PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE JARDINERIA
1.1.

CONDICIONS GENERALS

És objecte del present contracte la realització d’un servei de jardinera per a la
plantació d’arbustos en les jardineres de Gironella a la localització que en el seu cas
es descriu en la memòria i pressupost adjunt.
En cas que l'empresa adjudicatària tingui dubtes sobre una qüestió en particular,
prèvia consulta amb la Direcció Facultativa seran d'aplicació les condicions
establertes en el "PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA EL
ESTABLECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES (1984)" del
Instituto de Estudios de la Administración Local, i el que es descriu en les diferents
NORMES TECNOLÒGIQUES DE JARDINERIA I PAISATGISME ( N.T.J), publicades pel
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, l'àmbit d'aplicació de
les quals és la totalitat del territori espanyol.
1.2.

TREBALLS I PLANTACIONS

Caldrà tenir en compte, la neteja al final de la jornada dels espais susceptibles de
molestar als ciutadans, la bona senyalització de l'emplaçament i l'assegurament
amb tensors, tutors o falques de les noves plantacions encara no afermades.
L'Ajuntament exigirà a l'adjudicatari una pòlissa de responsabilitat civil que
cobreixi els possibles danys a tercers, ja siguin produïts pel propi adjudicatari o per
empreses subcontractades per aquest.

1.3.

DE COM EJECUTAR EL SERVEI

L'adjudicatari es guiarà sempre, segons els plànols o directrius de la Direcció
Facultativa, i qualsevol canvi que s'hagi d'efectuar, serà parlat amb anterioritat amb
la Direcció Facultativa.
Per norma general, en primer lloc es farà la preparació del terreny, amb les
proporcions de terra que més endavant es comenten, un cop aportada la terra i
anivellat el terreny, la Direcció Facultativa, autoritzarà l'inici de les plantacions i en
el seu cas requerirà una analítica de les qualitats físiques i químiques de les terres
aportades.
El manteniment de les plantacions, anirà a càrrec de l'adjudicatari fins passat un
any del termini d'acabament de la plantació, prèviament pactat.
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L'adjudicatari es veu obligat, sota la seva responsabilitat al compliment del que
s'estableix en quan a seguretat del treball i legislació laboral.

En casos especials i previ acord, aquest termini es podrà perllongar.
1.4.

LA DIRECCIÓ DEL SERVEI

Els acords, que en motiu de canvis de força major es pactin entre l'adjudicatari i la
Direcció Facultativa, quedaran relaxats en un LLIBRE D'ORDRES, que haurà d'ésser
presentat en acabar el treball objecte de l'adjudicació.
La Direcció Facultativa redactarà un informe final, que servirà per a l'acceptació o
no, per part d'aquest Ajuntament dels treballs realitzats.
1.5.

DELS TREBALLADORS

L'adjudicatari aportarà o contractarà en el seu cas, el personal més adient per a
portar a bon terme el servei, podent la Direcció Facultativa refusar el personal que
cregui no reuneix les condicions tècniques per a portar a bon fi el treball
encomanat.
En començar el servei l'adjudicatari presentarà declaració jurada del personal que
farà servir mentre duri l’execució, amb una relació nominal, adjuntant a aquesta
relació la documentació següent:

1.6.

Documents oportuns que verifiquin l'alta a la Seguretat Social dels
Treballadors.
Fotocòpia de l'últim rebut de l' I.A.E.
Documents que acreditin la titulació i/o formació del diferent personal.
DE LA DIRECCIÓ PER PART DE L'ADJUDICATARI

L'Ajuntament determinarà el personal que cregui necessari ha d'aportar
l'adjudicatari, i en especial atenció a les categories professionals (Enginyer, Mestre
Jardiner, Oficial Jardiner, Peó...).
1.7.

COMUNICAT DE TREBALL

L’adjudicatari haurà de lliurar una comunicació diària a la Direcció Facultativa, on
hi haurà una relació dels treballs portats a terme durant la jornada, i de les
circumstàncies que es considerin oportunes. El model de full a omplir es pactarà
junt amb la Direcció Facultativa.
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1.8.

DELS PREUS

Els preus i les unitats de cada element, estan especificats en el pressupost
corresponent, podent i havent en tot moment la Direcció Facultativa, refusar les
que no s'ajustin al pressupost.
1.9.

DE LES GARANTIES

Els períodes de garantia per als exemplars vegetals arbustius seran d'un any,
havent de córrer a càrrec de l'adjudicatari els treballs de manteniment durant
aquest període, incloent els treballs d'adobat, herbicides, i els tractaments
fitosanitaris necessaris.
El període de garantia començarà a comptar a partir del dia en que s’emeti
l'informe favorable a la acceptació provisional del servei executat.
Les normes de seguretat pel que fa a productes fitosanitaris, i herbicides vindran
donades pel que es reglamenti en cada moment per la legislació vigent, les normes
i legislació venen publicades periòdicament pel Departament d'Agricultura
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya en el llibret " Guia de productes
fitosanitaris i herbicides ".
DESGLOSAMENT DE LA CONTRACTA DE JARDINERIA

2.1.

DE LA PREPARACIÓ DE TERRES

2.1.1.

CAPA INFERIOR DEL SÒL

Retirada de les terres que per les seves condicions, no reuneixin les condicions
necessàries.
El mínim de terra remoguda per a la implantació d'un jardí serà de 0,50 m. de
fondària en tota la seva extensió, ja que les espècies de nova plantació necessiten
d'un sol no compactat, havent de retirar-se tots els cossos estranys que superin 10
cm de diàmetre o costat.
2.1.2.

SUMINSTRAMENT DE LES TERRES EN ZONES D'ARBUSTS

S'aportarà una capa de terra de com a mínim 5 cm. en les mateixes proporcions
que la terra per a gespes, però en aquest cas caldrà llaurar-la junt amb la terra ja
existent descrita a l'apartat 2.1.2. no podent-hi haver en els últims 25 cm cossos
superiors als 10 mm.
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2.

2.1.3.

CONSIDERACIONS

La direcció Facultativa haurà de revisar prèviament aquestes terres, per tal de
garantir que es compleixen aquestes proporcions.
És molt important sobretot que les terres estiguin lliures de llavors de males
herbes, en cas d'aprofitar les terres ja existents, s'adoptaran als inicis dels treballs
de jardineria les mesures oportunes, consistents en tractaments herbicides amb
productes solubles a l'aigua o granulats.
2.2.

SUBMINISTRAMENT DE PLANTES I MATERIALS

2.2.1.

DESCRIPCIÓ

Les dimensions i característiques que aquí s'assenyalin, seran al moment de la
plantació, havent-se de tenir en compte l'època en que es fa la plantació
Els arbusts i mates, s'hauran de plantar al nivell correcte, ni més alts ni més baixos,
això vol dir a nivell del coll de la planta. Una plantació massa profunda pot
provocar rebrots indesitjats i l'ofegament del sistema radical.
2.2.2.

ARBRES

Per a plantacions d'alineació es necessari exigir a l'adjudicatari que aquests no
estiguin capçats, i que en cas d'estar-ho (prèvia consulta amb la direcció
facultativa) el capçament estigui a una alçada mínima de 2.8 metres en voreres on
l'arbre no voli al carrer i a 4,5 metres en voreres on l'arbre ocupi espai de la
calçada.
Les arrels estaran en perfecte estat, no podent-se acceptar arbres amb seccions de
tall superior als 5 cm. de diàmetre a les arrels i al tronc, ni amb arrels esquinçades.
2.2.3.

ARBUSTS

Vegetal llenyós que com a norma general, es ramifica des de la base i no supera
normalment els cinc metres d'alçada.
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Entenem com a arbre el vegetal llenyós que arriba o supera els cinc metres
d'alçada, no es ramifica generalment des de la base i té una tija principal
anomenada tronc.

En cas de tenir arrels espiralades, es tallaran seguint la direcció superior-inferior,
per provocar una nova direcció d'aquestes. La qualitat dels arbusts apart de la
mida del sistema radical, es mesura per la quantitat de branques i fulles.
2.2.4.

MATES

Igual a l'anterior però amb una alçada inferior a un metre.
2.2.5.

ANUAL

Planta que la seva vida abasta només un cicle vegetatiu, pot especificar-se si cal
també, les bianuals (dos cicles).
2.2.6.

CEPELLÓ

El forma el conjunt del sistema radical y la terra que hi pugui haver enganxada al
mateix en arrancar la planta, tallant les arrels amb molta cura, fent un tall net, el
cepelló pot presentar-se en diverses formes: lligat amb ràfia, roba de sac, palla,
reixeta de plàstic, etc.
La direcció facultativa podrà en qualsevol moment, fer un mostreig de l'estat de les
arrels dels arbusts en cepelló, desmuntant-ne un, i refusant aquella partida que
mostri talls incorrectes o massa grossos tal com s'especifica en el punt 2.2.3.
El cepelló ha de deixar veure el coll de l’arrel, i en tots els casos en plantar-los
haurà de retirar-se el terç superior de la malla, i/o ràfia.
2.2.7.

CONTENIDOR

2.3.

CONDICIONS GENERALS DE LES PLANTES

Especial atenció a les feines de càrrega i descàrrega, per tal d'evitar al màxim els
danys al tronc i ramatge especialment.
Vigilar els símptomes de clorosi (engroguiment).
Estar alerta de possibles problemes patològics, i sanitaris de les plantes.
Tenir molta cura que les mides s'ajusten a les acceptades al pressupost, exigint en
cas contrari el canvi de les que no s'ajustin al prèviament contractat.
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Pot ésser un recipient de plàstic, metall o fusta, tant gran com les arrels del cepelló
ho necessitin, haurà d'anar provist de forats per a procurar un bon drenatge.

El perímetre es contarà a un metre del coll de la planta. L'alçada es comptarà des
del coll fins a la zona més distant de la planta.
2.3.1.

FORMACIÓ DE BARDISSES

Les plantes seran de la mateixa espècie i color, amb ramificació des de la base, a ser
possible de la mateixa alçada.
2.3.2.

PETITS ARBUSTS I FLORS

Sobretot a l'estiu es procurarà plantar-les el mateix dia de sortida del viver
productor, refusant-se les que presentin un estat general de sequera, molt comú a
l'estiu desprès d'un llarg viatge des del viver sense unes precaucions
d’emmagatzemat i bon transport.
Pot ésser un recipient de plàstic, metall o fusta, tant gran com les arrels del cepelló
ho necessitin, haurà d'anar provist de forats per a procurar un bon drenatge.
2.4.

PLANTACIONS

2.4.1.

PLANTES A REL NUA

Les plantes a rel nua, s'hauran de plantar el mateix dia d'arribada, en cas contrari
es posaran en un clota i es taparan amb terra vegetal humitejada.

2.4.2.

ARBUSTOS EN CONTENIDOR

No es retirarà aquest, fins moments abans de fer la plantació
2.4.3.

COL.LOCACIÓ DE MULCH COMPOSTAT DE RETALLS DE FUSTA DE PODA

En totes les plantacions d’arbusts s'haurà de posar una capa en forma de mulch de
fusta de pi seleccionada compostat de com a mínim 10 cm de profunditat.

3.

CONDICIONS D'ARRENCAMENT D'ARBRES
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Abans de procedir al tancament del forat de plantació, es trauran tots els filferros i
malles de com a mínim la última tercera part del cepelló, procedint posteriorment
al posicionament de la terra final.

Quan al projecte o durant la realització del servei es veu la necessitat de procedir al
trasplantament d'arbres, la Direcció Facultativa especificarà el tipus de maquinària
a emprar per a realitzar els treballs, el preu unitari de trasplantament inclou el
tutoratge final de l'arbre, que haurà d'ésser segons els models adjunts a aquest
plec. Els treballs previs d'esporga es faran segons les especificacions que donarà
per cada cas la Direcció Facultativa, immediatament després del trasplantament
s'haurà d'aplicar un antitranspirant a la massa de fulles, el forat de recepció de
l'arbre haurà de reomplir-se amb un substrat ric en humus d'igual característiques
que l'especificat en el capítol 2.1.2 en cas d'arbres a rel nua aplicarem hormones
d'arrelament per a llenyoses, i un humectant a base d'alginats o similars, un cop
fets aquests treballs es procedirà al regat copiós de les espècies trasplantades.
4. DELS DANYS A LES ESPÈCIES VEGETALS EXISTENTS

Els danys que es causin a la vegetació existent, hauran d'ésser reparats amb càrrec
a l'empresa adjudicatària amb l'aplicació dels productes adients per cada cas i que
seran especificats per la Direcció Facultativa, independentment d'això, els danys
soferts pels arbres o arbusts seran objecte d'indemnització seguint el que estableix
el mètode de valoració "Norma Granada" per a la valoració de l'arbrat ornamental.
4.1.

PROTECCIÓ DE L'ARBRAT EXISTENT

En cas d'haver-hi vegetació existent al lloc de treball, aquesta haurà d’ésser
protegida de possibles danys, aquestes proteccions seran variables depenent de les
condicions.
PROTECCIÓ DE LA CAPÇADA DELS ARBRES

En cas d'haver de circular per la proximitat dels arbres, s'haurà de fer un tancat de
2 m. més gros que la projecció de la capçada de l'arbre, en cas que la capçada
superi l'altura de treball de la maquinària a emprar, caldrà protegir igualment el
tronc segons el croquis adjunt.
4.1.2.

PROTECCIÓ DEL SISTEMA RADICAL

Quan s'hagi de circular amb els vehicles a prop del sistema radical, aquest s'haurà
de protegir de la compactació, si es temporal es podran posar xapes de ferro de
suficient resistència, en cas que els treballs es perllonguin més de quinze dies, es
procedirà a la construcció d'una base al voltant de l'arbre tant gran com la
prolongació de la capçada segons croquis adjunt.
Gironella, abril de 2021
Serveis Tècnics Municipals
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4.1.1.
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