sant 
Llorenç 

11 6 1 

 
  TOTAL 2 

u 
Subministrament i transport  de Phoenix dactylifera d'alçària d'estípit de 200 a 250 cm, 

en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
PLAÇA SALVADOR ESPRIU Centre 17 1 1 

 
  TOTAL 1 
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u 

Subministrament i transport  de Pinus pinea d'alçària de 200 a 250 cm, amb pa de terra 
de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ 4 ut, 

Subministrament i transport  de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor 
de 50 l 4 ut 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
CARRER MARIÀ SOLÀ Les Fonts 9 3 8 

 
CARRER DE L'ESPERANTO Les Fonts 9 3 10 

 
PASSEIG DE LA MUNTANYA Les Fonts 9 3 9 

 
CARRER DE LA COVA DEL DRAC 

Sant 
Llorenç 

11 6 1 

 
  TOTAL 28 

u 
Subministrament i transport  de Platanus hispanica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa 

de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
PASSEIG DEL VINT-I-DOS DE JULIOL 

Can 
Boada 
Casc 
Antic 

26 5 2 

 
  TOTAL 2 

u 
Subministrament i transport  de Prunus cerasifera 'Pisardii' de perímetre de 18 a 20 cm, 
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules 

NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
PLAÇA DE LA BÒBILA SEGUÉS Centre 17 1 2 

 
'RAMBLA D'ÈGARA 

'Ca 
n'Aurell 

27 4 1 

 
CARRER DE NÚRIA 

La 
Maurina 

28 4 1 

 
CARRER DE SANTA M. DE 
MAZZAREL.LO 

La 
Maurina 

28 4 2 

 
AVINGUDA MAZZAREL·LO 

La 
Maurina 

28 4 1 

 
  TOTAL 7 

u 
Subministrament i transport  de Prunus triloba  de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de 

terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
CARRER DEL MALLOL 

Can 
Boada 
del Pi 

41 5 1 

 
  TOTAL 1 
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u 
Subministrament i transport  de Pyrus calleryana 'Chanticleer' de perímetre de 18 a 20 

cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons 
fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
AVINGUDA DE L'ABAT MARCET 

Poble 
Nou / 
Zona 
Esportiva 

24 5 2 

 
  TOTAL 2 

u 
Subministrament i transport  de Rhus typhina de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de 

terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
PLAÇA DE LA FONT FREDA 

Sant 
Llorenç 

11 6 1 

 
  TOTAL 1 

u 
Subministrament i transport  de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb 
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
CARRER DE L'INFANT MARTÍ 

La 
Maurina 

28 4 1 

 
CARRER DEL SOMETENT CASTELLA 

Poble 
Nou / 
Zona 
Esportiva 

24 5 1 

 
CARRER DELS JOCS OLÍMPICS 

Poble 
Nou / 
Zona 
Esportiva 

24 5 

1 

 
CARRER DELS VOLUNTARIS 

Poble 
Nou / 
Zona 
Esportiva 

24 5 11 

 
AVINGUDA DEL VALLÈS 

Sant 
Llorenç 

11 6 7 

 
CARRER DE LA CASTELLASSA 

Sant 
Llorenç 

11 6 12 

 
CARRER DEL CASTELLSAPERA 

Sant 
Llorenç 

11 6 3 

 
CARRER DEL MORRAL DEL LLOP 

Sant 
Llorenç 

11 6 1 

 
CARRER DE LA CASTELLASSA 

P.I. Can 
Petit 

39 6 5 

 
  TOTAL 42 

u 
Subministrament i transport  de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de 

terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
CARRER DE LA COVA DEL DRAC 

Sant 
Llorenç 

11 6 1 

 
FASE 2 BLOCS MARRONS MONTCAU 

Sant 
Llorenç - 
Can Petit 

11 6 3 

 
  TOTAL 4 
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u 
Subministrament i transport  de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, 
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules 

NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
CARRER DE SANT MATEU 

La 
Maurina 

28 4 1 

 
  TOTAL 1 

u 
Subministrament i transport  de Trachycarpus fortunei d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, 

en contenidor amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
PLAÇA DEL ROC BLANC 

Roc 
Blanc 

8 4 1 

 
  TOTAL 1 

u 
Subministrament i transport  de Ulmus resista 'Sapporo Gold' de perímetre de 18 a 20 
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons 

fórmules NTJ 

 
Nom vial 

Nom 
barri 

Codi 
barri 

Districte Amidament 

 
CARRER DE LAS NAVAS DE TOLOSA Segle XX 30 3 1 

 
CARRER DE LAS NAVAS DE TOLOSA Segle XX 30 3 1 

 

AVINGUDA DEL VALLÈS AMB C. DE 
CASTELLAR 

Ègara 13 6 1 

  

TOTAL 3 
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PLANTACIÓ 

  
  

  

u 

 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de 
tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 

100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb 
substitució total de terra de l'excavació per sòl estructural, primer reg i càrrega de les terres 

sobrants a camió 

 
 

  
Tipus arbre Amidament 

 
 

  
Frondoses 162 

u 

Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i 
capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un 

pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sòl 
estructural, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió 

 
 

  
Tipus arbre Amidament 

 
 

  
Coníferes 17 

u 

Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, de 2 a 3 m d'alçària d'estípit, excavació 
de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 
%, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sòl estructural, primer reg 

i càrrega de les terres sobrants a camió 

 
 

  
Tipus arbre Amidament 

 
 

  
Palmàcia 2 
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OPERACIONS COMPLEMÈNTARIES 

  
  

  

m3 

Subministrament, transport  i col·locació de barreja per a sol estructural en els escossells 
dels arbres a plantar, segons composició barreja de grava de 4-6 cm i compost (60% -

40%), pes de compost concentrat. amb una capa de 10 cm de terra extreta, neta de 
pedres.Incloent la retirada de la terra existent i transport a l'abocador. 

 
Número arbres Llargada Amplada Profunditat Amidament 

 
181 1 1 0,7 126,7 

u 
Subministrament, transport  i col·locació de aspratge de fusta de castanyer de 6-8 cm de 

diametre i clavat a 40 cm al fons del forat de plantació i fara del cepelló de fins a 1,80 
metre d'alçada , i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú. 

  
Tipus 
arbre 

Núm 
aspratges/arbre 

Núm 
arbres 

Amidament 

  
Normal 1 175 175 

  
Altres 2 6 12 

  
TOTAL 187 

m 
Subministre, transport  i col·locació de barrera antiarrel acanalada, tipus Reroot de la 

marca Greenleaf o equivalent de 60 cm de profunditat per protegir i desviar les arrels de 
les instal·lacions existents cap a baix. 

  
Núm 
arbres 

Perímetre escocell Amidament 

  
181 4 724 

u 

Subministre, transport  i col·locació de sistema d'airejament d'arbre model Rootrain Urban 
Kit de la marca Greenleaf o equivalent amb tap de plàstic, adaptador i anellat de tub 

perforat amb connector, totalment instal·lat al voltant de l'arbre, a una profunditat de 30 cm 
des del nivell del terreny 

   
Núm. Arbres Amidament 

   
181 181 

u 
6 Regs  per arbre  amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima 
de 90 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg 

cada 2 regs 

   
Núm. Arbres Amidament 

   
181 181 

pa 
Partida alçada per a la retirada de soca amb excavadora mixta, camió pop i el port a 

l'abocador o  ubicació determinada per l'ajuntament 

   
Partida Amidament 

   
1 1 
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2. PRESSUPOST PARCIAL 

Taula 2. Taula de pressupost parcial 

UA Descripció 

P
re

u
  

A
m

id
am

en
t 

Im
p

o
rt

 

  
   SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 

 

u 

Subministrament i transport de Acer campestre de 
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm 
segons fórmules NTJ 

        95,70    1            95,70 €  

u 

Subministrament i transport de Acer fremmanii 
'Autumn Blaze' de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa 
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat 
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

      143,70    5          718,50 €  

u 

Subministrament i transport  de Acer 
pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa 
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat 
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

        92,75    7          649,25 €  

u 

Subministrament i transport  d'Acer rubrum de 
perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm 
segons fórmules NTJ 

        97,90    1            97,90 €  

u 

Subministrament i transport  de Aesculus 
hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa 
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat 
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

      138,55    3          415,65 €  

u 

Subministrament i transport  de Albizia julibrissin de 
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm 
segons fórmules NTJ 

      109,40    1          109,40 €  

u 

Subministrament i transport  de Carpinus betulus 
'Fastigiata' de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de 
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 
39,9 cm segons fórmules NTJ 

      152,05    10       1.520,50 €  

u 

Subministrament i transport de Catalpa bignonioides 
de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm 
segons fórmules NTJ 

        65,90    2          131,80 €  

u 

Subministrament i transport de Celtis australis  de 
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm 
segons fórmules NTJ 

      134,40    3          403,20 €  

u 

Subministrament i transport de Cercis siliquastrum 
de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm 
segons fórmules NTJ 

      204,25    7       1.429,75 €  

u 
Subministrament i transport de Citrus aurantium de 
perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 

      325,47    1          325,47 €  

u 

Subministrament i transport  de Fraxinus angustifolia 
de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm 
segons fórmules NTJ 

        99,00    4          396,00 €  
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UA Descripció 
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u 

Subministrament i transport  de Hibiscus syriacus de 
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm 
segons fórmules NTJ 

      204,30    6       1.225,80 €  

u 

Subministrament i transport  de Ligustrum japonicum 
de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm 
segons fórmules NTJ 

        75,75    5          378,75 €  

u 

Subministrament i transport  de Magnolia 
soulangeana de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa 
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat 
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

      230,93    28       6.466,04 €  

u 

Subministrament i transport  de Melia azedarach de 
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm 
segons fórmules NTJ 

        74,35    2          148,70 €  

u 

Subministrament i transport  de Platanus hispanica 
de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm 
segons fórmules NTJ 

        65,85    2          131,70 €  

u 

Subministrament i transport  de Prunus cerasifera 
'Pisardii' de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de 
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 
39,9 cm segons fórmules NTJ 

      165,00    7       1.155,00 €  

u 

Subministrament i transport  de Prunus triloba  de 
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm 
segons fórmules NTJ 

      189,00    1          189,00 €  

u 

Subministrament i transport  de Pyrus calleryana 
'Chanticleer' de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de 
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 
39,9 cm segons fórmules NTJ 

      145,45    2          290,90 €  

u 
Subministrament i transport  de Quercus ilex de 
perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l 

      205,70    13       2.674,10 €  

u 

Subministrament i transport  de Rhus typhina de 
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm 
segons fórmules NTJ 

        76,40    1            76,40 €  

u 

Subministrament i transport  de Robinia 
pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa 
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat 
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

        72,10    42       3.028,20 €  

u 

Subministrament i transport  de Tilia cordata de 
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm 
segons fórmules NTJ 

      119,80    4          479,20 €  

u 

Subministrament i transport  de Tipuana tipu (T. 
speciosa) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de 
terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 
39,9 cm segons fórmules NTJ 

        95,13    1            95,13 €  
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u 

Subministrament i transport  de Ulmus resista 
'Sapporo Gold' de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa 
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat 
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ 

        66,75    3          200,25 €  

  
   

 
u 

Subministrament i transport  de Phoenix dactylifera 

d'alçària d'estípit de 200a 250 cm, en contenidor 

amb un diàmetre 50 cm superior al del tronc 

      730,00    1          730,00 €  

u 
Subministrament i transport  de Trachycarpus 

fortunei d'alçària d'estípit de 250 a 300 cm, amb un 

diàmetre 50 cm superior al del tronc 

      337,50    1          337,50 €  

  
   CONIFERES 

u 
Subministrament i transport  de Cupressus 

sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm, en 

contenidor de 40 a 120 l 

      120,86    2          241,72 €  

u 

Subministrament i transport  de Pinus pinea d'alçària 

de 200 a 250 cm, amb pa de terra de diàmetre 

mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons 

fórmules NTJ 

      105,70    15       1.585,50 €  

  
  

       25.727,01 €  

  
   PLANTACIÓ 

  
   

u 

 Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o 
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de 
clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans 
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del 
clot amb substitució total de terra de l'excavació per 
sòl estructural, primer reg i càrrega de les terres 
sobrants a camió 

86,86 162     14.071,32 €  

u 

Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, 
de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i capçada, 
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm 
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 
%, reblert del clot amb substitució total de terra de 
l'excavació per sòl estructural, primer reg i càrrega 
de les terres sobrants a camió 

91,99 17       1.563,83 €  
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u 

Plantació de palmàcia amb pa de terra o contenidor, 
de 2 a 3 m d'alçària d'estípit, excavació de clot de 
plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, 
en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb 
substitució total de terra de l'excavació per sòl 
estructural, primer reg i càrrega de les terres 
sobrants a camió 

163,63 2          327,26 €  

  

  

   
    15.962,41 €  

  
   

  
   OPERACIONS COMPLEMÈNTARIES 

  
   

m3 

Subministrament, transport  i col·locació de barreja 
per a sol estructural en els escossells dels arbres a 
plantar, segons composició barreja de grava de 4-6 
cm i compost (60% -40%), pes de compost 
concentrat. amb una capa de 10 cm de terra extreta, 
neta de pedres.Incloent la retirada de la terra 
existent i transport a l'abocador. 

        50,00    126,7       6.335,00 €  

u 

Subministrament, transport  i col·locació de aspratge 
de fusta de castanyer de 6-8 cm de diametre i clavat 
a 40 cm al fons del forat de plantació i fara del 
cepelló de fins a 1,80 metre d'alçada , i amb 2 
abraçadores regulables de goma o cautxú. 

        31,78    187       5.942,86 €  

m 

Subministre i col·locació de barrera antiarrel 
acanalada, tipus Reroot de la marca Greenleaf o 
equivalent de 60 cm de profunditat per protegir i 
desviar les arrels de les instal·lacions existents cap a 
baix. 

        20,75    724     15.023,00 €  

u 

Subministre i col·locació de sistema d'airejament 
d'arbre model Rootrain Urban Kit de la marca 
Greenleaf o equivalent amb tap de plàstic, adaptador 
i anellat de tub perforat amb connector, totalment 
instal·lat al voltant de l'arbre, a una profunditat de 30 
cm des del nivell del terreny 

        47,09    181       8.523,29 €  

u 

6 Regs  per arbre  amb mànega connectada a camió 
cisterna, amb una aportació mínima de 90 l, amb un 
recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km 
i refent el clot de reg cada 2 regs 

        84,24    181     15.247,44 €  

pa 
Partida alçada per a la retirada de soca amb 
excavadora mixta, camió pop i el port a l'abocador o  
ubicació determinada per l'ajuntament 

      179,78    5          898,90 €  

  
  

    45.635,49 €  

  
   

  
   

  
 

TOTAL 87.324,91 € 
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3. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

Total Pressupost Execució Material 87.324,91 € 

Despeses generals (13%) 11.352,24 € 

Benefici industrial (6%) 5.239,49 € 

Total Pressupost d'Execució per Contracta sense IVA 103.916,64 € 

IVA (21%) 21.822,50 € 

Total Pressupost d'Execució per Contracta amb IVA 125.739,14 € 

 

El pressupost d’execució per contracte és de CENT TRES MIL NOU-CENTS SETZE MIL EUROS 

AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (103.916,64 €) 

L’IVA calculat al 21% puja a la quantitat de VINT-I-UN MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS 

AMB CINQUANTA CÈNTIMS (21.822,50 €). 

El pressupost d’execució per contracte és de CENT VINT-I-CINC MIL SET-CENTS TRENTA-NOU 

EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (125.739,14 €) 

 

 Terrassa, 17  de maig de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Martínez Subirà 

 

 

 

 


