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DOCUMENT NÚM. 1 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Pág 3 de 18

Clàusula primera. – Treballs a realitzar
Introducció
L’objecte dels treballs és analitzar el comportament hidràulic global de l’ARPSI de la
conca de La Tordera, i proposar l’execució d’actuacions estructurals concretes que
permetin la recuperació del comportament natural de les zones inundables, que
afavoreixin la recuperació dels hàbitats naturals o que millorin la recàrrega dels seus
aqüífers.
Objecte del Plec
El present Plec té per objecte fixar les condicions tècniques particulars que regiran el
contracte de Servei per a la realització dels treballs associats a la redacció del
document " DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS PER A LA GESTIÓ DE LES MOTES I
LA RECUPERACIÓ DE ZONES INUNDABLES A L’ÀREA AMB RISC SIGNIFICATIU
D’INUNDACIONS DE LA CONCA DE LA TORDERA”, en desenvolupament de la
mesura ES100.14.01.03 ”Manteniment i millora de l’inventari de motes i activitats
extractives situades dins de la zona de flux preferent al districte de conca fluvial de
Catalunya” del Programa de mesures de l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc
d’inundació del Districte de conca fluvial de Catalunya (en endavant, PMH) 2016 –
2021.
En termes generals, els treballs contractats inclouran anàlisis cost – benefici associats
a l’execució d’actuacions estructurals que permetin la recuperació del comportament
natural de les zones inundables i els valors ambientals associats i, a tal efecte, hauran
d’incloure tant l’actualització de la informació hidrològica i hidràulica elaborada per
l’Agència Catalana de l’Aigua (en endavant, ACA) dins del marc dels estudis dels
espais fluvials com l’inventari de les motes i activitats extractives situades dins de la
zona de flux preferent de l’àrea amb risc significatiu d’inundació (en endavant, ARPSI)
de La Tordera, i dels seus principals tributaris, que queden recollits a l’àmbit dels
treballs.
Caracterització del Medi
Pel que fa a la caracterització del medi, els treballs associats a la redacció del
document "DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS PER A LA GESTIÓ DE LES MOTES I
LA RECUPERACIÓ DE ZONES INUNDABLES A L’ÀREA AMB RISC SIGNIFICATIU
D’INUNDACIONS DE LA CONCA DE LA TORDERA” hauran d’incloure les següents
tasques:
a. Anàlisi de la informació elaborada per l’ACA dins del marc de l’estudi
“Planificació de l’espai fluvial de La Tordera (2005)” (en endavant, EPO
050P0001), així com d’altres estudis antecedents que es considerin rellevants
associats a l’objecte del contracte.
b. Anàlisi dels estudis hidrològics i/o hidràulics associats al planejament urbanístic
i al desenvolupament de grans infraestructures de transport i comunicació que
estiguin informats favorablement per l’ACA.
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c. Caracterització, actualització i inventariat dels punts singulars (en endavant,
PS) donats d’alta a l’àmbit de la conca, incloent dades associades a la seva
ubicació concreta (és a dir, coordenades UTM ETRS89, FUS31 i terme
municipal), la seva definició geomètrica (és a dir, geometria en planta i alçat) i,
l’òrgan responsable del seu manteniment i/o explotació. La informació haurà de
ser especialment detallada en el cas d’estructures de protecció (motes) i
d’activitats extractives.
A tal efecte, l'ACA posarà a disposició del consultor les dades i la informació de què
disposi i que puguin servir per al desenvolupament dels treballs.
Diagnosi del Medi
Pel que fa a la diagnosi del medi, els treballs associats a la redacció del document
"DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS PER A LA GESTIÓ DE LES MOTES I LA
RECUPERACIÓ DE ZONES INUNDABLES A L’ÀREA AMB RISC SIGNIFICATIU
D’INUNDACIONS DE LA CONCA DE LA TORDERA” hauran d’incloure les següents
tasques:
a. Tenint en compte les conclusions derivades de l’anàlisi de la informació
elaborada per l’ACA dins del marc de l’estudi 050P0001, elaboració d’un nou
model hidrològic que:


Resolgui les mancances i/o deficiències observades pel que fa als
paràmetres hidromorfomètrics de les conques objecte d’estudi, tenint en
compte les modificacions de les circumstàncies d’ocupació del sòl i les
variacions topogràfiques, així com la incidència del canvi climàtic.



Incorpori els resultats dels estudis hidrològics realitzats dins del marc
del planejament urbanístic i el desenvolupament de grans
infraestructures de transport i comunicació, sempre i quan hagin estat
informats favorablement per l’ACA.



Garanteixi l’obtenció d’hidrogrames d’avinguda per a la màxima
crescuda ordinària (en endavant, MCO) i les avingudes de 10, 50, 100 i
500 anys de període de retorn (en endavant, T10, T50, T100 i T500).

b. Tenint en compte les conclusions derivades de l’anàlisi de la informació
elaborada per l’ACA dins del marc de l’estudi 050P0001 i els resultats del nou
model hidrològic realitzat, elaboració d’un nou model hidràulic que:


S’adapti al comportament real del flux (1D o 2D, segons escaigui).



A partir del model digital del terreny (en endavant, MDT) elaborat per
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (en endavant, ICGC) l’any
2016, de resolució 2*2, incorpori tota la informació disponible dels PS
inventariats. En aquest sentit, convé destacar que caldrà preveure el
següent:
1. Realització dels aixecaments topogràfics escaients per a disposar
d’informació cartogràfica de major detall dels àmbits conflictius (és a
dir, viaductes, obres de drenatge, estructures de protecció, motes,
basses, etc.). A tal efecte, es preveu la dotació d’una partida
econòmica.
- Pág 5 de 18

2. Incorporació de totes les ocupacions i les infraestructures existents
en l’àmbit d’estudi (entre d’altres, per exemple l’ITAM Tordera ETAP Cardedeu, gasoductes, oleoductes, canonades d’abastament
– sanejament en alta, etc.), especialment en els trams d’aiguabarreig
i els trams final dels Deltes.
3. Incorporació de totes aquelles estructures i infraestructures que
s’hagin desenvolupat posteriorment a la redacció de l’estudi
050P0001.


Garanteixi l’obtenció de la diagnosi de perill per a MCO, T10, T50, T100
i T500.

c. Elaboració de les següents tasques complementàries:


Memòria descriptiva associada a les característiques del software, la
metodologia i els paràmetres de càlcul utilitzats en els models
hidrològics i hidràulics realitzats. En aquest sentit, es valorarà
positivament la utilització de software lliure i, en cas d’ús de software
comercial, caldrà garantir que l’ACA disposarà d’una llicència del mateix
a la finalització del contracte (mínim).



Proposta d’actualització de la delimitació del domini públic hidràulic
cartogràfic (en endavant, DPH cartogràfic), de les servituds associades
(és a dir, zona de servitud i zona de policia) i, de la zona de flux
preferent (en endavant, ZFP) de La Tordera i dels seus principals
tributaris, tenint en compte les especificacions dels articles 4 i 9 del
Reial Decret 638/2016, de 9 de desembre, pel qual es modifica el
Reglament de Domini Públic Hidràulic aprovat pel Reial Decret
849/1986, d’11 d’abril, el Reglament de Planificació Hidrològica, aprovat
pel Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol i, altres reglaments en matèria
de gestió de risc d’inundacions, cabals ecològics, reserves
hidrològiques i abocaments d’aigües residuals.



Actualització de la base de dades dels PS existents tenint en compte el
perill d’inundació associat, incloent la elaboració de fitxes resum. En el
cas concret d’obres de drenatge menors i viaductes que formin part
d’infraestructures lineals de transport i/o que estiguin associats al
planejament urbanístic, caldrà inventariar quina és la seva capacitat
màxima de desguàs i el cabal a partir del qual es produeixen
afectacions a tercers, si s’escau.

Prognosi del Medi
Tenint en compte els resultats de la caracterització i de la diagnosi del medi
especificada en els apartats anteriors, caldrà tenir en compte el següent:
a. Caldrà preveure la elaboració d’un model hidràulic que permeti avaluar els
beneficis i les afeccions a tercers derivades de la construcció de noves
estructures de laminació i/o de protecció, així com actuacions associades a la
modificació de les estructures ja existents. A tal efecte, s’hauran de considerar
els següents aspectes:
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Pel que fa a la recuperació del comportament natural de les zones
inundables i/o la millora de la capacitat hidràulica dels principals eixos
de drenatge, s’haurà de valorar el següent:
1. Al tram identificat al PMH com a ES100050_010 - TRAM ALT DE LA
TORDERA caldrà valorar les actuacions necessàries per a recuperar
la zona inundable del meandre interior identificat com a “Sot de les
Granotes”, aigua amunt del pont de la línia de ferrocarril
convencional Barcelona – Maçanet/Massanes, i la plana d’inundació
existent aigua avall del “Pont trencat”, situat en el terme municipal de
Sant Celoni seguint el traçat de l'antiga via Augusta romana i el camí
ral medieval.
2. Caldrà valorar la possible recuperació de l’antic braç secundari de la
riera de Santa Coloma en el tram comprès entre el pont de l’AP-7 i la
confluència amb La Tordera.



En cas de preveure l’execució de noves basses de laminació, es
prioritzaran aquelles zones on sigui factible la recuperació de les
activitats extractives existents i, com a mínim, es valorarà la viabilitat
d’actuar en els següents àmbits:
1. Meandre existent al marge dret de La Tordera, aigua avall de l’àrea
de descans situada en el PK 107 de l’autopista AP-7 (T.M. Sant
Celoni).
2. Zona humida de “Les Llobateres”, situada al marge dret de La
Tordera (T.M. Sant Celoni). Atès que és el resultat de la restauració
de la gravera de Les Llobateres, caldrà valorar el grau d’eficàcia
actual i l’execució de possibles actuacions complementàries.
3. Meandre identificat com “Pla de Can Gelmar”, situat al marge
esquerre de La Tordera (T.M. Fogars de la Selva).
4. Al tram identificat al PMH com a ES100050_020 - TRAM MIG DE LA
TORDERA, a la zona inundable identificada com a “Pla de Lluró”.

b. Caldrà prioritzar aquelles actuacions que permetin l’ús de tècniques de
bioenginyeria i que garanteixin la recuperació dels valors ambientals associats.
c. Pel que fa al cas exclusiu de les obres de drenatges transversals i/o viaductes
associats a infraestructures lineals de transport que suposin una limitació clara
al pas del flux en avinguda i/o la permanència de les quals impliqui greus danys
a tercers, caldrà avaluar la idoneïtat de la seva substitució i, en conseqüència,
determinar quina geometria d’obra donaria continuïtat a la zona de flux
preferent sense modificar les condicions d’inundabilitat aigua avall, o si el seu
efecte comporta un benefici aigua avall per comportar un efecte de laminació.
d. Les actuacions proposades hauran de desenvolupar-se suficientment com per
a ser incorporades com annex hidràulic d’un projecte constructiu i, s’inclourà
una planificació dels treballs a realitzar i una valoració econòmica mateixos. En
aquest sentit, caldrà tenir en compte el següent:


Caldrà aportar una memòria tècnica on es justifiqui la viabilitat
d’execució associada a cada actuació seleccionada.
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Caldrà preveure la elaboració de fitxes resum associades a cada
actuació seleccionada, amb grau de definició suficient per a permetre la
compressió dels possibles beneficis (és a dir, reducció del perill
d’inundació d’origen fluvial associada) i afeccions a tercers.



Caldrà incloure una valoració econòmica associada a possibles
mesures de compensació o a l’adquisició de terrenys o activitats de
domini privat.



En cas de preveure l’execució de noves estructures de protecció
(motes), caldrà definir la seva ubicació, la geometria, els materials que
la conformaran i el grau de protecció considerat.



En cas de preveure l’execució de noves estructures de laminació
(basses), caldrà definir el volum, l’àrea, la cota a partir de la qual
comença a entrar aigua a la bassa i el període de retorn associat, la
cota a partir de la qual comença a sobreeixir aigua per la bassa i el
període de retorn associat, % de laminació del cabal punta per a MCO,
T10, T50, T100 i T500 i, una relació dels nuclis beneficiats per
l’actuació.

e. Caldrà elaborar una llista prioritzada d’actuacions a iniciar-se o executar-se a
partir del 2021, fins a un import màxim d’1,65 M€ i tenint en compte el següent:


Fonamentalment, tenint en compte els resultats obtinguts de l’anàlisi
cost – benefici respecte a l’alternativa zero (és a dir, no actuació).



Es disposi del vist i plau de la resta d’actors implicats.



Addicionalment, es valoraran positivament aquelles actuacions que es
puguin impulsar amb cofinançament dels beneficiaris directes.

La resta d’actuacions avaluades s’incorporaran en un llistat independent per a
ser desenvolupades en el següent cicle de planificació.
Aixecaments topogràfics
El MDT elaborat per l’ICGC es complementarà amb la següent informació, la
cartografia E1:1.000 disponible, i informació cartogràfica de major detall dels àmbits
conflictius (és a dir, viaductes, obres de drenatge, estructures de protecció, motes,
basses, etc.). En el cas concret dels viaductes i/o dels ponts associats a
infraestructures lineals de transport, caldrà obtenir informació completa de tots els
elements que els conformen (això és, columnes, bigues, plataforma, estreps i
terraplens d’accés) associats als expedients i a la informació disponible dels PS.
Per aquelles estructures o àmbits que no es disposi de topografia de suficient detall o
es detectin errors a la cartografia base, caldrà realitzar aixecaments específics. Per a
cada estructura o tram aixecat, caldrà preveure la elaboració de la següent
documentació:
a. Descripció sintètica associada a les característiques concretes de l’estructura o
del tram aixecat.
b. En suport digital (en concret, format *dgn o *dxf), plànol en planta, alçat, perfil
longitudinal i, croquis en 3D.
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c. Reportatge fotogràfic corresponent a les visites d’obres realitzades durant la
realització dels treballs cartogràfics complementaris.
En la següent figura es mostra un exemple d’estructures de les que es disposa
d’aixecaments i dels tipus de productes que caldrà lliurar:

Figura 1. Exemple d’aixecament taquimètric d’una estructura hidràulica.
Clàusula segona. – Àmbit dels treballs
Per a cada lot, l’estudi hidrològic s’haurà d’estendre per a incloure tota la xarxa
hidrològica que actualment disposa de cabals normalitzats per l’ACA, mentre que per a
l’estudi hidràulic inclourà com a mínim els àmbits que figuren a la taula i croquis
adjunts:
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Curs fluvial

Àmbit aigua amunt

Àmbit Aigua avall

La Tordera
Riera de Vallmanya

Des de Ca l'Auleda
Des de Castell de Fluvià
Aigua amunt del ferrocarril Barcelona Maçanet/Massanes
Aigua amunt de Can Renau
Des de Ca l'Albareda
Aigua amunt de l'Estany de Sils

Desembocadura a mar
Confluència amb La Tordera

Riera de Pertegàs
Riera de Gualba
Riera de Santa Coloma
Riera de Sils

Confluència amb La Tordera
Confluència amb La Tordera
Confluència amb La Tordera
Confluència amb la riera de Santa Coloma

Clàusula tercera. – Termini dels treballs
El termini per a la realització de la totalitat dels treballs serà de DIVUIT (18) MESOS,
tenint en compte el pla bàsic de treballs que figura en l'annex núm. 1 del present Plec.
Clàusula quarta.- Equip redactor
El Responsable del contracte podrà, al començament dels treballs o durant el
desenvolupament dels mateixos, recusar el personal que l’Adjudicatari adscrigui al
contracte i exigir el seu canvi quan consideri que la seva preparació no és l'adequada
o consideri perjudicial la seva permanència en l'equip, mitjançant comunicació raonada
escrita. L’adjudicatari estarà obligat a substituir-lo en el termini d’una setmana sense
càrrec addicional, havent de sol·licitar l’acceptació per al substitut mitjançant
comunicació escrita.
Qualsevol modificació o addició de personal durant el transcurs dels treballs haurà de
ser prèviament aprovada pel Responsable del contracte.
Clàusula cinquena.- Publicació dels treballs i formats
La publicació dels treballs i el format dels documents s’ajustarà a les especificacions
que figuren a l’Annex 2 del present Plec i, als requeriments que formuli el Responsable
del Contracte.
Clàusula sisena.- Documentació a lliurar
Documentació definitiva
La documentació definitiva únicament inclourà les versions definitives dels documents
i/o arxius generats, havent-ne d’ajustar tant el format dels mateixos com l’estructura
del seu contingut als criteris establerts en el present Plec, excepte comunicació
expressa del Responsable del contracte.
El lliurament definiu també haurà d’incloure:
a. Documentació de la base de dades ID_ES amb les cobertures de SIG i els
models matemàtics generats, incloent una relació dels paràmetres de càlcul
emprats, les hipòtesis treball considerades, la topografia disponible en l’àmbit i
la metodologia de càlcul, entre d’altres.
b. Índex en format WORD amb els continguts i l’estructuració de la informació
continguda.
c. Tota la informació necessària per a reproduir el document definitiu complert (i
modificar directoris, si s’escau).
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Independentment dels lliuraments parcials realitzats, a la finalització dels treballs
contractats s’haurà de entregar un mínim de TRES (3) CÒPIES en suport digital (és a
dir, CD, DVD o Pen-drive) i TRES (3) CÒPIES en suport paper.
Document(s) provisional(s)
En cas que el Responsable del contracte ho consideri necessari pel desenvolupament
normal dels treballs contractats es podrà sol·licitar, prèvia comunicació escrita, la
presentació de documents provisionals que conservaran l’estructura posteriorment
definitiva.
Clàusula setena. – Pressupost
Pressupost execució material
Es desglossa a continuació el pressupost per a l’execució dels treballs anteriorment
citat amb l’equip humà requerit per a les següents activitats definides:
Pressupost
Caracterització del Medi
Diagnosi del Medi

21.500,00 €
100.000,00 €

Prognosi del Medi

185.000,00 €

Topografia

62.000,00 €

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

368.500,00 €

Puja el present PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL a la quantitat de TRESCENTS SEIXANTA-VUIT MIL CINC-CENTS EUROS (368.500,00€).
Pressupost execució per contracte
Pressupost execució material
368.500,00
21% I.V.A.
77.385,00
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ CONTRACTE 445.885,00

Puja el present PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE a la quantitat de
QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC MIL VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS
(448.885,0 €).
Clàusula vuitena. - Abonament dels treballs
L’abonament dels treballs realitzats pel consultor es farà mitjançant quatre
certificacions degudament conformades pel responsable del contracte, tenint en
compte els següents terminis:
a. 1a certificació: 80% del pressupost de l’activitat identificada com
“Caracterització del Medi” en el moment de recepció de la documentació
elaborada per l’adjudicatari.
- Pág 11 de 18

b. 2a certificació: 20% del pressupost de l’activitat “Caracterització del Medi” en el
moment de recepció de la documentació definitiva.
c. 3a certificació: 30% en el moment de recepció de la documentació del model
hidràulic provisional de l’activitat “Diagnosi del Medi” i 50% de l’import dels km
lineals justificats de l’activitat “Topografia”.
d. 4a certificació: 70% en el moment de recepció de la documentació del model
hidràulic final de l’activitat “Diagnosi del Medi” i el 50% restant dels km lineals
justificats de l’activitat “Topografia”.
e. 5a certificació: 20% en el moment de recepció de la proposta preliminar
d’actuacions a incloure a l’activitat “Prognosi del Medi”.
f.

6a certificació: 60% en el moment de recepció de la proposta d’actuacions a
incloure a l’activitat “Prognosi del Medi”.

g. 7a certificació: 20% en el moment de recepció de la proposta d’actuacions a
incloure a l’activitat “Prognosi del Medi”.
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DOCUMENT NÚM. 2 – ANNEXOS
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ANNEX NÚM. 1 - PLA DE TREBALLS
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PLA BÀSIC DE TREBALLS
DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS PER A LA GESTIÓ DE LES MOTES I LA RECUPERACIÓ DE ZONES INUNDABLES A L’ÀREA AMB
RISC SIGNIFICATIU D’INUNDACIONS DE LA CONCA DE LA TORDERA
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ANNEX NÚM. 2 – PUBLICACIÓ DELS TREBALLS I FORMATS

Codificació dels documents i estructura del contingut
a. En la codificació d’arxius i/o carpetes s’evitarà l’ús d’espais blancs, accents i caràcters
especials (com ç,ñ, etc.) i, es preveurà l’ús de “underescore” per a separar paraules.
b. La longitud dels caràcters dels arxius es limitarà al mínim imprescindible
(preferiblement, inferior a 8 caràcters), fent ús d’abreviatures comprensibles (p.e., ús
abreviatura “Ax” en substitució de “Annex”). Finalitzats els treballs, la documentació
presentada haurà d’incloure una relació de les abreviatures emprades per a la
codificació dels documents.
c. La versió definitiva de tots els arxius utilitzats per a la elaboració de l’APRI 2018 (és a
dir, models matemàtics de càlcul hidrològic tipus Hec-GeoHMS o similar, arxius de
Microsoft Office (WORD, EXCEL, ACCESS, etc.), cobertures de SIG, arxius comprimits
(PDF o similar), etc.) s’haurà de codificar amb un numèric final que correspondrà al
número 1 (p.e., Ax3_Hidro_1.doc).
Aquest numèric s’anirà incrementant correlativament si es realitzen versions posteriors
al primer lliurament (p.e., Ax3_Hidro_2.doc) i, en cas que encara estigui en fase de
supervisió, s’afegirà una lletra final (p.e., Ax3_Hidro_1a.doc).
Les versions provisionals es codificaran amb una lletra final que es correspondrà amb
la “A” i, aquesta s’anirà incrementant correlativament si es realitzen versions
posteriors.
d. Tant la codificació i format de tots els arxius com l’estructura del contingut seguirà una
determinada lògica i, serà objecte d’un consens previ amb el Responsable del
Contracte.
En concret, els annexos s’estructuraran en ordre d’importància decreixent i agrupats
en volums, si s’escau, de manera que la publicació selectiva, l’accés i la consulta
siguin fàcils i eficaços. El conjunt de documents de text, bases de dades i cartografia,
s’hauran de lliurar estructurats i vinculats per a que puguin ser incorporats directament
a l’aplicació per a la consulta, emmagatzematge i divulgació indicada pel Responsable
del Contracte.
e. No s’admetrà la grafia en els documents en format paper de codis identificatius del
Consultor.
Característiques del software
Es valorarà positivament la utilització de software lliure i, en cas d’ús de software comercial,
caldrà garantir que l’ACA disposarà d’una llicència del mateix a la finalització del contracte
(mínim).
a. Preferentment, Microsoft Office 2007 (WORD, EXCEL, ACCESS, etc.) per a la
presentació de la informació ofimàtica.
b. Preferentment, SIG (Arc-GIS) per a la presentació d’informació gràfica sectorial.
c. Preferentment, Format JPEG per a la presentació d’informació gràfica tipus imatge.
Format de la documentació
a. Com a criteri general, el format dels documents serà vertical A4, excepte pels mapes i
fitxes que serà A3 apaïsat.
b. La documentació s’organitzarà en volums no superiors a les 30 Mb.
c. Serà d’obligat compliment la nomenclatura d’unitats del SI.
d. No s’acceptarà el lliurament de documents i/o arxius que no hagin estat revisats
ortogràficament, arribant al nivell de suficiència que dictamina la normativa lingüística.

e. Serà d’obligat compliment l’ús d’estil impersonal per a la redacció dels documents.
Base de dades ID_ES
Signat electrònicament
per :CPISR-1 C Sandra
Ruiz Navarro
Data :2017.12.11
08:38:35 CET
Raó:Cap de Dept. de
Planificació i Ordenació
de l'Espai Fluvial
Lloc : Barcelona

A fi i efecte de poder documentar la metadada dels registres que tiguin un valor "ID_ES",
caldrà registrar els models matemàtics elaborats i les cobertures SIG generades a la base de
dades Access 20071 que, a tal efecte, faciliti l’ACA.
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http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/publicacions/espais_fluvials/publicacions/publicacions.htm

