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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

1.

OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS

L’objecte d’aquest Plec és realitzar els treballs d’esporga de 2.600 unitats d’arbres
d’alineació de la ciutat de Terrassa, d’un total de més de 18.000 unitats, on es considera
més necessari realitzar aquesta tasca.
Les actuacions inclouen tant la mà d’obra necessària per a la realització del manteniment
com els mitjans tècnics i mecànics adients.
Per tot el que no quedi reflectit en aquest Plec seran d'aplicació:

2.

•

Método para valoración de árboles y arbustos ornamentales. Norma Granada (revisió
2006)

•

Les publicacions de la “Asociación Española de Arboricultura”, tant, a la seva revista
“La cultura del Árbol”, com, els tríptics relacionats en l’esporga i en el manteniment
de l’arbre.

•

Lleis, Decrets, Ordres i Normatives sobre Seguretat i Salut en el Treball.
ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’àmbit d’actuació d’aquesta contracta són els treballs d’esporga de 2.600 unitats d’arbres
d’alineació dels carrers i places de la ciutat, quedant-ne exclosos els dels parcs i els dels
jardins, que es detallen tot seguit:
LLOC

ESPÈCIE

MOTIU

UNITATS

Camí dels Monjos
Saragossa

Acacia cyanophylla
Acacia cyanophylla

Servitud
Servitud

36
22

Ctra. de Castellar
Josep Trueta
Josep Trueta

Acer negundo
Acer negundo
Acer pseudoplatanus

Servitud
Servitud
Servitud

116
5
7

Ctra. de Montcada
Sant Crispí

Brachychiton populneus
Brachychiton populneus

Servitud
Servitud

146
167

Palet i Barba
Plaça de La Maurina

Celtis australis
Celtis australis

Colom
Av. del Vallès

Fraxinus excelsior "Raywood"
Fraxinus pennsylvanica

Ametllers
Av. de Josep Tarradellas
Barri de Guadalhorce, carrers
Faraday
Josep Trueta
Josep Trueta
Passeig de Lola Anglada

Ligustrum japonicum
Ligustrum japonicum
Ligustrum japonicum
Ligustrum japonicum
Ligustrum japonicum
Ligustrum japonicum
Ligustrum japonicum

Servitud
Servitud
Servitud
Servitud
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Servitud
Caiguda Fruits

84
17
108
23
2
46
31
70
2
2
34
3
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LLOC

ESPÈCIE

MOTIU

UNITATS

Plaça de Sant Oleguer, voltant
Rosa Sensat
Rutlla
Sant Genís

Ligustrum japonicum
Ligustrum japonicum
Ligustrum japonicum
Ligustrum japonicum

Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits

3
18
12
10

Antoni Bros
Rambla de Sant Nebridi
Josep Trueta

Magnolia grandiflora
Magnolia grandiflora
Magnolia x soulangeana

Servitud
Servitud
Servitud

35
14
1

Josep Trueta
Sant Marian
Vallhonrat

Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach

2
18
10

Amèrica
Av. de Can Boada, blocs
Badajoz, jardins
Barri de Can Tusell nord, pisos
Barri de les Fonts, Passeig Central
Barri de Vilardell, pisos
Barri de Vilardell, poliesportiu
Camí de Can Falguera
Compostela
Ctra. de Castellar
Guadiana
Guadiana, zona verda
Igualada
Jocs olimpics
Josep Trueta
Josep Trueta
Marià Benlliure
Mossèn Parramon
N-150 - Ctra. de Rubí (Hipòdrom)
Olot
Passeig del Comte d'Ègara
Pineda - Av. del Vallès
Plaça de Joan Miro
Placeta de la Creu
Sabadell
Sant Agustí
Sant Carles
Sant Marc-Severo Ochoa
Segura, jardins
Sicilia, petanca
Sierra Nevada
Ctra. de Martorell
Josep Trueta
Plaça de la Terrassa Industrial
Av. de Béjar- Alcoi, lateral
Av. de les Nacions
Av. del Parlament
Carrasco i Formiguera
Ctra. de Rellinars

Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba
Morus alba "Fruitless"
Morus alba "Fruitless"
Pinus pinea
Platanus x hispanica
Platanus x hispanica
Platanus x hispanica
Platanus x hispanica
Platanus x hispanica

Servitud
Servitud
Servitud
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Servitud
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Caiguda Fruits
Servitud
Servitud
Servitud
Servitud
Servitud
Servitud
Servitud
Servitud

1
3
3
3
21
2
6
5
5
15
1
6
35
1
11
11
25
2
8
10
1
2
4
17
7
3
7
2
1
6
6
56
5
8
20
102
72
39
62
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LLOC

ESPÈCIE

MOTIU

UNITATS

Ctra. d'Olesa
Rambla de Sant Nebridi
Salvador Busquets
Santa Maria Mazzarel.lo
Amèrica
Anoia
Av. de Jaume I
Av. Del Vallès-C58, Sortida Ronda
Avinguda de Béjar
Avinguda del Vallès
Badajoz, jardins
Barri de Can Parellada, Blocs illa 11
Barri de Can Parellada, Blocs illa 12
Barri de Can Petit, Skating
Barri de Can Tusell nord, pisos
Barri de Montserrat, jardins
Barri de Sant Llorenç
Can Jofresa/Ctra. de Rubí, jardins
Ctra. de Matadepera
Estacio de les Fonts
Guadalhorce, jardins
Guadiana
Guadiana, zona verda
Jacint Elias
Masia de Ca n'Anglada
Mataró
Núria- Calderon de la Barca
Oceania
Parc de Torre-Sana
Passatge de Rocafort
Plaça de Canjáyar
Plaça de Joan Santamaria
Plaça de la Constitució
Plaça de les Magnòlies
Placeta de Banyoles

Platanus x hispanica
Platanus x hispanica
Platanus x hispanica
Platanus x hispanica
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis
Populus x canadensis

Servitud
Servitud
Servitud
Servitud
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies
Al.lèrgies

59
38
43
28
10
9
36
5
4
29
3
46
19
23
6
3
4
18
1
2
9
18
18
1
3
2
1
10
1
2
3
2
2
8
1

Av. d'Abat Marcet
Av. d'Abat Marcet
Av. de Béjar
Barri de Sant Llorenç
Dibuixant Avellaneda
Jocs olimpics
Josep Trueta
Voluntaris
Av. d'Abat Marcet
Av. d'Abat Marcet

Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia
Robinia pseudoacacia "Casque Rouge"
Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"

Servitud
Servitud
Servitud
Servitud
Servitud
Servitud
Servitud
Servitud
Servitud
Servitud

8
10
76
112
25
27
3
119
2
3

Baldrich
Plaça de la Terrassa Industrial
Josep Trueta
Ctra. de Montcada

Sophora japonica
Sophora japonica
Tilia cordata
Tilia x euchlora

Servitud
Servitud
Servitud
Servitud

6
79
2
22
5
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LLOC

ESPÈCIE

Av. d'Abat Marcet
Josep Trueta

Ulmus pumila
Ulmus pumila

MOTIU

UNITATS
3
1

Servitud
Servitud
TOTAL

2600

Aquesta és la relació prevista a realitzar aquesta temporada. Tot i així, l’Ajuntament podrà
modificar aquesta relació en qualsevol moment per necessitats del Servei.
L’Ajuntament de Terrassa tindrà la facultat d’augmentar o disminuir la quantia dels arbres
objecte de la contracta, sempre que es notifiqui al contractista les altes o baixes que
incorporarà al seu programa de treball.
3.

TIPUS D’OPERACIONS

Les intervencions que són objecte de la contracta serà exclusivament les d’esporga dels
arbres i la retirada i trituració de les restes vegetals.
4.

TIPUS D’ADJUDICACIONS

Es proposa la licitació mitjançant procediment obert.
5.

INSPECCIÓ I CONTROL

Per a garantir el control de qualitat, durant la contracta l’empresa adjudicatària elaborarà
informes referents a espècies i quantitats esporgades, realitzant-se un informe final del que
la Direcció Facultativa n’especificarà el contingut del mateix.
6.

TERMINI D’ACTUACIÓ PER INCIDÈNCIES

En cas de necessitat per part de l’Ajuntament de Terrassa, durant els dies que es realitzin
les feines d’esporga es podran demanar com a serveis d’ajuda per als següents casos:
Caiguda d’arbrat:

Actuació immediata

Caiguda brancatge: El mateix dia de l’avís
En el cas de que el Servei de Gestió de l’Espai Públic consideri que la realització de les
feines per part de l’empresa adjudicatària està patint dilacions innecessàries, es reserva la
facultat de la seva execució, fet que donarà lloc a deduccions en les certificacions
corresponents.
7.

SANCIONS

En referència a les sancions, es regiran pel que quedi establert al punt 13 d’aquest Plec de
Condicions Tècniques.
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8.

DURACIÓ DE LA CONTRACTA

La durada d’aquesta contracte serà des de la data d’adjudicació fins a 31 de desembre de
2013.
9.

RESUM PRESSUPOST I CERTIFICACIONS

La valoració de les operacions de manteniment i conservació es farà mensualment, indicant
la quantitat d’arbres esporgats.
El pressupost previst és el següent:
ESPORGA 2.600 UNITATS

Preu unitari €
34,59 €

I.V.A. 10% (40%) 35.973,60 €
I.V.A. 21% (60%) 53.960,40 €
TOTAL

89.934,00 €
3.597,36 €
11.331,68 €
104.863,04 €

Per la qual cosa aquesta Direcció del Servei de Gestió de l’Espai Públic, creu indispensable
que siguin establerts, per part de l’Ajuntament de Terrassa, uns nous mecanismes jurídics i
tecnico-econòmics que puguin atendre degudament les necessitats d’aquest sector de
l’activitat municipal.
Tenint en compte la disponibilitat de les empreses que puguin realitzar el servei, es realitza
aquest concurs existint dotació econòmica suficient pel Pressupost de l’esporga, el qual
ascendeix a 104.863,04 €, IVA inclòs.
Si l’Ajuntament considera correcta aquesta proposta, adjudicarà un contracte, i el
contractista -que concursa mitjançant la presentació de la seva oferta econòmica del
manteniment a realitzar- actuarà sempre d’acord amb les instruccions rebudes de la Direcció
Facultativa del Servei de Gestió de l’Espai Públic.
10.
MAQUINARIA, EQUIPS I EINES DE MANTENIMENT PER A ARBRES I
PALMERES
10.1 EINES DE TALL
Relació de les eines de tall més apropiades per a l'esporga d'arbres:
Operació d'esporga
Eines manuals

Eines mecàniques

Eines apropiades
Serra de mà
Serra de perxa
Tisores d'esporgar d'una mà
Tisores d'esporgar de dues mans
Tisores de perxa o telescòpiques
Tisores pneumàtiques o elèctriques
Serra mecànica
Serra mecànica de perxa
7
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Relació de les eines de tall més apropiades per a cada una de les operacions
d'esporga i neteja de les palmeres:

Operacions d'esporga i neteja
Tall de fulles pinnades

Eines apropiades
Corbellot
Marcola
Serra mecànica
Tall de fulles palmades
Xerrac
Serra mecànica
Operacions d'esporga i neteja
Eines apropiades
Eliminació d'inflorescències-infructescències Ganxo de palmer
d'espècies de fulles pinnades i palmades
Marcola
Xerrac
Eliminació de Fillols
Corbellot
Xerrac
Serra mecànica

Les eines de tall, a part de les serres mecàniques, han d’estar ben esmolades i
desinfectades amb formulacions expressament autoritzades per a desinfecció d’eines
d'esporga, o bé amb productes alternatius, per exemple, lleixiu domèstic diluït al 8% o
alcohol etílic de 70º. Aquesta desinfecció s’ha de fer com més sovint millor, essent
recomanable que com a mínim es faci en passar a un altre arbre o palmera, en acabar la
jornada i sobretot quan es trobin podrides o similars.
10.2

MÀQUINES I EQUIPS D'ACCÉS I ENFILADA

En l’enfilada a arbres i palmeres no s’han d’utilitzar en cap cas esperons o similars que
puguin malmetre l’escorça o la superfície de l’estípit. Cal usar màquines o equips que
garanteixin la seguretat de l'esporgador i que siguin innocus per als arbres i les palmeres.
En els treballs d'esporga s’han d’usar màquines o equips de seguretat degudament
homologats i marcats CE per a aquests treballs.
Sempre és preferible l’ús d’elements externs a l’arbre o la palmera per a l’accés, i en cap cas
s’han d'utilitzar equips d’enfilada subjectats únicament a l’arbre o la palmera si no es hi ha
absoluta certesa de la seva seguretat.
MÀQUINES I EQUIPS DE SEGURETAT

Proteccions
Individuals

°
°
°
°
°
°
°
°

Arnès d’esporga
Cordes homologades per a esporga
Mosquetons de tancament automàtic i de tres posicions
Casc de seguretat (en treballs amb serra mecànica, amb auriculars i
visera)
Ulleres de protecció
Jaqueta de protecció
Pantaló de protecció 180-360º per a serra mecànica
Botes de seguretat amb puntera d’acer o de protecció per a serra
8
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°
°
°

mecànica
Guants de cuir
Mascareta antipols (opcional)

TREBALLS EN ALÇADA – MÀQUINES ELEVADORES

Proteccions
Individuals

Màquines d’accés
° Plataforma hidràulica
° Plataforma autopropulsada
° Escala hidràulica
° Grua
° Cistella elevadora
° Arnès de seguretat i eslinga d’acer
° Casc de seguretat (en treballs amb serra mecànica, amb auriculars i
visera)
° Ulleres de protecció
° Jaqueta de protecció
° Pantaló de protecció 180-360º per a serra mecànica
° Botes de seguretat amb puntera d’acer o de protecció per a serra
mecànica
° Guants de cuir
° Mascareta antipols (opcional)

TREBALLS EN ALÇADA – ÈQUIPS D’ENFILADA

Proteccions
Individuals

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

10.3

Bicicleta
Estreps i cintes exprés d’escalada
Cordes homologades per a la esporga
Arnès d’esporga
Mosquetons de tancament automàtic i de tres posicions
Casc de seguretat (en treballs amb serra mecànica, amb auriculars)
Ulleres de protecció
Jaqueta de protecció
Pantaló de protecció 180-360º per a serra mecànica
Botes de seguretat amb puntera d’acer o de protecció per a serra
mecànica
Guants de cuir
Mascareta antipols (opcional)

MÀQUINES COMPLEMENTÀRIES

L'equip de trituració, els camions per a les màquines d’accés i els de recollida de restes
d'esporga.
Són màquines complementàries en els treballs de manteniment d’arbres i palmeres:
Equip de trituració
Camions per a transportar les màquines d'accés
Camions de recollida de restes
9
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11.
EXECUCIÓ DELS TREBALLS
CARACTERÍSTIQUES, CONDICIONS I TÈCNIQUES DE LES PARTIDES D’OBRA DE
MANTENIMENT
Tots els elements que s’utilitzin per a la realització de les tasques descrites en aquest
apartat han de complir les especificitats descrites en l’apartat 11.3 d’aquest Plec de
Condicions.
11.1 MANTENIMENT DELS ARBRES I/O PALMERES (ESPORGA)
11.1.1 DESCRIPCIÓ
Es defineix l'esporga com l’eliminació selectiva de branques o una part d’elles, fulles i
d’arrels o de parts d’elles per un motiu o finalitat concreta i justificada.
Però el més important és que esporgar no és tallar branques. Tallar branques ho pot fer
qualsevol persona, però, esporgar correctament arbres ornamentals, només ho poden
realitzar persones que coneguin la biologia i estructura dels arbres, així com, l’espècie, els
condicionants físics i climàtics de l’exemplar a esporgar.
L'esporga adequada és essencial en el desenvolupament d’un arbre, amb una estructura i
arquitectura forta i saludable.
L’arbre és el vegetal més important com a fixador de carboni, i és essencial a les ciutats i al
món per a la lluita contra l’efecte hivernacle, i el canvi climàtic ja que el 60% de l’efecte
hivernacle està produït pel diòxid de carboni. Per això, avui més que mai l’esporga com a
tractament molt especialitzat per a l’arbre és de vital importància realitzar-lo amb la més
refinada tècnica pel seu bon desenvolupament.
La Direcció Facultativa de parcs i jardins del Servei de Gestió de l’Espai Públic es reserva el
dret de sol·licitar a l’empresa la substitució del/s treballador/s que cregui oportú, si el seu
comportament, coneixement específic o compliment no fos l’adequat, produint-se la
substitució per part de l’empresa, per personal qualificat en un terme màxim de 24 hores.
Mai es prendran decisions pròpies sense consultar a la Direcció Facultativa de parcs i
jardins del Servei de Gestió de l’Espai Públic.
11.1.2 EL TALL
El tall perfecte és el que es fa sense danyar el coll (les fibres de creixement de la branca i
del tronc entrellaçades), ni el solc de la branca (és l’arruga que es forma entre la branca i el
tronc en el seu punt d’unió). El tamany i l’orientació del coll de la branca ens mostrarà
l’orientació del tall.
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1

Només hi ha un pla de tall en cada branca i cada arbre té diferents plans de tall encara que
siguin de la mateixa espècie.
Hi ha espècies que tenen els plans de tall més oblics que uns altres i també hi ha alguns que
tenen els plans de tall paral·lels al tronc.

2

En definitiva, no hi ha un pla de tall preestablert.
Regla dels tres talls
Quan desitgem esporgar una branca amb un pes considerable, realitzarem els talls com es
mostra en la figura, per evitar esquinçaments innecessaris dels teixits del coll.

3

1

Il.lustració: Procedent de “Arboricultura Moderna. Alex Shigo.
Il.lustració: Procedent de “Arboricultura Moderna. Alex Shigo
3
Il.lustració: Procedent de “Arboricultura Moderna. Alex Shigo
2

11

Servei de Gestió de l’Espai Públic
Àrea de Planificació Urbanística i Territori

Tall de reducció
Quan es desitgi reduir o eliminar la part distal d’una branca es realitzarà el tall en la bisectriu
de l’angle que fa el solc de la branca amb la perpendicular a l’eix del qual l’eliminem.
La branca que deixarem com a “tira sàvies“ serà de diàmetre com a mínim, d'un terç del que
s’ha eliminat.
11.1.3 MOTIUS
Tenint en compte que biològicament l’arbre no necessita esporga, a les ciutats s'esporga
per:
Motius generals
Aconseguir i mantenir un desenvolupament adequat de l’arbre, mantenir la seva bona salut i
una estructura correcta segons sigui el creixement particular adequat al model d’aquesta
espècie.
Seguretat
Evitar caigudes de branques que podrien causar danys a persones o bens materials.
Evitar servituds
Que branques envaeixin la servitud tant de passeigs de vianants com de vehicles i
edificacions o instal·lacions elèctriques.
També es poden efectuar esporgues per a tractar plagues o malalties, minimitzar efectes
al·lergògens i evitar molèsties per caiguda de fruits.
11.1.4 ÈPOQUES D’ESPORGA
Si tenim en compte tots els criteris d'esporga, aquesta operació es pot realitzar durant tot
l’any, tot i així, és recomanable evitar els dos períodes crítics:
•
El de la brotació de les fulles, fins que aquestes tinguin la seva formació completa.
•
La de senescència o envelliment de les fulles abans del repòs vegetatiu.
11.1.5 TIPUS D’ESPORGA
L'esporga a realitzar en el municipi de Terrassa, serà en principi de manteniment. Per a les
palmeres d’esporga solament n’hi ha una. (Com màxim treure fulles seques). També hi ha
l’esporga de formació. La resta d’esporgues que hagin de fer-se solament es faran amb
l’ordre directa de la Direcció Facultativa de parcs i jardins.
11.1.5.1
L’ESPORGA DE MANTENIMENT
És la que es realitza eliminant branques seques i branques que es creuen entre elles així
com a possibles escorces compartides, i no mantenen l’estructura de l’arbre.
Mai es traurà més del 10-15% màxim del volum total de l’arbre, o superfície de fotosíntesi.
11.1.5.2
L’ESPORGA DE FORMACIÓ
Com el mateix nom indica, és la primera esporga que es farà a l’arbre, si és necessària,
després del quart o cinquè any de plantació. Consisteix en l’eliminació de branques seques,
l’eliminació de branques entrecreuades i intentar mantenir el desenvolupament de l’arbre
segons el model arquitectural, propi de la seva espècie.
Tota esporga que no es faci segons aquests paràmetres, haurà de ser referida directament
per la Direcció Facultativa de parcs i jardins del Servei de Gestió de l’Espai Públic.
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Per exemple, l’esporga de brocada es realitzarà als arbres que en aquest municipi donin
problemes de fruits (Morus alba, Morus nigra), i altres que puguin donar problemes
d’al·lèrgies (Populus canadiensis).
Hi ha una tercera classe d’arbres que estructuralment tenen problemes de fractura i se’ls
farà una reducció de copa sempre sota Direcció de parcs i jardins del Servei de Gestió de
l’Espai Públic.
11.1.5.3
REDUCCIO DE COPA
Com una esporga especial i només executable en arbres problemàtics, es realitzarà sota la
supervisió de la Direcció Facultativa de parcs i jardins del Servei de Gestió de l’Espai Públic.
S’intentarà realitzar talls inferiors a cinc centímetres i es deixaran branques hipotones o
epitones, depenent de l’espècie a esporgar.
Es farà respectant les vies de creixement de l’espècie per evitar la deformació de la seva
unitat arquitectural, sempre que sigui possible.
Si un arbre s’ha d’aclarir (sempre per ordre de Direcció facultativa de parcs i jardins) per la
seva excessiva densitat, aquests aclariments es faran en totes les branques susceptibles
d’això, i en cada branca es farà general, no només a les parts bassals de les mateixes.
L’esporga de tercejats, en totes les circumstàncies, es considera una mutilació. Per aquesta
raó està expressament prohibida en la ciutat de Terrassa.
11.1.5.4
ESPORGA DE PALMERES
Les palmeres com a plantes monocotiledònies sols tenen una forma d’esporga, i en general,
és per a treure les palmes o fulles seques, de totes formes per espècie, definim els treballs,
depenen de com tinguin les palmes inserides a l’estípit o al tronc:

- Les palmes que estan inserides directament, com per
exemple, les Phoenix (tant la datilera com la canària),
es trauran com s’indica al seu apartat.
- Les que la inserció és amb fibres, i envoltant l’estípit,
com les palmeres de ventall (Whasingtonia robusta o
filifera) tindran una esporga diferent, ja que al seu estat
natural no es treuen (les anomenen palmeres amb
enaguas “Petticoat palm”).
Amb la proliferació de la plaga del morrut de les
palmeres (“Rhynchophorus ferrugineus”) NO es
podran tallar les fulles de cap exemplar sense consulta
a la Direcció Facultativa de parcs i jardins de
l’Ajuntament de Terrassa.

Forma d’emmagatzematge
palmeres:

de

reserves

de

les
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Les palmeres tenen quatre tipus de fulles segons l’edat: Fulles joves, fulles adultes, fulles
madures i fulles mortes.
•
•
•

Les fulles joves no produeixen sucres (aliment), ni per elles mateixes.
Les fulles adultes produeixen sucres solament per elles mateixes.
Les fulles madures son les fulles que produeixen sucres per elles, per totes les joves
i alguna adulta i per reserves de la palmera.

Per tot això, no està indicat i és contraproduent tallar més fulles que les mortes. Per això
l’esporga de les palmeres es defineix com únicament treure fulles seques.
En cas de realitzar alguna operació de tall, (sols si no hi ha cap altre possibilitat), solament
es realitzarà en èpoques en que les temperatures són baixes (hivern) per evitar l’atracció
d’aquest insecte. Per neutralitzar els efectes produïts al realitzar el tall, es taparà amb
màstic.
Phoenix dactylifera
Com a totes les palmeres treure exclusivament les palmes completament seques, per a no
produir estretament de l’estípit, ja que si traiem les palmes verdes, la palmera creixerà més, i
per tant, s’estretirà l’estípit, per falta també de reserves que s’han tret amb les palmes
verdes, de tota manera, no es poden deixar les palmes seques massa temps a la palmera ja
que poden caure.
No es farà la valona, margarida, etc., ja que comporta:
- Tall de palmes verdes (pràctica no correcte)
- Tenir al descobert teixit verd i facilitar el apropament (factor de crida) de plagues
d’importació com la Paysandisia archon i el Rhynchophorus ferrugineus.
- Per la pèrdua de reserves.
- Perill de plagues.
Els fruits s’han de treure de les palmeres femelles, (sempre tapant amb màstic), sobretot, si
la seva ubicació és a una plaça o carrer, per a evitar d’aquesta manera accidents a les
persones al trepitjar-los. Aquestes llavors, que són estèticament molt interessants pels
colors i textures, es poden deixar a les rotondes i llocs que no comportin perill.
S’ha de tenir molta cura amb les espines de les palmes, ja que sols es trenquen al clavar-se
i poden produir infeccions importants.
Phoenix canariensis
A aquesta palmera si li farà el mateix tractament que a la Phoenix dactylifera.
Whasingtonia robusta
Aquesta palmera, ecològicament, no se li treuen les palmes perquè no cauen a terra per si
soles, el seu estat natural és amb faldilles que formen les palmes. Això és així, perquè
aquestes palmes protegeixen l’estípit de la insolació intensa a l’estiu, i del fred, també intens,
que poden aguantar a l’hivern. Treure les palmes pot produir esquerdes longitudinals, bé per
calor o bé per fred, que incidiria en la seva seguretat els anys següents. A més, aquesta
faldilla és un bon habitat per a ocells i nidificacions, que incrementen la biodiversitat a la
nostra ciutat.
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Les fulles seques produeixen un ecosistema extraordinari, que per si, es un lloc de
nidificació i pernoctació de infinitat d’aus, per lo qual es interesantíssim, per millora de la
biodiversitat a les ciutats, i millora del ecosistema artificial que les mateixes comporten.
Whasingtonia filifera
De la mateixa manera que la Whasingtonia robusta
Chamaerops humilis
Com a totes les palmeres, s’ha de treure exclusivament les palmes completament seques,
per a no produir estretament en el creixement de l’estípit, ja que al treure les palmes verdes,
la palmera creixerà més i s’estretirà l’estípit per falta de les reserves que s’han tret amb les
palmes verdes. A aquesta espècie no se li fa valona. L’estípit no es pot deixar a l’intempèrie,
per això, té l’arpillera.
Trachycarpus fortunei
Igual que Chamaerops humilis
Livinstonia chinensis
Mateixa esporga que Whasingtonia
Butia capitata
Esporgar de la mateixa manera que Phoenix.
A la nostra ciutat, de moment, no n’hi ha d’altres espècies, si es donés la circumstància de la
plantació d’una nova espècie, es farà segons criteri de la Direcció Facultativa de parcs i
jardins del Servei de Gestió de l’Espai Públic.
11.1.6 ALTRES
Eines
Les eines es desinfectaran després d'esporgar cada arbre o palmera amb alcohol de 70
graus. Si els arbres esporgats manifesten malalties cròniques com grafiosi (Ceratocystis
ulmi) en oms, (Verticillum) en lledoners, o arbres amb risc d’Armillaria mellea, la desinfecció
es realitzarà també al passar d’un cimal a un altre en el mateix arbre.
Arbres acabats de plantar
Els arbres acabats de plantar no s'esporgaran. Només s’esporgaran com a excepció, els que
necessitin una esporga correctora, eliminació de branques trencades o esquinçades.
Es reservaran altres mesures d'esporga (formació), per al quart o millor el cinquè any. Els
arbres no esporgats s’estableixen millor i més ràpidament, com un sistema radical més fort i
desenvolupat que els arbres esporgats en el moment de la plantació.
Pintures cicatritzants
Les investigacions han demostrat que les pintures cicatritzants no redueixen la decadència
ni acceleren el tancament de les ferides i poques vegades prevenen les plagues d’insectes o
malalties. Es recomana no fer servir pintures cicatritzants. (excepte als talls obligats de les
palmeres).
Si s’hagués d’utilitzar una pintura cicatritzant per motius estètics ,serà sota la supervisió de
la Direcció Facultativa de parcs i jardins del Servei de Gestió de l’Espai Públic es posarà una
capa molt prima i d’un material que no sigui tòxic per a l’espècie.
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11.2 ABATIMENT D’UN ARBRE I/O PALMERA
L’abatiment o tallada només es realitzarà en el cas de:
11.2.1 ARBRES I/O PALMERES SEQUES
L’empresa adjudicatària haurà de detectar l’arbrat sec de carrers i parcs on realitzin el seu
treball, procedint al seu abatiment immediat després de fer una fotografia anterior i
posterior, incloent-hi espècie, varietat, perímetre i edat de l’exemplar abatut, així com, la
seva localització, per a incloure la baixa a l’inventario.
Els arbres i palmeres d’alineació, es deixarà el tronc o estípit a una alçada de 1,20 metres.
(Així les persones no s’entrebancaran al escossell).
11.2.2 ARBRES I/O PALMERES PERILLOSOS
Es posarà especial atenció a l’estat que presenten els arbres de carrers i parcs on realitzin
les seves feines, passant al Tècnic municipal informe de la situació.
En cas de perill es procedirà a l’abatiment amb caràcter urgent, quan es rebi l’autorització o
bé de forma immediata si el cas ho requereix, i així, ho indiquen els tècnics municipals.
Tanmateix, tindran obligació de realitzar fotografies anteriors i posteriors a cada un dels
arbres abatuts i notificar espècie, varietat, perímetre i edat de l’exemplar abatut, així com, la
localització per incloure la baixa a l’inventari.
Aquestes actuacions s’efectuaran sense que afecti a les espècies vegetals properes, ni a
bens mobles o immobles i amb totes les mesures de seguretat, en quant a senyalitzar el lloc,
assocament per a seccions i amb control de caiguda.
Les soques que es tinguin que traure, es traurà tota, i si no fos possible per una operació
dificultosa per estar en influència de vies de servei, es rebaixaran per sota del nivell de la
vorera (15 cm). En aquest cas es pintarà la zona del “cambium” amb un herbicida per a
evitar el rebrot.
Els serveis d’abatiment estaran inclosos en el cànon d'esporga i conservació, tant la mà
d’obra com els mitjans auxiliars i maquinària, inclòs l’extracció de les soques. Si un arbre
cau pel vent etc. es tractarà com un abatiment.
L’empresa haurà d’avisar de manera immediata als tècnics municipals de la secció de parcs
i jardins del Servei de Gestió de l’Espai Públic, quan es produeixin aquestes incidències,
incloent les dades per a l’inventari i realitzant un informe de les possibles causes. A més,
s’hauria d’omplir la fitxa corresponent sobre els arbres perillosos assocats.
Els treballs d’abatiment comprendran:
•
•
•
•
•
•

Abatiment de l’arbre, sempre sota control de caiguda de branques i tronc.
Deixar el tronc o estípit a 1,20 metres d’alçada.
Retirada de tot el material vegetal
Extracció de la soca (si es te de traure),o rebaixament d’aquesta, si no fos possible la
seva extracció
Reparació de la zona danyada incloses les infrastructures i serveis
Deixar la zona escombrada i neta
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11.3

CONSIDERACIONS TÈCNIQUES GENERALS

11.3.1 ACCÉS A L’ARBRE I/O PALMERA
És necessari disposar dels mitjans i les tècniques adients per accedir a les diferents parts de
l’arbre sense fer lesions ni condicionar l'esporga.
L’empresa adjudicatària serà la responsable de les despeses que originin les mesures de
seguretat necessàries que estableixi la legislació vigent, per desenvolupar el correctament el
treball.
Tot el personal haurà d’anar correctament equipat, uniformat i identificat.
Mitjans:
Eines
telescòpiques, escales,
plataformes
elevadores,
canastres
hidràuliques... Aquestes tindran doble comandament de funcionament, un en el cistell i un
altre a nivell de terra.
Equips, uniformes, maquinària i materials i tots els estris necessaris seran per conte de
l’adjudicatari.
Les tècniques de trepa són les més respectuoses amb l’exemplar i permeten accedir a
zones inaccessibles per altres mètodes.
Mai s’han d’utilitzar esperons o ganxos de tala en arbres vius o que no s’hagin d’abatre.
Si l'esporgador accedeix directament a l’arbre amb escales haurà de portar:
•
EPI, en grau 3
•
Guants, casc amb visera, ulleres protectores
•
Roba i botes anti - tallades
•
Arnès d'esporga
•
Els mosquetons hauran de ser de tres graus de seguretat
•
Corda homologada, el doble de llargada de l’alçada de l’arbre
•
Prussic o mecanisme semblant homologat
•
Eslinga homologada, mínim de 4 metres
•
Petita farmaciola, amb benes i desinfectant
És obligatori que, com a mínim la meitat del operaris que estan recollint les restes vegetals,
sàpiguen fer un rescat del l'esporgador.
A l’accés de palmeres amb bicicleta, i arbres de mes de 6 m, es portarà corda de seguretat,
per a col·locar-la a la palmera i/o arbre, no fos cas que es necessités per a un rescat d’un
operari ferit.
És obligatori estar assegurat per una corda homologada, i els estris adequats a l’arnés, des
de que puja a l’escala per a començar l’accés; i mai aquesta corda pot estar tan fluixa com
per a que caigui por sota dels genolls.
Si l'esporgador accedeix amb plataforma elevadora o cistell hidràulic:
•
EPI, en grau 3
•
Guants, casc amb visera, ulleres protectores
•
Roba i botes anti - tallades
•
Arnès d'esporga
•
Eslinga subjecta a la plataforma o cistell
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•

Petita farmaciola, amb benes i desinfectant, etc.

És obligatori que, com a mínim un dels operaris que estan recollint les restes vegetals,
sàpiga com vam els comandaments inferiors de la plataforma o cistell elevador.
No es portarà corda, ja que des del cistell no es pot accedir a l’arbre.
11.3.2 SEGURETAT EN L'ESPORGA
En quant a seguretat hem de tindre en compte els següents temes:
Marcatge dels arbres i/o palmeres a esporgar
És obligatori tenir marcats els arbres amb cartells homologats per la secció de parcs i jardins
del Servei de Gestió de l’Espai Públic de l’Ajuntament de Terrassa com a mínim 24 hores
abans de començar a esporgar. És aconsellable que hi siguin 48 hores abans.
Marcatge de la zona de restricció de vianants i de vehicles
Es regirà per l’establert per la Policia Municipal, i en el seu defecte per les distàncies que es
mencionen a continuació:
Les vies de senyalització, voreres o places on es faci l'esporga, estaran degudament
senyalitzades i amb tanques, sense obstruir la lliure circulació de vehicles i persones.
Si s’hagués de tallar la via o carrer, avisar a Policia Municipal amb 72 hores d’antelació, com
a mínim.
La senyalització de vies de circulació de vehicles es senyalitzaran depenent del tipus de
velocitat que portin els vehicles en aquesta via:
Vies de circulació lenta (30-40 Km/h) cons de senyalització des d’un distància de 2550 m anterior al lloc del treball.
Vies de circulació de vehicles (40-60 Km/h), cons de senyalització des d’una
distància de 45-80 m abans al lloc del treball.
Vies de circulació de més de 60 Km/h, cons de senyalització des de 60-100 m abans
del lloc del treball.
És obligada la col·locació del senyal d’estrenyiment de calçada uns 15 metres (a les vies de
circulació ràpida més de 60 Km/h, es posaran 30 metres abans), anterior a la de obres i a
continuació la de treballs d'esporga. Després es comença a senyalitzar amb cons.
Suposant que el lloc del treball a realitzar coincideixi amb revoltes de la via de circulació, les
distàncies es multiplicaran per dos com a mínim.
Igualment quan el carrer te revoltes i les distancies son petites es farà l’abalisament ampliant
les distàncies, i deixant abans de cada revolta senyalització de treball.
En quant a la senyalització de vianants es garantirà la seva seguretat i una franja estreta per
poder passar per la vorera, (si fos necessari per garantir la seguretat dels ciutadans, es
col·locaran dos operaris, un a cada costat, avisant si poden o no passar).
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Serà convenient deixar com a mínim 0,90 metres d’amplada per al pas de vianants i si la
llargada del baliçament fos més de 10m, s’haurà de deixar mínim 1,50 metres per al pas de
dues persones al mateix temps d’anada i tornada.
Si és zona escolar es farà coincidir l’hora d’esmorzar del personal amb l’entrada dels
alumnes a col·legi, per a així, no interferir la circulació de vehicles i vianants.
A vies de circulació molt intensa i presència de vianants, excepcionalment i per seguretat,
l’esporga es farà de nit, sense utilitzar serres mecàniques, ni sobrepassar el límit de soroll
establert.
Tots els treballadors que poden, han de disposar del seu EPI d'esporga complet i en
perfecte estat d’ús (vigents i sense deterioraments).
Tots els treballadors de recollida de restes vegetals tindran com a mínim armilla reflectant i
casc homologat, així com és imprescindible ulleres de protecció i botes de seguretat. Si
aquests treballadors han de tallar i esmicolar branques necessitaran també el seu EPI
d'esporga.
Si s’utilitza per aquests treballs la motoserra, tot el grup haurà d’utilitzar protectors auditius i
EPI grup 3.
Seguretat laboral de l'esporgador
Tot el personal estarà capacitat per a realitzar les diferents feines que s'han d'executar en
els treballs d'esporga.
Els elements de seguretat personal hauran de passar una revisió anual per a comprovar si la
seva utilització no ha provocat cap incidència en la seva estructura que afecti a la seguretat.
11.3.3 RESIDUS VEGETALS
Els residus vegetals en carrers o places, seran retirats el mateix dia de l'esporga.
Està terminantment prohibit deixar restes vegetals al carrer durant la nit.
Els residus vegetals, un cop triturats, es dipositaran en el Viver Municipal a Mossèn Homs,
horaris:
Hivern: Dilluns a divendres de 8:00h fins a 14:00h i dimarts de 16:30h fins a 18:00h
Estiu: Dilluns a divendres de 8:00h fins a 13:30h
Ocasionalment, les restes d'esporga es podran deixar en el lloc indicat a tal efecte del Viver
Municipal a l'espera de ser triturades en un breu període de temps (màxim 7 dies).
En el cas de que els residus vegetals portin cossos estranys, s'hauran de retirar a
l'abocador. Si s'aboquen al viver donarà lloc a les sancions descrites a l'apartat 1.6 d’aquest
Plec.
11.3.4 TREBALLS D’URGÈNCIA
L’adjudicatari es veurà obligat a una ràpida intervenció en casos d’urgència, com poden ser
pluges, nevades, vents intensos i sempre que ho requereixi la Direcció Facultativa de parcs
i jardins del Servei de Gestió de l’Espai Públic.
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11.3.5 VARIS
Tots els treballs objecte d'aquesta contracta es realitzaran seguint els criteris descrits en
aquest Plec, considerant-se com a mínimes i millorant-les en qualsevol cas.
L'inici de la campanya d'esporga serà determinat per la Direcció Facultativa del Servei de
Gestió de l’Espai Públic, els treballs es duran de manera ininterrompuda fins la seva
finalització.
Amb anterioritat a l'inici de les feines s'haurà d'aprovar el Pla definitiu de Seguretat i Salut,
presentat per l'empresa adjudicatària.
Totes les zones verdes objecte de manteniment han de tenir una neteja acurada per tal de
donar un aspecte de l'emplaçament agradable, recollint diàriament les restes de l'esporga.
11.3.6 PERSONAL, VEHICLES I MEDIS
El personal serà el suficient per a portar a terme la totalitat del servei que s'especifica en
aquest Plec de Condicions. Durant l'any i segons les necessitats de la feina, la quantitat de
personal pot ser variable.
L'empresa adjudicatària, haurà d'uniformar i identificar degudament el personal. Per això i
d'acord amb l'Ajuntament de Terrassa, vestirà els seus operaris amb roba de tipologia i color
anàleg a aquella que fan servir els operaris del propi Ajuntament.
Així mateix, i tal com s'especifica al Plec de Condicions, conjuntament amb l'Ajuntament
s'acordarà el model de full de treball a lliurar i la seva periodicitat setmanal.
Els vehicles aniran identificats de forma anàloga a com ho fan els de la pròpia secció de
parcs i jardins del Servei de Gestió de l’Espai Públic, amb els mateixos colors o sigui
totalment blancs amb les portes de color magenta amb una franja blanca on es situarà
l'escut de l'Ajuntament de Terrassa.
Es fa constar que la prestació d'aquest servei no confereix al personal adscrit al mateix, la
condició de funcionari, ni crea cap vincle laboral ni de cap altres tipus amb l'Ajuntament de
Terrassa, depenent exclusivament del contractista - adjudicatari, qui estarà obligat al
pagament de les seves retribucions i de totes les càrregues socials derivades del que
disposa a la legislació laboral, la seguretat social i demés disposicions legals vigents.
L'adjudicatari de la contracta posarà tots els mitjans al seu abast per a dignificar el treball
propi dels serveis a què es refereix el present Plec de Condicions i està obligat a complir tot
el que preveu la legislació vigent en matèria laboral, social i d'accidents de treball i, serà
l'únic responsable de l'esmentat compliment, sense que en cap moment es pugui deduir
responsabilitat de cap classe a l'Ajuntament de Terrassa, per a les infraccions que pogués
cometre.
Tot el personal que presti els seus serveis en la Via Pública guardarà amb el veïnat i públic
en general, tota l'amabilitat i paciència necessària per a cada cas, prestant especial
deferència al tracte atent vers el ciutadà i realitzarà la seva tasca amb la major cura i
pulcritud.
La maquinària emprada serà aquella que consideri oportú la contracta, no obstant es
demana una declaració dels mínims aportats per la contracta fent especial atenció al seu
percentatge d'utilització per a aquest servei.
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Tant els vehicles com la maquinària i eines presentaran sempre un bon estat de conservació
o funcionament, i els que sota la consideració de l'Ajuntament de Terrassa no es trobessin
en tal estat, seran retirats immediatament, substituïts per altres d'iguals característiques o
utilitats.
Tots els vehicles i maquinària que s'utilitzi per a realitzar les feines d'esporga al finalitzar la
jornada laboral MAI romandran estacionats en llocs en els que obstaculitzin o puguin
molestar el lliure pas dels vianants i del trànsit.
El responsable de l'empresa de les zones d‘esporga, portarà telèfon mòbil, o en el seu
defecte un localitzador, per garantir el contacte amb parcs i jardins del Servei de Gestió de
l’Espai Públic de l'Ajuntament de Terrassa.
Les empreses hauran d'aportar relació detallada per categories del personal per aquesta
adjudicació i la disposaran diàriament (40 hores setmanals) al servei d'aquesta contracta
amb l'Ajuntament de Terrassa.
Encarregat General amb qualificació Tècnica i Professional titulada del sector
Oficials de 1a. Jardineria i conductor (polivalent)
Oficials de 1a. Jardineria
Oficials de 2a. Jardineria
Operaris de Jardineria (especialistes)
Per poder certificar mensualment els treballs serà indispensable la presentació de les altes a
la Seguretat Social dels treballadors, els TC2, així com, la justificació acreditativa d'estar al
corrent del pagament a la Tresoreria.
11.3.7 MAGATZEM
L'adjudicatari disposarà dins del terme municipal d'un local oficina - magatzem adequat a les
necessitats del personal i complint les normatives actuals en quan a prevenció, seguretat i
higiene.
11.3.8 BIODIVERSITAT
Als treballs d’esporga es tindrà cura, especialment, dels nius d’ocells que s’hagin instal·lat
als arbres que s’han d’esporgar, de tal manera, que si es necessari es deixarà sense
esporgar un arbre, per tal de preservar el desenvolupament dels ous i/o dels ocells que hi
puguin haver.
12.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Dins de I'àmbit del treball laboral, la seguretat i la salut formen una part important dins del
contingut del contracte de treball. L'empresa ha de complir amb I'obligatorietat de garantir la
seguretat laboral als seus treballadors. Per arribar a aquests objectius, s'han de posar a
disposició tots els elements que permetin aplicar les mesures de protecció i prevenció més
adients per a cada cas.
La prevenció és un dels factors fonamentals per tal d'evitar riscos laborals. Tots els agents
socials implicats en un accident laboral (empresa, treballador, mútua, sindicats, associacions
empresarials) tenen motius per fer prevenció i hi juguen un paper molt important.
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L'àmbit d'actuació d'aquesta prevenció abraça totes les tasques que es derivin d'unes feines
que cal realitzar dins del món de la jardineria com són l'esporga en arbrat, arbustatge,
tractaments plaguicides, col·locació de mobiliari i manteniment general de jardineria.
Factors i Agents del treball
Els perills es concreten en la presència dels anomenats factors de treball, que inclouen
múltiples agents.
Aquests factors poden ser de tres tipus:
Materials o Tecnològics
Engloben els factors físics (mecànics, elèctrics, atmosfèrics, etc.), químics (pols, gasos,
líquids, sòlids) i biològics (bacteris, virus, fongs).
Personals o de Tipus Humà
Fisiològics (vista, gust, sistema ossi, etc.), psicològics (extroversió, intel·ligència, temps de
reacció) i psicosocials (actituds, liderat, comunicació).
Socioempresarials
Formatius (personals d'operaris, d'encarregats, experiència en la professió), culturals
d'empresa (remuneració, experiència) i adequacionals (treballador - Iloc, home - màquina,
producte - usuari).
12.1

COORDINACIÓ D'ACTIVITATS PREVENTIVES

Tal i com preveu la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals cal realitzar la coordinació
d’activitats preventives amb totes les empreses contractades per a fer el mateix
manteniment que fem nosaltres o d’altres.
Com a part d’aquesta coordinació cal que l’empresa contractada aporti al departament de
Gestió de l’Espai Públic la següent documentació:
•
•
•

•
•

Adhesió als procediments de seguretat establerts pel departament
Avaluació de riscos i planificació de la seva activitat preventiva
Documentació acreditativa de que els treballadors han rebut la informació i formació
preventiva adient per a les tasques objecte d’aquesta coordinació d’activitats
preventives
Certificat d’aptitud mèdic dels treballadors per a les tasques objecte del contracte
Autorització a treballadors de manipulació de maquinària – només quan d’utilitzi
maquinària especial (pe: aparells elevadors)

A l’igual que l’empresa contractada rebrà del departament la documentació pertinent.
Un cop començada l’activitat s’informaren ambdues parts sobre:
•
•

Qualsevol accident de treball que hagi ocorregut en el centre de treball
Qualsevol situació d’emergència susceptible d’afectar a altres treballadors presents

12.2

PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA

L'acció preventiva s'haurà de desenvolupar d'acord amb els principis generals següents:
Evitar els riscs
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Avaluar els riscs que no es poden evitar
Combatre els riscs en el seu origen
Adaptar la feina a la persona
Tenir en compte I'evolució de la tècnica
Planificar la prevenció
Avantposar les mesures de protecció col•lectiva a les individuals
Facilitar les degudes instruccions als treballadors
Tota acció preventiva haurà d'anar precedida d'una sèrie d'observacions que permetran
detectar aquells punts, situacions o elements potencialment perillosos. Són les anomenades
inspeccions de seguretat.
Fer I'inventari d'una inspecció de seguretat significa dur a terme un recompte (o registre) de
tots els elements que exigeixen inspecció, de totes les parts que han de ser revisades, i de
Ies condicions de risc per les quals un element o els seus components han de ser
examinats. És necessari revisar els inventaris periòdicament per tal d'assegurar que estan al
dia.
Quan s'hagi produït un dany a la salut dels treballadors, s'hauran de revisar els indicatius de
les mesures preventives per comprovar si no han estat suficients i caldrà solucionar aquells
aspectes que es considerin insuficients.
Cal tenir una sèrie d'aspectes a I’hora de fer la inspecció. Quan s'inspeccioni una eina,
I'atenció ha d'estar dirigida cap a les parts que siguin susceptibles de desenvolupar
condicions de perill.
Sempre s'han de tenir presents les peces susceptibles de provocar danys, deterioraments o
defectes. També s'han de tenir en compte les peces que pertanyin a qualsevol de les
categories següents: protectors, mecanismes de seguretat, components de comandaments,
components mecànics, components elèctrics, components del punt d'ancoratge i fixació,
components del lloc de treball, components que suporten pes.
12.3 RISCOS EN JARDINERIA
Els riscos en jardineria són la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany en el
treball. Per qualificar un risc des del seu punt de vista de gravetat, s'ha de valorar
conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la seva severitat.
Per tal d'evitar el màxim aquests riscs s'han de preveure en els diferents equips de treball o
sigui qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el treball, i tenir
coneixement de la utilització correcta d'aquests equips.
12.4 LES EINES
La unió entre els diversos elements ha de ser ferma per evitar que es trenquin o que algunes
parts surtin projectades. Les parts tallants o punxegudes han d'anar aïllades en una funda.
No s'han de guardar en Ilocs elevats des dels quals puguin caure sobre el treballador.
12.5 LA MAQUINÀRIA
No s'han de posar en marxa en els lIocs on hi ha combustible ni es podrà fumar mentre es
manipulen carburants, olis o greixos. S'han de fer revisions periòdiques preventives de les
diferents màquines:
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Motoserres
Per utilitzar-les s'haurà de dur un casc de seguretat amb pantalla abatible i protectors
auditius, ulleres protectores, guants de lona, botes de seguretat, dipòsits de seguretat pel
combustible, arnès de seguretat, eslinga i cordes si es treballa a més de 2 m.
ESTÀ PROHIBIT FUMAR MENTRE ES REALITZA LA CÀRREGA DE COMBUSTIBLE
Dúmpers, Tractors i similars
Només podran ser utilitzades per personal autoritzat.
No hi pot anar més d'una persona. Sempre s'ha de portar el cinturó antivibracions. Els
vehicles que circulin per la Via Pública han de complir el Codi de circulació i han d'anar
equipats amb barres antivolcades. S'ha de conduir sempre prudentment.
Quan s'aturi el vehicle, s'ha d'aturar el motor, s'ha de posar el fre de mà i s'han de falcar les
rodes quan hi hagi una forta pendent.
Carros Elevadors
El personal no autoritzat no ha d'utilitzar mai el carro elevador.
Ha d'anar pintar d'un color cridaner. A les àrees de circulació el paviment ha d'estar en
bones condicions. Braços i cames han d'estar sempre dins del carro quan aquest estigui en
moviment.
Mai no s'ha de pujar a o baixar del carro quan aquest estigui en moviment. S'ha d'assegurar
que cada safata o contenidor recolzi completament sobre I'inferior.
S'ha de comprovar cada dia I'estat dels pneumàtics, els frens i els elements d'elevació,
embragatge, clàxon i senyal acústic de marxa enrera. Només poden ser conduïts per
personal amb formació en la seva conducció.
Senyalització de Treballs
La senyalització dels treballs és indispensable, sobretot en la Via Pública per evitar els
riscos que genera la circulació.
Donat que les tasques de jardineria es desenvolupen a la Via Pública, i a les places i espais
públics, aquests hauran de ser senyalitzats per evitar riscos, tant pels ciutadans com pels
propis treballadors.
Concepte de senyalització
Serien estímuls que informen als ciutadans sobre quina és la millor conducta a seguir en
treballs a la Via Pública o a les places.
Per a que la senyalització sigui efectiva és necessari que compleixi les condicions següents:
Atraure I'atenció
Donar a conèixer el missatge
Informar sobre quina és la conducta a seguir
Tipus de senyalització
Senyals de seguretat
Avisos de seguretat
Balisaments per delimitar zones de treball que no interessa que es sobrepassin
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Material de senyalització
Petos reflectants
Cons
Tanques de balisament
Cinta de delimitació
Senyals de trànsit (Personal treballant a la Via Pública, Estretament de calçada,
Limitació de la velocitat, etc.)
Treballs d'alçada
Amb els treballs d'alçada cal extremar les mesures de seguretat, ja que per les
característiques de la feina, qualsevol tasca duplica la seva perillositat.
Tots els equips relacionats amb treballs d'alçada han d'estar en perfecte estat. El calçat ha
d'estar en bones condicions. L'arnès de seguretat s'ha de subjectar en un punt que ofereixi
suficients garanties.
Si es treballa en una cistella, el operari ha d'estar subjecte a la barana d'aquesta.
Com a procés d'execució, s'ha de fer ús d'aquests equips o peces de protecció individual
que constitueixen un mitjà de defensa per al treballador davant els risc que implica el treball
que realitza.
Es consideren equips de protecció individual (EPI) aquells dispositius o mitjans que porta o
del quals disposa una persona amb I'objectiu que el protegeixi contra un o més d'un risc que
pugui amenaçar la seva salut o seguretat.
Aquests diferents elements són:
Protector ocular i facial
Necessaris per a treballs de desbrossament o utilització de productes químics. Treballs
d’esporga.
Protectors auditius
Quan el nivells de soroll sobrepassi els límits reglamentaris. Recomanats en motoserres,
desbrossadores i segadores.
Protectors de cos
Els davantals de cuir s'han d'utilitzar en treballs de desbrossament per a protegir de pedres.
Els equips de cuir, un cop rentats, s'han d'assecar Iluny de tota font de calor. Actualment hi
ha equips de roba sintètica més eficients.
Protectors sistema respiratori
Imprescindibles per a treballs plaguicides o en espais tancats i sempre recomanables. Cal
comprovar que el filtre és eficaç i adequat per a I'ús. Les màscares han de romandre en una
caixa o envoltori impermeable. Després de la seva utilització han de rentar-se amb aigua i
sabó.
Protectors de mans
En usos generals de jardineria com recollida de brancatge, esporga, utilització de productes
químics. Han de ser rebutjats els guants que presentin fissures o forats. Preferiblement
seran de cuir que, una vegada posats, l’operari tingui tacte. Per tractaments fitosanitaris
seran de làtex com a mínim.
25

Servei de Gestió de l’Espai Públic
Àrea de Planificació Urbanística i Territori

Protectors de peus
Són obligatoris en feines de jardineria. El calçat ha d'estar homologat i ha de tenir una
protecció mínima S1P.
Protectors de cap
L'ús de casc és obligatori en tots els treballs i Ilocs on existeixi perill de caiguda o projecció
d'objectes.
Protecció de caigudes
Els treballs es faran des de cistella o similar i estar lligat a la cistella amb eslinga
homologada. S'ha d'utilitzar arnès de seguretat en alçades superiors als 2m, en zones on no
puguin entrar cistelles.
Seran d'aplicació totes les Ordres i Reials Decrets vigents.
13.
DEDUCCIONS
Per a la seva aplicació en concepte de deduccions per labors no realitzades dins del termini
establert, o realitzades de forma incorrecta o amb qualitat no adequada, es detalla a
continuació el següent quadre:
CONCEPTE
Palmeres: Tallat de fulles i fructificacions amb perill de caure
Tallat de fruits i de branques trencades amb perill de caure
Restes d'esporga al carrer finalitzada la jornada laboral
Abocament de les restes d'esporga amb cossos estranys

ut
ut
ut
m³

600,00 €
600,00 €
600,00 €
600,00 €

Qualsevol dany produït a un arbre serà quantificat mitjançant la "Norma Granada".
El Cap de Jardineria
Joaquim Orenga Terricabras
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ANNEXOS
•

Plànol de la ubicació dels arbres a esporgar

27

