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1. OBJECTE
L’objecte del present plec de condicions és la contractació de la prestació del servei
de neteja i el de conservació, renovació, condicionament i/o millora dels parcs i
jardins, places enjardinades i d’altres espais verds públics de la població de Begues
situats en sòl urbà, treballs que estan detallats en el present plec quant a Servei i
àmbit d’aplicació.
El servei de neteja de parcs i jardins comprèn els treballs del manteniment de la
netedat de superfícies verdes, saulons, paviments associats a zones verdes, mobiliari
urbà present, i neteja quotidiana de les làmines d’aigua.
El servei de conservació de parcs i jardins comprèn els treballs en els àmbits de
manteniment conductiu i correctiu de la jardineria, les infraestructures de xarxes de
reg, així com les fonts de beure ubicades en els parcs.
Tanmateix, s’inclou l'execució dels treballs de poda de l'arbrat viari de la població,
així com la tala i destoconat d'exemplars morts o en molt deficient estat sanitari.
Tanmateix s'inclou els treballs de reposició de els arbres retirats, sempre i quant sigui
possible, tenint en compte les indicacions del "Pla director de l'arbrat de Begues", i
en el seu defecte, les indicacions del tècnic municipal competent.
Aquestes tasques hauran de prestar-se en la forma i condicions que resulten del plec
de clàusules tècniques, incorporat a continuació d’aquest plec.
2. SERVEIS DEL PRESENT PLEC
Els serveis que es contracten i defineixen en el present plec de condicions comprèn
els treballs de neteja i els de conservació de zones verdes i jardins, així com tots
aquells treballs de millora i complementaris que explícitament es detallen.
Són objecte del contracte els treballs d’esporga de 863 unitats aproximadament, i la
neteja de branques que molestin a veïns o enllumenat que siguin necessàries segons
el servei tècnic, obligatòriament durant l'estiu es netejaran i formaran les unitats que
es creguin oportunes.

16/04/2021

S’inclou en el contracta la retirada i el destoconament dels arbres morts prèviament
talats en campanyes anteriors.
La relació de les funcions de neteja a realitzar figuren en el capítol II, així com la
descripció i freqüència dels treballs de conservació a realitzar.
3. ÀMBIT D’ACTUACIÓ I D’APLICACIÓ
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Els treballs que s'han de realitzar abasten les zones enjardinades públiques de la
població de Begues següents, així com en la totalitat de les vies publiques de Begues,
segons
el
llistat
i
plànols
adjunts.
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PARCS, JARDINS I ZONES VERDES
DENOMINACIO
Mitjana carretera
1 Avinyonet

TIPUS

MATERIALS

Gespa

734,19

323,75 Parterre

407852,51

4576813,51

2 Rotonda Mas Pasqual

Mixta

513,38

80,6 Rotonda

408260,46

4576654,98

3 Vorera institut

Mixta

Rosmarinus, Quercus

343,16

107,4 Parterre

408304,2

4576623,51

4 Mitjana Cami Ral

Arbustiva

Eleagnus angustifolia

121,57

223,37 Tanca

408373,22

4576564,24

5 Mitjana cami ral

Arbustiva

Eleagnus angustifolia

61,84

111,42 Tanca

408442,22

4576492,27

6 Mitjana cami ral

Arbustiva

Eleagnius angustifolia

36,95

59,25 Tanca

408492,5

4576453,72

7 Mitjana cami ral

Arbustiva

Eleagnus angustifolia

84,05

121,79 Tanca

408540,29

4576426,18

8 Parterres Cami Ral

Arbustiva

60,97

115,96 Parterre

408438,74

4576488,93

9 Parterres Sant Eudald

Arbustiva

ESPÈCIE

S m2

Perim.

FORMA

X

Y

4576536,3

10 Parterres Sant Eudald
11 Parterres Sant Eudald

21,11

45,34 Escossell

408433,07

Arbustiva

Rosmarinus, Laururs
Laurus nobilis,
Rosmarinus officinalis

97,02

182,71 Escossell

408485,02

4576512

Arbustiva

Laurus, Rosmarinus

84,85

154 Escossell

408560,4

4576469,76

12 Parterres Sant Eudald

Arbustiva

Laurus, Rosmarinus

53,03 Escossell

13 Mas Pasqual

Arbustiva

Rosa, rosmarinus

14 Mas Pasqual

Arbustiva

15 Mas Pasqual

408626,08

4576453,06

1002,13

273,39 Parterre

408654,85

4576441,04

Roser

349,29

105,89 Parterre

408685,97

4576453,77

Arbustiva

Roser

237,22

120,97 Parterre

408720,56

4576457,58

16 Mas Pasqual

Arbustiva

Roser

506,82

174,94 Parterre

408730,91

4576482,2

17 Mas Pasqual

Paviment

Sauló

379,34

152,62 Camí

408719,52

4576464,27

18 Mas Pasqual

Escales

Lloses

23,5

22,14 Accés

408703,84

4576462,17

19 Mas Pasqual

Escales

Lloses

48,16

34,98 Accés

408709,03

4576440,87

20 Mas Pasqual

Paviment

Llamborda

128,31

83,47 Camí

408675,36

4576446,64

21 Cases Miró

Paviment

Sorral

151,3

50,08 Zona Jocs

409142,06

4576723,83

22 Cases Miró

Paviment

Sauló

929,33

262 Plaça

409151,86

4576728,77

23 Cases Miró

Paviment

Formigó

196,55

56,66 Pista joc

409159,81

4576735,46

24 Cases Miró

Arbustiva

Callistemon

1045,89

319,92 Parterre

409141,83

4576733,01

25 Cases Miró

Sega

Prat

681,04

203,51 Marge

409187,97

4576769,11

26 Cases Miró

Paviment

27,64

26,01 Accés

409150,28

4576751,1

27 Cases Miró

Conreu

1053,4

147,95 Camp

409182,69

4576756,61

Escales obra
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Vitis vinifera

28,83

id

DENOMINACIO

TIPUS

MATERIALS

ESPÈCIE
Prat

460,38

29 Zona esportiva

Sega

Prat

30 Zona esportiva

Sega

Prat

31 Zona esportiva

Sega

32 Piscina municipal

FORMA

X

Y

209,88 Marge

409613,36

4576913,4

236,42

86,06 Marge

409689,09

4576897,59

274,49

180,74 Marge

409579,81

4576823,2

Prat

1768,21

496,79 Marge

409670,91

4576771,7

Gespa

Ray grass

2774,74

388,11 Plaça

409716,42

4576860

33 Piscina municipal

Tapitzant

Hedera

14,97 Parterre

409672,65

4576836,26

34 Piscina municipal

Arbustiva

Evonimus

9,06

42,82 Tanca

409695,49

4576848,14

35 Piscina municipal

Arbustiva

Evonimus

23,16

130,13 Tanca

409724,79

4576851,48

36 Piscina municipal

Arbustiva

Evonimus

9,42

49,14 Tanca

409703,54

4576872,72

37 Piscina municipal

Arbustiva

40,66

166,6 Tanca

409720,95

4576890,64

38 Zona esportiva

Sega

102

96,22 Parterre

409595,52

4576762,74

39 Zona esportiva

Sega

30,52

37,3 Parterre

409594,77

4576740,4

40 Zona esportiva

Sega

21,56

51,98 Parterre

409602,02

4576764,32

41 Zona esportiva

Sega

905,53

250,8 Marge

409648,4

4576627,43

42 Zona esportiva

Sega

124,12

50,26 Parterre

409612,67

4576629,21

43 Zona esportiva

Sega

99,51

57,75 Parterre

409589,53

4576677,22

44 Antic ambulatori

Arbustiva

Ligustrum

29,87

65,09 Tanca

409526,27

4576294,58

45 Antic ambulatori

Arbustiva

Cupressus

23,34

78,5 Tanca

409513,17

4576302,72

46 Antic ambulatori

Paviment

Sauló

291,14

149,66 Pati

409519,07

4576299,9

47 Plaça Lina Font

Paviment

Sorrer

543,65

107,45 Jocs

409571,37

4576178,5

48 Plaça Lina Font

Gespa

473,52

104,37 Plaça

409557,86

4576202,76

92,83

145,63 Tanca

409577,84

4576185,42

601,92

164,41 Plaça

409555,47

4576185,21

Ray grass

50 Plaça Lina Font

Paviment

Pedra Sant
Vicens
Eleagnus, Teucrium,
Rosmarinus

12,39

51 Escorxador

Arbustiva

83,61 Parterre

409513,95

4576063,81

52 Escorxador

Petanca

Saulo

139,67

48,64 Jocs

409519,14

4576048,84

53 Escorxador

Petanca

Sauló

110,9

84,12 Jocs

409512,84

4576061,56

54 Escorxador

Paviment

Formigó

219,05

137,41 Camí

409504,4

4576062,2

55 Riera Centre Civic

Sega

4337,37

645,04 Marge

409429,73

4576100,92

56 Camp dels Prats

Sega

1216,81

497,68 Parterre

409355,66

4576144,1
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Ray grass

93,14

DENOMINACIO

TIPUS

MATERIALS

ESPÈCIE

57 Camp dels Prats

Sega

Ray grass

58 La Costeta

Arbustiva

59 La Costeta

Arbustiva

S m2

Perim.

FORMA

X

Y

51,41

45,45 Parterre

409404,84

4576123,24

Genista

130,92

74,69 Parterre

409027,79

4576115,15

Genista

147,01

89,83 Parterre

409009,36

4576123,38

12,41

15,51 Accés

408990,17

4576117,91

16,82

20,37 Accés

409019,73

4576104,12

557,13

104,4 Plaça

409011,42

4576114,25

60 La Costeta

Paviment

61 La Costeta

Paviment

Escales
travessa
Escales
travessa

62 La Costeta

Paviment

Sauló

63 Saló La Parellada

Sega

Prat

3926,15

1155,27 Tal·lús

409385,16

4575832,91

64 Saló La Parellada

Sega

Prat

168,86

70 Tal·lús

409214,29

4575818,29

65 Saló La Parellada

Sega

Prat

416,6

173,59 Tal·lús

409155,56

4575818,81

66 Pas Mas Ferrer

Sega

Prat

456,01

99,07 Marge

409624,56

4575868,2

67 Pas Mas Ferrer

Sega

Prat

184,54

79,23 Marge

409625,15

4575849,43

68 Pas Mas Ferrer

Sega

Prat

44,24

69 Rotonda Mas Ferrer

Mixta

70 Mas Ferrer

Arbustiva

71 Mas Ferrer

Arbustiva

72 Mas Ferrer

Arbustiva

73 La Costeta

48,34 Marge

409637,23

4575872,65

505,36

80,32 Rotonda

409642,87

4575828,44

51,75

29,21 Parterre

409120,6

4575360,38

184,08

82,86 Parterre

409577,16

4575593,92

227,67

64,57 Parterre

409661,33

4575249,26

Arbustiva

10,17

13,96 Parterre

409016,7

4576079,58

74 La Costeta

Arbustiva

9,21

12,77 Parterre

409017,89

4576074,69

75 La Costeta

Arbustiva

8,67

12,81 Parterre

409014,79

4576069,66

76 La Costeta

Arbustiva

10,49

13,87 Parterre

409015,73

4576063,68

77 La Costeta

Arbustiva

8,06

12,09 Parterre

409012,75

4576058,91

78 La Costeta

Arbustiva

9,7

13,13 Parterre

409013,58

4576053,09

79 La Costeta

Arbustiva

6,8

10,68 Parterre

409010,42

4576048,78

80 Mas Ferrer

Sega

Prat

235,98

92,1 Marge

409589,93

4575818,99

81 Mas Ferrer

Sega

Prat de flor

487,73

108,01 Marge

409619,11

4575806,66

82 Mas Ferrer

Sega

Prat sembra

72,57

81,81 Marge

409580,98

4575791,2

83 Mas Ferrer

Sega

Prat sembra

177,44

80,47 Marge

409571,91

4575789,56

84 Illeta Mas Pasqual

Arbustiva

222,14

62,56 Rotonda

409248,58

4576441,84

85 Riera Saragossa

Arbustiva

42,37

49,54 Parterre

409261,17

4576275,42

Genista
Escales obra
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Genista

Rosmarinus, Juniperus

DENOMINACIO

TIPUS

MATERIALS

ESPÈCIE

S m2

Perim.

86 Riera Saragossa

Arbustiva

Pistacia, Crataegus

87 Camilo Riu

Arbustiva

Vivurnum

16,69

88 Camilo Riu

Arbustiva

Viburnum

4,09

89 Camilo Riu

Arbustiva

Viburnum

90 Camilo Riu

Arbustiva

Cupressus

91 Camilo Riu

Arbustiva

Tuia

92 Camilo Riu

Arbustiva

93 Camilo Riu

X

Y

409274,51

4576283,79

49,66 Tanca

409793,72

4576087,06

12,21 Parterre

409775,94

4576098,61

11,15

41,99 Tanca

409765,61

4576101,96

3,52

13,39 Tanca

409767,99

4576098,54

5,7

17,45 Tanca

409768,54

4576082,79

Viburnum

3,73

14,82 Tanca

409762,71

4576086,33

Arbustiva

Viburnum

7,97

19,28 Tanca

409770,74

4576075,49

94 Camilo Riu

Arbustiva

Viburnum

14,34

45,16 Tanca

409788,13

4576070,35

95 Camilo Riu

Paviment

Graveta riu

444,46

106,73 Plaça

409779,97

4576084,54

96 Plaça Ateneu

Paviment

Mixt pedra

233,18

142,8 Accés

409795,38

4576117,4

97 Plaça Ateneu

Arbustiva

Photinia

39,62

116,46 Tanca

409793,85

4576127,05

98 Plaça Ateneu

Mulching

Liquidambar Stiracifula

54,49

98,35 Escossell

99 Escola

Flor

Heura, aromàtiques

18,97

35,67 Parterre

Marmolina

Ray Grass

Sauló

193,07

FORMA

86,69 Parterre

4576124,62
4576126,59

409910,13

4576130,63

58,87 Parterre

409923,85

4576155,89

Paviment

101 Escola

Arbustiva

102 Escola

Paviment

Sauló

231,43

72,51 Pati

409925,08

4576160,42

103 Escola

Paviment

Sauló

66,81

39,22 Jocs

409978,44

4576217,76

104 Llar infants

Paviment

Sauló

571,46

130,29 Pati

409980,46

4576152,32

105 Llar infants

Cultius

68,65

33,27 Hort

409991,51

4576142,16

106 Llar infants

Arbustiva

Rosmarinus

5,44

9,13 Parterre

409996

4576146,28

107 Llar infants

Arbustiva

Rosmarinus

7,49

10,91 Parterre

409999,44

4576157,98

108 Llar infants

Arbustiva

Rosmarinus

3,42

7,86 Parterre

409994,48

4576160,47

109 Llar infants

Arbustiva

Rosmarinus

2,97

7,04 Parterre

409984,57

4576159,5

110 Llar infants

Arbustiva

Rosmarinus

3,11

7,17 Parterre

409974,73

4576158,54

111 Llar infants

Arbre

6,45

23,59 Parterre

410007,24

4576191,03

112 Llar infants

Paviment

409988,2

4576193,58

113 Sant Oreste

Sega

114 Sant Oreste

Sega

115 Sant Oreste

Paviment

Varies

Prunus cerasífera
Sauló

Sauló
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33,88

61,1 Pati

109,14

59,16 Pati

Prat

339,35

96,32 Tal·lus

410165,87

4575791,53

Prat

1890,07

754,48 Tal·lus

409968,56

4575820,49

828,34

245,8 Plaça

410134,36

4575806,59

DENOMINACIO

TIPUS

MATERIALS

ESPÈCIE
Lonicera

S m2

Perim.

FORMA

Arbustiva

117 Sant Oreste

Arbustiva

118 Sant Oreste

Paviment

119 Sant Oreste

Arbustiva

Evonimus

3,7

120 Sant Oreste

Arbustiva

Evonimus

121 Sant Oreste

Arbustiva

Evonimus

122 Sant Oreste

Arbre

Tilia

10,98

11,75 Arbre

123 Sant Oreste

Arbre

Tilia

10,98

124 Sant Oreste

Arbre

Tilia

10,98

125 Sant Oreste

Arbre

Tilia

126 Sant Oreste

Arbre

127 Sant Oreste

X

Y

40,58

116,61 Trepadora

410077,52

4575807,41

50,92

147,42 Trepadora

409853,08

4575840,34

409798

4575847,45

6,82 Arbust

410008,13

4575818,36

0,87

3,31 Arbust

410011,9

4575818,32

1,82

4,78 Arbust

410017,25

4575816,5

409785,59

4575850,92

11,75 Arbre

409791

4575850,73

11,75 Arbre

409796,27

4575850,79

10,98

11,75 Arbre

409801,42

4575850,86

Tilia

10,98

11,75 Arbre

409785,34

4575846,03

Arbre

Tilia

10,98

11,75 Arbre

409790,8

4575845,84

128 Sant Oreste

Arbre

Tilia

10,98

11,75 Arbre

409795,95

4575845,52

129 Sant Oreste

Arbre

Tilia

10,98

11,75 Arbre

409801,42

4575845,45

130 Sant Oreste

Arbre

Tilia

10,98

11,75 Arbre

409806,75

4575845,07

131 Sant Oreste

Arbre

Tilia

10,98

11,75 Arbre

409806,69

4575850,92

132 Sant Oreste

Arbre

Tilia

10,98

11,75 Arbre

409812,03

4575844,87

133 Bassa Blanca

Sega

Prat

1347,1

234,14 Estada

411162,77

4575983,18

134 Bassa Blanca

Sega

Prat

1448,84

221,57 Estada

411208,85

4575939,57

135 Bassa Blanca

Sega

Prat

687,52

250,19 Marge

411268,28

4575928,58

136 Creu del Joncar

Sega

Prat

2271,34

329,9 Estada

411195,12

4575755,61

137 Pedraforca

Arbustiva

Roser

299,79

256,35 Parterre

411130,32

4575859,31

138 Puigllançada

Sega

Prat florit

172,35

151,77 Parterre

411072,08

4575923,51

139 Pedraforca

Arbustiva

Roser

8,82

11,61 Parterre

411020,49

4575875,14

140 Pedraforca

Arbustiva

Roser

338,04

258,04 Parterre

410945,75

4575881,76

141 Pedraforca

Arbustiva

Roser

47,22

26,49 Parterre

410885,22

4575891,08

142 Puigllançada

Sega

Prat florit

9,05

13,14 Parterre

411112,13

4575979,87

143 Puigllançada

Sega

Prat florit

109,29

118,53 Paterre

411131,58

4576008,81

144 Puigllançada

Sega

Prat de flor

128

134,88 Parterre

411173,59

4576071,3

145 Puigllançada

Sega

Prat de flor

12,54

15,82 Parterre

411196,25

4576104,96

Lonicera
Sauló
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Tilia tomentosa

297,61

88,44 Plaça

DENOMINACIO

TIPUS

MATERIALS

ESPÈCIE

Paviment

Sauló

147 Bassa Blanca

Paviment

Llamborda

148 Bassa Blanca

Paviment

Sauló

149 Parterres Sant Eudald

Tanca

Laurus

150 Parterres Sant Eudald

Tanca

151 Parterres Sant Eudald
152 Parterres Sant Eudald

S m2

Perim.

FORMA

X

Y

310,26

194,02 Camí

411184,89

4575962,88

152,41

115,67 Camí

411236,36

4575927,63

1041,23

140,5 Plaça

411301,55

4576016,71

16,25

30,13 Escossell

408769,24

4576523,7

Laurus

17,27

33,53 Escossell

408787,05

4576521,85

Tanca

Laurus

24,69

48,15 Escossell

408809,34

4576517,53

Tanca

Laurus

26,85

50,35 Escossell

408835,65

4576512,4

153 Parterres Sant Eudald

Tanca

Laurus

5,26

11,9 Escossell

408852,73

4576509,1

154 Parterres Sant Eudald

Tanca

Laurus

100,72

195,58 Escossell

408924,15

4576494,7

155 Parterres Sant Eudald

Tanca

Laurus

20,35

39,48 Escossell

409239,98

4576425,17

156 Parterres Sant Eudald

Tanca

Laurus

14,79

28,35 Escossell

409216,59

4576434,72

157 Parterres Sant Eudald

Tanca

Laurus

9,85

20,57 Escossell

409192,98

4576439,95

158 Parterres Sant Eudald

Tanca

Laurus

26,64

49,9 Escossell

409167,29

4576445,21

159 Parterres Sant Eudald

Tanca

Laurus

30,55

53,44 Escossell

409121,13

4576454,68

160 Parterres Sant Eudald

Tanca

Laurus

13,8

26,12 Escossell

409093,26

4576460,3

161 Parterres Sant Eudald

Tanca

Laurus

7,85

16,46 Escossell

409074,33

4576464,18

162 Parterres Sant Eudald

Tanca

Laurus

19,01

35,23 Escossell

409048,74

4576469,34

163 Parterres Sant Eudald

Tanca

Laurus

13,28

26,05 Escossell

409025,28

4576474,12

164 Parterres Sant Eudald

Tanca

Laurus

19

35,44 Escossell

409001,87

4576478,93

165 Illeta Sant Eudald

Mixta

70,66

37,9 Illeta

408816,56

4576595,83

166 Rotonda Agricultura

Mixta

504,17

79,6 Rotonda

410171,26

4575758,55

167 Rotonda Cal vidu

Mixta

503,34

79,53 Rotonda

411129,44

4575735,72

168 Rotonda Rectoria

Mixta

500,53

79,31 Rotonda

411832,76

4575582,5

169 El Mur

Paviment

Grava

170 El Mur

Paviment

Sauló

171 El Mur

Arbustiva

172 El Mur

Forestal

173 Porta de Llevant Nord

Sega

174 Porta de llevant Nord
175 Porta de Llevant Nord

Aromàtiques

752,16

209,87 Accés

411845,89

4575950,94

712,31

118,74 Plaça

411875,24

4575896,31

411833,85

4575977,66

256,02

73,66 Estada

5337,82

345,16 Bosc

411879,94

4575944,96

Prat

3995,85

993,94 Estada

410687,06

4575744,08

Sega

Prat

924,37

330,45 Marge

410630,58

4575761,76

Sega

Prat

610,95

252,03 Marge

410740,02

4575744,27
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DENOMINACIO

TIPUS

MATERIALS

ESPÈCIE

S m2

Tapitzant

Heura

152,17

177 Porta de llevant Nord

Arbustiva

Phitosporum

108,46

178 Porta de Llevant Nord

Arbustiva

Phitosporum

191,32

179 Porta de Llevant Nord

Arbustiva

Phitosporum

150,65

180 Porta de Llevant Nord

Paviment

181 Feixes Cal Cataquero

Sega

Prat

400,67

182 Feixes Cal Cataquero

Sega

Prat

13102,57

183 Zona vivendes PO

Sega

Prat

184 Zona vivendes PO

Sega

185 Zona vivendes PO
Zona verda Turia
186 Llobregat
187 Rotonda Begues Parc

Perim.

FORMA

Y
4575754,58

177,97 Tanca

410876,87

4575766,13

242,64 Tanca

410764,75

4575776,11

245,44 Tanca

410641,36

4575793,74

755,11 Camí

410652,99

4575751,33

410323,17

4576943,68

628,46 Feixes

410378,85

4576990,09

1045,36

195,84 Esplanada

408459,27

4576513,61

Prat

1021,49

168,92 Marge

408578,32

4576442,89

Sega

Prat

106,43

60,68 Parterre

408528,46

4576480,51

Sega

Prat

19400,59

973,83 Forestal

407739,35

4577447,33

Sega

Mixt

459,79

76,61 Rotonda

407938,29

4576762,18

188 Rotonda Mediterrania

Sega

Mixt

196,56

49,84 Rotonda

407980,83

4577012,69

189 Marge institut
Illeta Sant Eudald cami
190 Ral

Sega

Prat

6278,75

1156,4 Marge

408408,54

4576390,22

593,85

92,47 Illeta

408415,85

4576550,81

191 Ajuntament

Arbustiva

Mulching

Viburnum, Spiraea

86,22

67,29 Parterre

410007,86

4575963,26

192 Ajuntament

Arbustiva

Mulching

Viburnum, Spiraea

70,88

52,82 Parterre

410029,58

4575960,68

193 Xalet

Sega

194 Policia

Arbust

195 Santa Eulalia

Sega

196 Santa Eulalia

Paviment

197 Petanca Begues Parc

Sega

198 Petanca Begues parc

Paviment

Sauló

199 Petanca Begues Parc

Paviment

Sauló

200 Plaça de la Comunitat

Sega

201 Plaça de la Comunitat

Paviment

202 Plaça de la Comunitat

Grava

Mixta

2187

Mulching

Mixt
Prat, arbust
Sauló

93,82 Terrasses

566,84

196,19 Jardí

410032,52

4575937,72

137,96

47,19 Jardí

409454,6

4576151,66

1017,41 Forestal

409259,65

4576865,55

81,27 Plaça

409248,76

4576847,2

215,9 Forestal

408040,73

4577446,73

45,38

36,03 Jocs

408044,46

4577451,75

55,06

39,01 Jocs

408030,28

4577440,47

12799,69
287,05

Prat, arbust

83,49 Parterre

X
410822,45

1090,55

225,79

107,74 Parterre

408001,7

4577456,48

Formigó

404,47

105,3 Plaça

407993,24

4577445,96

Paviment

Formigó

65,31

65,47 Marge

407975,67

4577416,69

203 Plaça de la Comunitat

Paviment

Formigó

111,68

97,07 Accés

407978,5

4577442,04

204 Plaça de la Comunitat

Paviment

Formigó

177,66

56,43 Accés

407964,98

4577414,02
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206 Plaça de la Comunitat

Sauló

208 Camilo Riu

Paviment
Flor
temporada
Flor
temporada

209 Ajuntament

Arbustiva

Mulching

210 Xalet

Arbustiva

211 Xalet

Arbustiva

212 Pere Vell

Mulching

213 Pere Vell

Arbre

214 Pere Vell

Paviment

215 Parc riera Bon Solei

Sega

6257,65

216 Parc riera Bon Solei

Sega

218 Parc riera Bon Solei

Sega

217 Parc riera Bon Solei
221 Cal viduu

Perim.

FORMA

X

Y

108,11

78,89 Marge

407962,34

4577421,65

251,98

87,76 Plaça

407980,59

4577428,74

9,37

18,94 Parterre

409794,65

4576069,57

5,72

12,58 Parterre

409799,16

4576080,98

17,6

17,88 Parterre

410024,86

4575944,85

Marfull, Margalló

24,93

21,29 Parterre

410034,8

4575967,09

Marfull, Laurus, Galerà

81,57

74,85 Parterre

410044,01

4575956,78

Vitis, Laurus, Aucuba

37,19

45,9 Parterre

409816,96

4576028,78

3,95 Escossell

409812,47

4576022,38

409810,34

4576026,08

391,72 Forestal

410065,54

4576559,37

15789,35

609,7 Forestal

410197,44

4576678

2103,08

243,45 Forestal

410353,53

4576706,82

Sega

388,93

126,73 Forestal

410328,84

4576599,13

Sega

1615,57

180,38 Forestal

410916,85

4575549,03

222 Cal viduu

Sega

4433,7

433,75 Tal·lus

410832,57

4575701,97

224 Cal viduu

Sega

4646,9

407,46 Tal·lus

411044,63

4575718,71

223 Cal viduu

Sega

1972,74

273,55 Tal·lus

410845,43

4575629,79

219 Porta de llevant Nord

Sega

1749,9

412,28 Prat

411053,38

4575756,73

220 Porta de Llevant Nord

Sega

19195,52

919,8 Forestal

410977,76

4575799,04

165,71

85,51 Parterre

410300,16

4575329,22

35,98

26,4 Parterre

410293,08

4575349,09

227 Cementiri

Arbres

228 Cementiri

Arbre

225 Cementiri

Arbre

226 Cementiri

Sega

Marmolina
Formigó

0,97
115,94

Grava
volcànica
Grava
volcànica
Grava
volcànica

19,07
286,51

229 Cementiri

Arbre

Grava
volcànica

230 Sant Oreste

Arbre

Sauló
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Spiraea

Prunus Cerasífera
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207 Camilo Riu
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TIPUS

205 Plaça de la Comunitat

Quercus illex

52,28

19,92 Parterre
102,29 Marge

410287,1

4575361,18

410314,79

4575332,46

19,18

18,76 Parterre

410278,87

4575356,46

171,36

349,14 Escossell

409968,39

4575828,61

Agricultura, C

LLISTAT D’ARBRAT VIARI
Melia azederach

2

Platanus x hispanica

23

Pyrus calleryana

4

Washingtonia filifera

6
35

Ambulatori
Morus alba

1
1

Ardenyà
d', C/ C/
Anselm Clavé,

Ulmus pumila

30
30

Betula pendula papyrifer

1

Platanus x hispanica

2

Populus alba

2

Robinia pseudoacacia HI

1

Plaça Ateneu
Salix babylonica

1

Sophora japonica pendul

1

Tilia x europaea

1
9

Platanus x orientalis

5
5

Auró, C/

Acer negundo

5

16/04/2021

Ligustrum japonicum

3
8

Avets, dels C/
Melia azederach

123

Pinus halepensis

1

Ulmus pumila

6

Baronia d'Eramprunyà, C/
130

Avinyò a Gavà, Carretera
Quercus ilex

9
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9

Celtis australis
Ulmus pumila

3
34
37

Bassa Blanca, Plaça de la

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

e8ac38bd4f8d4080a8be7ed70ddb9d5f001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Pinus pinea

1
1

Beguins, Avgda.
Ligustrum japonicum
Morus alba

1
8
9

Berguedà, C/
Acer negundo

Bosc, del, C/
Acer negundo

11

Celtis australis

6

Ulmus pumila

40
57

Cal Frare, C/
Catalpa bignonioides

20
20

Camí Ral, C/

Platanus x hispanica

115
115

Camp dels Prats, C/
Melia azederach

48

Can Serra, C/
48

16/04/2021

Can Pau, Passatge
Platanus x hispanica

3
3

Acer negundo

6
6

Carrer entre Pervindre i València
Tilia tomentosa

28
28

Castelldefels, C/
6
6
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Comte d'Urgell
Catalunya, C/

Costeta La, Avgda.

Platanus x hispanica
Robinia pseudoacacia HI

26
2

Doctor Molins, C/
28

Quercus ilex

6

Quercus robur

1
7

Cercis siliquastrum
Melia azederach

63
153
216

Escola Sant Crsitòfol
Acer negundo

2

Ailanthus altissima

2

Celtis australis

1

Platanus x hispanica

25

Pyrus calleryana

3

Robinia pseudoacacia HI

26

Esglèsia, Passeig de L'
59

Populus nigra

5

16/04/2021

5

Escorxador
Morus alba

1
1

Platanus x hispanica
Tilia x europaea

42
1
43

Farigola, C/
Melia azederach

21
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21

Ferran Muñoz, C/
Juglans nigra
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1

Platanus x hispanica

33

Prunus armeniaca

1

Prunus cerasifera x pisar

24

Prunus serrulata kanzan
Robinia pseudoacacia F

10
13
82

Flors De les, C/
Cercis siliquastrum

50
50

Ginebró, C/
Melia azederach

111

Jaume I, C/
111

Gregal, C/
Morus alba fruitless

23
23

Celtis australis

12

Morus nigra

2

Pinus halepensis

1

Prunus cerasifera x pisar

9

Pyrus calleryana

4

Jaume Petit, C/

Robinia pseudoacacia HI

2

Ulmus pumila

35
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65

Acer negundo

29

Ailanthus altissima

1

Cedrus deodara

1

Morus alba fruitless

47

Platanus x hispanica

63

Robinia pseudoacacia HI
Robinia pseudoacacia JA

12
7
160
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Jimeno Navarro, C/
Celtis australis

1

Cupressus sempervirens

1

Platanus x hispanica
Robinia pseudoacacia JA

48
1
51

Joan Baptista Borés, C/
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Joan Maragall, C/
Phoenix dactylifera

1

Platanus x hispanica

34

Robinia pseudoacacia HI

1
36

Sophora japonica

33
33

Lleida, C/
Morus alba

1
1

Major, C/
Platanus x hispanica

6
6

Mare de Déu de Montserrat, C/
Celtis australis

16

Platanus x hispanica
Ulmus pumila

16
45
77

Migjorn,
C/
Mestral, C/

Morus alba fruitless

73
73

Morus alba fruitless

26
26

Mossen Jacint Verdaguer, C/
16/04/2021

Acer negundo

13

Cupressus macrocarpa

2

Platanus x hispanica
Tilia x europaea

92
3
110

Nord del, C/
Morus alba

1
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Onze de Setembre, C/
Morus alba fruitless

20

Platanus x hispanica
Prunus cerasifera x pisar

16
19
56

Acer negundo
Prunus serrulata kanzan
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11
5

Pere IV, C/

16

Washingtonia filifera

6
6

Pi Gros, del C/
Morus alba

44
44

Pineda, de la C/
Celtis australis

16

Morus alba
Ulmus pumila

2
160
178

Pinyons
Dels,
Pins
Dels,
C/ C/

Cercis siliquastrum

104
104

Melia azederach

50
50

POLISPORTIU
Populus nigra

20
20

Prat, El C/
Catalpa bignonioides

19
19

16/04/2021

Rambla, La C/
Platanus x hispanica

47
47

Roca Ximenis, C/
Catalpa bignonioides

18
18

Romaní, C/
Cercis siliquastrum

29
29

Sadurní, Avda.
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Quercus ilex

119
119

Salut, C/
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Sant Domènec, C/
Ligustrum japonicum

12

Platanus x hispanica

11
23

Sant Eudald, C/
Melia azederach

5

Morus alba fruitless
Platanus x hispanica

9
42

Sant Francesc, C/
56

Platanus x hispanica

19

Tilia cordata

41
60

Cercis siliquastrum

7
7

Sant Joan, C/
Acer negundo

2
2

Sant Oreste,
Sebastià,
Sant
C/C/

Quercus ilex
Tilia x europaea

53
12

Santpere, Mary C/
65

Cercis siliquastrum

5

Phoenix canariensis

1

16/04/2021

6

Melia azederach
Morus alba

38
2
40

Sta. Eulàlia, C/
Morus alba

12

Morus alba fruitless

4

Morus nigra
Prunus cerasifera x pisar

1
10
27

Teodor Bosch, C/
Platanus x hispanica

60
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Torres Vilaró, Avgda.

Acer negundo
Platanus x hispanica

4
107

Viladecans, C/
111

València, C/
Suma total

3.103
Robinia pseudoacacia

83
83

Albizzia julibrissin

16
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La relació de zones verdes no és una llista tancada i pot ser modificada a resultes de
l’ampliació, reducció o baixa dels parcs actuals o per la incorporació de nous parcs
atenent a les necessitats de l’Ajuntament. Les variacions poden donaran lloc a
compensacions, disminuint la freqüència de certes tasques a determinar pel tècnic
municipal, acordant uns nous mínims de qualitat en determinades zones.
4. DETALL DEL SERVEI. DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS DE NETEJA I
CONSERVACIÓ.
En aquest apartat es descriuen les funcions de neteja general i de la conservació
atenent-nos al tipus de verd instaurat.
Els materials, eines i tots els productes d’adobs, fitosanitaris, herbicides, llavors,
materials per a airejos, encebaments, plantacions de temporada o d’altres, etc., a
aportar en les funcions que es descriuen tot seguit per netejar i conservar els jardins
en bones condicions seran a càrrec de l’adjudicatari llevat que s'indiqui expressament
el contrari.
El Contractista haurà de gestionar els recursos que siguin necessaris per a l’obtenció
d’un nivell de qualitat acceptable, en base als criteris establerts en el model de
Control de Qualitat, el qual defineix també les deduccions econòmiques aplicables a
les certificacions per manca de qualitat.
Per tot el que es determini en el present Plec de Condicions, en aquest àmbit seran
d’obligat compliment les següents normes:
· ‘Model de Control de Qualitat’ del Plec de Condicions Tècniques de la MMAMB.
· ‘Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme’ (NTJ) del Col·legi Oficial
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya (1993-1.999 i
posteriors).

16/04/2021

· ‘Plec de Condicions Tècniques del Institut de Tecnologia de la construcció de
Catalunya (ITEC).
· ‘Plec de Prescripcions Tècniques de manteniment dels espais verds’ Diputació de
Barcelona – Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.
· ‘Reglament Tècnic de Control i Certificació de Llavors i Plantes farratgeres’ del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (BOE del 15 juliol de 1986).
· ‘Método para la valoración de árboles y arbustos ornamentales’. Norma Granada.
Associació Espanyola de Parcs i Jardins. MAB-UNESCO 1990. (Revisió 1999).
· Guia d’aplicació de productes fitosanitaris del “Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (DARP)” (1997 i posteriors),
normes i legislació sobre plaguicides que s’hi detallen.
· Guia d’herbicides i fitoreguladors del “Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
de la Generalitat de Catalunya (DARP)” (1987 i posteriors).
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· Llei 31/1995, Prevenció de Riscs Laborals
· Llei del 15 de juliol (DOGC del 28 de juliol de 1993), reguladora dels residus.
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· Resolució del 16 d’octubre de 1995 (DOGC del 16 de novembre de 1995),per la qual
es fa públic l’Acord de Govern d’aprovació del Programa General de Residus de
Catalunya.
4.1 CONSERVACIÓ
Totes les feines de manteniment que es detallen a continuació es realitzaran segons
estableixen les NTJ, assolint el nivell de qualitat adequat.
4.1.1 Gespes
4.1.1.1

Reg de gespes i prats.

El reg immediatament al sembrat haurà de fer-se amb les degudes precaucions per
evitar descalçaments i arrossegaments de terres, humus o de llavors. Caldrà regar
amb la freqüència i intensitat necessària per mantenir el sòl en bon estat de saó (cal
deixar el sòl a capacitat de camp).
El moment més idoni per regar serà a primeres hores del matí a les últimes de la
tarda.
Cal considerar que en recents i nous sembrats de gespa, en èpoques caloroses pot
ser puntualment necessari regar 3 o 4 cops al dia per garantir la germinació i
arrelament de les llavors. En el cas que la sembra es realitzi en superfícies regades
a traves de sistemes de degoteig (tipus Tech line o similar) caldrà garantir el reg a
traves d’aspersors agrícoles mòbils, per tal d’assolir un nivell d’humitat suficient en
superfície.
En els nous sembrats de gespa i per a la formació de prats urbans, s'aniran
introduint i potenciant les espècies i varietats formadores de gespes i prats
de menor consum hídric. Serà la Direcció Facultativa Municipal qui fixarà els
criteris de selecció d’espècies i varietats, segons les característiques tècniques i
disponibilitat del mercat.

16/04/2021

Els regs podran espaiar-se més o menys segons l’època de sembra, condicions
meteorològiques, tipus de sòl i orientació del jardí, i sempre que ho determini el
tècnic municipal responsable.
L’aigua consumida en aquesta funció serà a càrrec de l’Ajuntament, l’adjudicatari tan
sols haurà d’utilitzar l’aigua estrictament necessària per tal reg, tenint molta cura
que no es produeixin pèrdues d’aigua per boques de reg mal tancades, deteriorades
o qualsevol altre motiu i que quedin totes les arquetes sempre tancades.
Degut a que s’utilitzaran aigües pel reg provinents de freàtic o inclús aigües
regenerades, l’adjudicatari haurà de fer complir totes les mesures contingudes en el
Manual de bones practiques per la utilització d’aigües no potables per a reg de zones
verdes, rebent el personal, la formació adequada.
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4.1.1.2

Sega

Haurà de realitzar-se amb la freqüència necessària de manera que l’herba no arribi
a una alçada tal que estèticament o fisiològicament suposi un perjudici per a la gespa.
No s'admet una alçada superior de 10 cm. Es podran fixar per la Direcció Facultativa
del Servei Municipal de Parcs i jardins les alçades màximes per a cada tipus de gespa
i les freqüències que consideri tècnicament adients.
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Les freqüències mínimes seran:
- 1 cop /setmana: des de març fins a octubre, inclosos.
- 1 cop /quinzena des de novembre fins a febrer, inclosos.
Segons les condicions meteorològiques, característiques de les gespes i d’altres
pradenques i de la zona, variarà la freqüència de la sega.
La sega i recollida de restes haurà de fer-se amb el grau de mecanització que es
requereix. També comprèn el rampinat i neteja dels productes sobrants.
Es pot fomentar amb l’objectiu de reduir la generació de residus vegetals, l’ús de
màquines de sega que trituren i reincorporen les restes vegetals, sempre amb
l’aprovació de la D.F. del Servei Municipal de parcs i jardins.
Quan es tracti d’entapissats de plantes cobridores del sòl, que no admeten la sega,
es reduiran, rebaixaran o podaran a l’alçada desitjada, incloent-hi el rampinat.
Les alçades i freqüències les podrà fixar igualment la Direcció Facultativa Municipal.
4.1.1.3

Retall de vores.

En els límits de les àrees de gespes i de prats urbans, i amb l’objecte que aquesta no
envaeixi les zones de camins o parterres de flors, es realitzarà periòdicament i
almenys quatre vegades/any, un retall de les vores de superfícies en gespes,
arrancant la part sobrant amb sistema radicular inclòs, amb la corresponent neteja i
eliminació de restes.
Freqüència mínima:
- 1 de març/31 d’octubre.........................3 vegades.
- 1 de novembre/28 de febrer..................1 vegada.
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Cada cop que es realitzi una sega, de forma mecanitzada o manual, i segons les
exigències de la zona i tipus d’enjardinament, l’adjudicatari realitzarà els retalls de
vores necessàries.
La Direcció Facultativa Municipal podrà disposar que es retallin vores més vegades i
amb altres freqüències.
4.1.1.4

Perforació i aireig.

Consisteix en la perforació mitjançant una fanga, de la capa de pa d’herba, i amb
posterior aportació d’humus “mantillo” i sorra de sílice novament als orificis
resultants.
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Freqüències mínimes i característiques:
- Aireig amb perforació de la capa de gespa a una fondària de 15 cm. 1 cop/any
mínim en les zones compactades sense tech-line. La periodicitat dependrà segons la
utilitat de la sega i el tipus de sòl (qualitat de les terres), en el moment de la plantació.
I a indicació de la Direcció Facultativa Municipal. Les aportacions de materials i
productes les disposarà l’adjudicatari.
4.1.1.5

Escarificació (aireig superficial)
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Amb aquesta operació es tallen les capes superficials del sòl, amb acumulacions de
matèria orgànica, formadores de la capa de feltre o “TACH” a base de fulles, rizomes,
estolons, arrels....
Amb objecte d’airejar les capes superficials i les arrels s'utilitzarà un escarificador
alternant amb l’operació descrita abans de la perforació d’aireig en profunditat.
4.1.1.6

Encebament (Aportació d’humus i sorra)

Després de les operacions de referència en l’apartat (6 i 7) i a causa de l’ús, erosió o
compactació, haurà d’aportar-se humus i sorra encebant ràpidament la gespa.
Aquesta operació es portarà a terme immediatament després d’un tall, amb una
mescla d’humus i sorra, que reomplint tots els buits, deixin al descobert les puntes
de l'herba recentment tallada. A continuació del encebament haurà de passar-se el
corró.
En aquelles gespes on es produeix un desgast degut a la compactació pel trànsit de
persones, caldrà realitzar l’operació amb sorra rentada de riu de granulometria
adient.
Dosi i freqüències mínimes:
- 1/3 d’humus més 2/3 de sorra a la dosi de 4 Kg/m2
- Freqüència mínima 1 cop/any, podent-se incrementar segons la zona i necessitats
(Ídem apartats 6 i 7)
- Època de març-abril preferentment.
4.1.1.7

Cavat i rasclonat.

Un cop aportat el nou substrat haurà de procedir-se a una cavada (de forma manual
o mecànica, a determinar segons la Direcció Facultativa), fins a una profunditat de
25 cm. i un posterior rasclonat general per aconseguir un bon refinament de la
superfície a replantar.
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4.1.1.8

Tractaments fitosanitaris

Es realitzaran periòdicament els tractaments aconsellables amb els productes
adequats que disposarà l’adjudicatari.
En l’aplicació d’aquests tractaments s'utilitzaran mitjans, productes i procediments
moderns, eficaços i no tòxics ni molestosos per a les persones. Han d’ésser
comunicats prèviament i per escrit, al Servei de Jardineria i Paisatge, la fórmula, el
mètode i la dosificació del producte a emprar en cada cas. Les hores de tractament
hauran de ser tals que no causin perjudici al veïnat.
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L’executor dels treballs de tractaments fitosanitaris i d’herbicides haurà d’estar inscrit
en el registre oficial d'establiments i serveis plaguicides en el Departament
d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya segons Decret
149/1997. L’empresa adjudicatària serà responsable dels problemes de fitotoxicitat
que pogués derivar-se dels tractaments, estant degudament obligada a restituir els
danys causats.
En les zones de tractament haurà d’evitar-se qualsevol perjudici a les persones i amb
especial atenció als nens, i a les plantes i animals domèstics.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

e8ac38bd4f8d4080a8be7ed70ddb9d5f001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Les zones tractades seran senyalitzades. Les gespes seran encintades, col·locant
un cartell amb la llegenda “Gespa tractada no passar”. Igualment es mantindrà
un servei de vigilància per a realitzar els tractaments específics adequats davant de
l’aparició de qualsevol tipus de malaltia o plaga.
Tot tractament haurà d'anar acompanyat d’adob foliar i mullant, si aquests són
compatibles.
- S'utilitzaran elements de treball d’ultra baix volum excepte en aquells casos en que
per causa que s’haurà de justificar sigui més adient una altre mena d’aplicació.
- Es controlarà el degoteig per evitar molèsties i inconvenients a persones i elements
de la via pública.
- Es distribuirà el producte homogèniament i completament sobre tota la superfície
de la planta.
- L’adjudicatari vetllarà per l’estat fitosanitari de les gespes i en serà el responsable.
4.1.1.9

Adobament de les gespes i prats.

Dos tipus:
- Adobament de fons
Adobament orgànic i químic a incorporar en les labors profundes prèvies a qualsevol
plantació barrejant-lo adequadament amb les terres del terreny.
Freqüència i dosi mínima:
- Incorporació en qualsevol plantació.
- Adob orgànic: 5 Kg/m2
- Adob mineral: 15/15/15 (N-P-K) 30 gr/m2

16/04/2021

- Adobament de cobertura.
S'haurà de fer els adobaments necessaris que caldrà dur a terme fonamentalment a
l’inici de la primavera (març-abril), un adobament mineral o compost dels tres
macroelements (Nitrogen, fòsfor i potassi) en quantitat no inferior als 80 gr/m2 i un
altre a la tardor (setembre-octubre), i un abonat orgànic a l’hivern (desembre-gener)
en quantitat no inferior a 0,015 m3/m2 (1,5 m3/àrea).
Quan sigui necessari la Direcció Facultativa Municipal podrà fer augmentar la dosi i
la freqüència d’aplicació dels adobs, a la primavera podran arribar a quantitats no
inferiors a 120 gra/m2 en dues o tres fases d’aplicació (40-60 gr. cada una) o fins i
tot superiors.
Freqüència mínima i època:
- Adobament mineral (N/P/K): 2 cops/any primavera i tardor.
- Adobament orgànic: 1 cop/any hivern.
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Es repartirà l’adob sobre tota la superfície regant tot seguit.
En qualsevol cas, la formulació, dosi de fertilitzants químics a utilitzar i freqüències
d’aplicació, seran establertes pels Serveis Tècnics de Jardineria, en funció de les
condicions fisicoquímiques del sòl i l’estat vegetatiu de la gespa, mitjançant els
corresponents anàlisis, si fossin necessàries, que seran gestionades i sufragades per
l’empresa adjudicatària.
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L’adjudicatari vetllarà pel bon estat nutricional, controlarà les carències i serà el seu
responsable, amb l’obligació d’aportar els productes necessaris (adobs, fertilitzants,
bio-nutrients, etc.)
En qualsevol cas l’empresa adjudicatària respectarà la legislació vigent sobre sòls,
adobs, fertilitzants, sanitat vegetal i medi ambient, adaptant-se a les noves
normatives d’àmbit Comunitari, Estatal o Autonòmic, que puguin sorgir especialment
en relació amb el medi ambient i contaminació d'aigües superficials i del subsòl.
4.1.2 CONSERVACIÓ DE PARTERRES I MASSES DE PLANTA DE TEMPORADA
4.1.2.1

Eliminació de la planta a renovar.

S'arrencaran i es retiraran les plantes en el moment que el seu cicle òptim s’ha
complert. La freqüència de renovació estarà condicionada per l’espècie utilitzada.
4.1.2.2

Cavat del terreny.

Cada cop que es procedeixi a l’arrencada de planta, s’haurà de realitzar una cavada
del terreny, fins a una profunditat de 25 cm.
4.1.2.3

Retall de vores.

Es procedirà al retall de vores per tal d’emmarcar els límits del grup i mantenir la
seva forma inicial, sempre que es procedeixi a l’arrencada.
4.1.2.4

Adobament

Cada cop que es renovi el grup es realitzarà un adobament orgànic i mineral.
Matèria orgànica: 10 Kg/m2
Adob mineral: 40 gr/m2
4.1.2.5

Rasclonat
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Cada cop que es realitzi la cavada del terreny es procedirà al rasclonat per anivellar
el terreny per a la nova plantació.
4.1.2.6

Plantació i densitats.

L’operació de nova plantació comprèn l’arrancada i l’eliminació de les plantes de flor
anterior, la neteja de l’espai o taca a plantar, la seva assolellada, la incorporació
d’adob orgànic i mineral i la plantació de les noves plantes, en un marc recomanat
pels Serveis Tècnics Municipals de Jardineria. Es deixarà la taca anivellada per al reg
de manera que pugui retenir i absorbir l’aigua, i tot seguit es regarà immediatament.
La densitat de la plantació estarà condicionada pel port de la planta i l’espècie
utilitzada.
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Hauran de formar masses compactes sense deixar separacions terrenques als 10-15
dies com a màxim de plantades.
Les plantes seran plantades el mateix dia de la seva arribada a l’obra.
4.1.2.7

Reg.
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Immediatament després de la plantació s'efectuarà un reg. Aquest primer reg es farà
de tal manera que no es descalcin les plantes, que no s’efectuï un rentatge del
terreny, ni doni lloc a erosions.
4.1.2.8

Entrecavat i eliminació de males herbes.

Caldrà eliminar tota l’herba que hi ha al voltant de les plantes, i un cop eliminada,
aquesta superfície serà entrecavada amb una profunditat com a mínim de 15 cm.
deixant la terra flonja.
4.1.2.9

Eliminació de la flor passada.

Una vegada la planta hagi realitzat el seu primer cicle de floració, es procedirà a la
seva eliminació abans de la seva fructificació.
4.1.2.10

Retall de vivaces.

Es realitzarà una vegada la part aèria perdi el seu estat més òptim. La forma i època
d’aquest retall vindrà determinada segons les característiques de l’espècie.
4.1.2.11

Freqüència de canvi

Freqüència de canvi mínim:
Planta anual
2 vegades/any mínim (podent arribar fins a 3 si les floracions de 2 canvis no cobrissin
tot l’any).
Planta vivaç i subarbustiva.
Segons el seu estat vegetatiu i sanitari, mida formació, etc.
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S’hauran de canviar sempre que el seu aspecte les desmereixi, quan es degradin els
seus aspectes ornamentals, floració, fructificació, fullatge, etc., i en general quan la
planta envelleixi i es degeneri; i per indicació de la Direcció Facultativa Municipal.
4.1.3 CONSERVACIÓ D’ARBUSTS I LIANES
4.1.3.1

Plantació.

El Forat de plantació variarà segons el volum i l’alçada de l’arbust.
Dimensions de les clotes de plantació, llevat dels casos excepcionals d’arbusts grans
exemplars, seran:
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singularitat.
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* Segons mida, espècies i formes de presentació i

La distribució de plantació estarà marcada segons les característiques o utilitat que
se li vulgui donar.
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4.1.3.2

Arrancada d’arbus tatge mort.

En el moment que s'observi algun exemplar mort, es procedirà a la seva immediata
arrancada i posterior reposició.
4.1.3.3

Poda i retall d’arbusts i de tanques.

Vindrà marcada segons les característiques de la planta. L’època i forma l’especificarà
la Direcció Facultativa Municipal. La poda s'haurà de realitzar sempre en l’època
adequada, inclosa la poda en verd en els casos necessaris i els talls hauran de ser
nets i tractats amb cicatritzant si tècnicament pertoca i en els casos en què el
diàmetre de la branca tallada sigui de grans dimensions i en tots els casos en què les
espècies ho exigeixen.
Per a la poda de l’arbrat i arbusts caldrà considerar i aplicar les tècniques, les
recomanacions i les normatives que estableixen les entitats i publicacions que es
detallen tot seguit, a més de les específiques que s'indiquen en el present seguit, a
més de les específiques i que s'indiquen en el present plec i les que pugui determinar
la Direcció Facultativa Municipal.
- “PODA DE ARBUSTOS ORNAMENTALES”
Pedro Salvador Palomo i Santiago Uribarrena
De. Mundi-Prensa (1994)
-NTJ
S'haurà de tenir en compte els aspectes següents:
a) S'haurà de tendir a respectar la forma genuïna i natural de les plantes, llevat dels
casos en què pertoqui altres tractaments tècnics.
b) Caldrà evitar talls de branques molt grosses, i quan això es faci en talls > 5 cm.
de diàmetre, es tractarà amb cicatritzats immediatament després, segons determini
la Direcció Facultativa Municipal.
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c) arbusts que floreixin en les branques de l’any s'hauran de podar a la tardor/hivern.
De) Els que floreixin en les branques de l’any anterior
immediatament després de la floració.

s'hauran de podar

e) Els arbusts de fullatge ornamental s'hauran de podar a la tardor.
f) La poda haurà de tendir sempre a aconseguir la màxima ventilació i assolellada de
totes les parts de la planta.
g) Les branques que se suprimeixin definitivament
possible en el seu punt d’inserció.

s'hauran de tallar al més ras

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


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



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

4.1.3.4

Trasplantament d’arbustatge.
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Sempre que sigui necessari per diversos motius: elevada densitat de plantació, mala
ubicació o qualsevol tipus d’afectació, serà necessari realitzar el trasplantament
d’arbustatge, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa Municipal, la qual també
dictaminarà l’època i forma de realitzar aquests treballs, així com les noves ubicacions
dels arbusts trasplantats, que podran ser en altres parcs i jardins de Viladecans.
4.1.3.5

Eliminació de males herbes.

Aquest treball es realitzarà periòdicament tant sigui de forma manual, mecànica o
amb herbicida. Seguidament es procedirà a realitzar una entrecavada a una
profunditat màxima de 15 cm.
4.1.3.6

Entrecavat.

Es realitzarà periòdicament, i sempre posterior a l’eliminació de males herbes, a una
profunditat de 15 cms. ja sigui forma manual com mecànica. Tenint en compte la
presència de degoteig soterrat.
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4.1.3.7

Tractament herbicida.

Sempre que sigui possible i prèvia aprovació de la Direcció Facultativa, la qual
dictaminarà el producte i la forma en què s'ha d’utilitzar.
4.1.3.8

Adobament.
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Es realitzarà un adobament orgànic. Segons el volum de l’arbust, s'aportarà d’1 a 4
Kg. per unitat d’arbust, enterrant i barrejant l’adob mitjançant una cavada.
L’adob mineral es realitzarà dos cops l’any, l’un a la tardor, que haurà de ser
d’alliberació lenta, i l’altre a la primavera aportant un adob complex.
La dosi de l’adobament mineral variarà segons el port de l’arbust.
4.1.3.9

Reg

Podran realitzar-se de forma manual, per aspersió, per difusió, per degoteig. Altres
sistemes s'estudiaran i seran decidits per la Direcció Facultativa Municipal.
El primer reg haurà de ser mitjançant la utilització de mànega, a manta o per
imbibició, i s'haurà de realitzar immediatament després de la plantació. El reg es farà
de tal forma que no es descalcin les plantes i que no s'efectuï un rentatge ni l’erosió
del terreny.
4.1.3.10

Retall de vores de parterre.

Es procedirà al retall de vores per tal d’emmarcar els límits del grup i mantenir la
seva forma inicial.
4.1.3.11

Tractaments fitosanitaris.

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

16/04/2021

4.1.3.12

Poda i retall de lianes i enfiladisses.

Per a la poda de lianes i enfiladisses, s'utilitzaran les descripcions tècniques aplicables
segons les característiques de les plantes, època i formes i per les que indiqui la
Direcció Facultativa Municipal.
Es tindrà especial cura a podar i retallar les parts de les lianes i enfiladisses que tapin
o s'introdueixin en finestres, portals canalitzacions, punts de llum, etc., amb una
freqüència mínima d’1 vegada/any. Els criteris tècnics per a cada cas els especificarà
la Direcció Facultativa Municipal.
4.1.4 CONSERVACIÓ D’ARBRAT
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4.1.4.1

Poda.

La poda s'haurà de realitzar sempre en l’època adequada, inclosa la poda en verd
en els casos necessaris i els talls hauran de ser nets i tractats amb cicatritzant si
tècnicament pertoca i en els casos en què el diàmetre de la branca tallada sigui de
grans dimensions i en tots els casos en què les espècies ho exigeixen.
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Per a la poda de l’arbrat caldrà considerar i aplicar les tècniques, les recomanacions
i les normatives que estableixen les entitats i publicacions que es detallen tot seguit,
a més de les específiques que s'indiquen en el present seguit, a més de les
específiques i que s'indiquen en el present plec i les que pugui determinar la Direcció
Facultativa Municipal.
- “ARBORICULTURE INTERNATIONAL ASSOCIATION”
- “LA PODA DE LOS ARBOLES ORNAMENTALES”
Emmanuel Michau
De. Mundi-Prensa (1987)
S'haurà de tenir en compte els aspectes següents:
a) S'haurà de tendir a respectar la forma genuïna i natural dels arbres, llevat dels
casos en què pertoqui altres tractaments tècnics.
b) Caldrà evitar talls de branques molt grosses, i quan això es faci en talls > 5 cm.
de diàmetre, es tractarà amb cicatritzats immediatament després, segons determini
la Direcció Facultativa Municipal, d’acord amb les recents investigacions de la
“INTERNATIONAL SOCIETY OF ARBORICULTURE”
c) Els arbres que floreixin en les branques de l’any s'hauran de podar a la
tardor/hivern.
d) Els que floreixin en les branques de l’any anterior
immediatament després de la floració.

s'hauran de podar

e) La poda haurà de tendir sempre a aconseguir la màxima ventilació i assolellada de
totes les parts de la planta.
g) Les branques que se suprimeixin definitivament
possible en el seu punt d’inserció.

s'hauran de tallar al més ras
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h) Les llenyes de la poda hauran de retirar-se, lligar-se i ser transportades a abocador
autoritzat immediatament i en el mateix dia del seu tall.
i) Totes les branques mortes i parts seques hauran de suprimir-se en l’operació de
poda.
S'haurà de distingir tres tipus de poda:
De formació, de manteniment, de rejoveniment o restauració i podes excepcionals.
- Esporga de formació: és la realitzada als arbres joves i recentment plantats fins a
aconseguir el port i la forma desitjada de la planta adulta.
- Esporga de manteniment: És la realitzada per mantenir l’arbre en el seu port i
aconseguir la màxima vistositat i floració en el seu cas.
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- Esporga de rejoveniment o de restauració: És la que es realitzarà als arbres que
broten amb facilitat després del tall, suprimint-ne algunes parts, tota la capçada o la
part visible amb objecte d’obtenir una part aèria més jove i vigorosa. Es farà solament
per indicació de la Direcció d’Obra.
Esporga excepcional. A més a més d’aquestes esporgues i excepcionalment, s'hauran
d’efectuar aquelles altres que indiqui la Direcció Facultativa Municipal quan les
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circumstàncies ho aconsellin. (Poda de façanes, de rebaix de copa, de cables,
refaldats , etc)
4.1.4.2

Normes a complir per a la realització de les esporgues

Els talls es realitzaran, sempre que el diàmetre de branca a tallar ho permeti, amb
tisora.
La direcció del servei correspondrà a l’adjudicatari, tot i necessitar l’autorització del
Servei de Parcs i jardins d'aquest Ajuntament i emetre els informes requerits.
L’adjudicatari haurà d’aportar una persona responsable per l’organització tècnica dels
treballs i per l’emissió dels corresponents informes, tenint la categoria d’Enginyer
tècnic agrícola.
L’adjudicatari tindrà cura en la correcta realització de les feines, sent el responsable
dels desperfectes que es puguin ocasionar a persones, animals o béns.
L´oferta haurà d´incloure els treballs de poda, recollida, trituració i transport a
abocador autoritzat, que es troba ubicat a la planta de compostatge gestionada per
Metrocompost dins del terme Municipal de Castelldefels, així com la neteja suficient
dels carrers on es treballi (incloent l´escombrada si aquesta es necessària). Segons
determinin els serveis tècnics el triturat de poda haurà de ser dipositat en un parc de
la població per a la seva reutilització com a mulching.
Els restes de l´esporga seran retirats i els carrers hauran de quedar nets, si cal
escombrant l’àmbit afectat, en el mateix dia de la realització de les feines.
S’hauran de col·locar cartells normalitzats (100 x 50 cm) amb la finalitat d´informar
als propietaris dels vehicles aparcats al carrer i a l´usuari de la via pública en general
de la realització de aquestes tasques, tres dies abans de portar-les a terme.
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Tanmateix, l´empresa s´haurà de posar en contacte amb la Policia Local per tal
d´informar amb la suficient antelació (3 dies abans) dels carrers on es portaran a
terme les feines d´esporga, i es sol·licitarà la presència de la grua municipal quant
els vehicles prèviament avisats no hagin sigut retirats de l´àmbit d´actuació.
Es podrà estimar, d’acord amb la policia local, l’ús de fulletons normalitzats per tal
de ser dipositades en els parabrises dels cotxes amb l’objectiu d’augmentar el grau
de desallotjament de vehicles del carrer.
Es tindrà una especial cura amb la seguretat dels vianants i vehicles de la via pública,
destinant el personal i mitjans necessaris per tal de que no es produeixi el pas de
vianants en l’àmbit dels treballs i senyalitzar convenientment amb cons, senyals de
trànsit etc.., el trànsit rodat.
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En el cas que es detectessin mitjançant inspecció visual podridures o punt dèbils a
l´estructura de l´arbre, que aconsellin la realització d´una poda no descrita en la
relació (terciat, desmoxat, e inclús la tala de l´exemplar) s´haurà de donar avís per
escrit als Serveis Tècnics de Parcs i Jardins per tal de avaluar la situació per portar a
terme la posterior operació de poda o tala, sense perjudici de la compensació
econòmica si s´escau.
En els carrers on es portin a terme les feines es realitzarà inventari que especifiqui
el següent: Nº d´ arbres esporgats, nº d´arbres totals, espècie, mida i/o perímetre.
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Tanmateix es facilitarà informe sobre l´estat de l´arbrat en el que s´intervé, amb la
finalitat de disposar de la informació sobre possibles podridures que no es poden
detectar des de terra per tal de portar a terme un seguiment de les mateixes.
L´empresa contractada haurà de vetllar per tal de que es compleixin totes les normes
de seguretat e higiene aplicables en aquest tipus de feines.
La direcció de les tasques correspondrà a l’adjudicatari, tot i necessitar l’autorització
del Servei de Parcs i jardins d'aquest Ajuntament i emetre els informes requerits.
L’adjudicatari haurà d’aportar una persona responsable per l’organització tècnica dels
treballs i per l’emissió dels corresponents informes.
L’adjudicatari tindrà cura en la correcta realització de les feines, sent el responsable
dels desperfectes que es puguin ocasionar a persones, animals o béns.
Els treballs han d’incloure els treballs de poda i la trituració. Les restes de la poda
hauran de recollir-se, triturar i ser transportades o bé a abocador autoritzat
immediatament i en el mateix dia del seu tall o bé a zona de acopi per la seva
utilització com a mulch en el lloc on determinin els serveis tècnics municipals.
També s’inclou la neteja suficient dels carrers on es treballi (incloent l´escombrada
si aquesta es necessària).
4.1.4.3

Formació, manteniment d’escocells.

- Tots els arbres hauran de tenir una clota o escocells proporcionat a la seva grandària
i de manera que pugui recollir totes les aigües de reg i de pluja natural.
- No s'acceptaran escocells marcats amb bordons més alts que el nivell de la vorera,
ja que no permeten l’entrada d'aigües de pluja, ni clotes no formades que no recullin
l’aigua de reg i pluja.
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- L’arbre sempre haurà de quedar centrat, a excepció de plantacions en terrenys en
pendent on l’arbre s'ubicarà a l’extrem inferior de la clota o escocell.
-Tots els escocells hauran de tenir el nivell de terra de 10 a 15 cm. per sota del
paviment o sòl, per retenir tant les aigües de reg com les de pluja, sense descalçar
l’arbre ni les arrels, ni inclinar-lo.
- En el cas d’existir qualsevol anomalia o deficiència en paviments, relligues, voreres,
protectors, tutors o similars al voltant de l'escocell, el contractista haurà de
comunicar-ho per escrit immediatament als Serveis Tècnics municipals de Jardineria.
- Per tal de trencar la crosta superficial del sòl de l’escocell o clota, amb la finalitat
de fer-lo més permeable a l’aigua i a l’aire, disminuir evaporació trencant capil·laritat
del terreny i eliminant de pas totes les males herbes presents es realitzarà entrecavat
i neteja de les clotes i escocells amb una freqüència:
- 3 cops en mesos alterns d’abril a octubre
- 1 cop més la resta de l’any.
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4.1.4.4

Reg

- En general els regs hauran de garantir una humitat en profunditat suficient per a
un òptim desenvolupament de l’arbre. La periodicitat anirà en funció de l’espècie,
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temps de plantació, pluviometria, edat, capacitat de retenció d’aigua de les terres,
etc..
- Cal entendre que el període fort de reg és el comprés entre maig i agost, ambdós
inclosos i desprès de les plantacions d’arbres a l’hivern. La resta de l’any el reg
decreix per l’època d’atur vegetatiu i pluviometries de primavera i tardor.
- S'haurà de regar els arbres plantats en els últims 5 anys, i aquells adults que
agrònomament ho puguin necessitar i que així ho consideri la Direcció Facultativa
Municipal.
- L’adjudicatari també haurà de regar, conservar i mantenir els arbres que disposin
de sistemes automàtics i els seus mecanismes de reg (degoteig, inundadors, etc.).
Les avaries, obstruccions i anomalies les haurà d’arranjar i substituir, si pertoca
tècnicament, quedant exclòs les derivades de vandalisme.
4.1.4.5

Tractaments fitosanitaris i adobats

Són vàlids per a aquest apartat totes les consideracions de tipus general i comú
efectuades en l’apartat per a la conservació de gespes del present plec.
Els tractaments seran els planificats i els imprevistos:
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Estadísticament sabem amb bastant certesa el seguit de plagues i malalties més
usuals que afecten a les diferents espècies vegetals del nostre poble i en funció
d'aquests criteris s'establirà un calendari de tractaments que s'anirà confeccionant a
mida que les plagues d'insectes es vagin detectant i les malures generalment
provocades per fongs, s'intueixin els primers símptomes, acompanyats amb les
condicions meteorològiques òptimes per el seu desenvolupament. No es pretén
eliminar la plaga o la malaltia sinó tan sols mantenir-les per sota dels llindars que
produeixen la pèrdua del seu valor ornamental.
Tant el número de tractaments com les quantitats d'arbres objecte d'aquest concurs,
son orientatives i susceptibles a ser canviades en funció de les necessitats, la
climatologia i a les noves malalties i plagues que puguin aparèixer. Així doncs
depenent de l’any es produiran més o menys freqüències de tractaments en dates
que poden variar. Així doncs, els tractaments planificats serveixen com a base del
càlcul i seran aproximadament els d’un any normal.
El personal de la contracta portarà a terme la vigilància de l’evolució de les plagues
per tal de donar avís del moment més oportú del tractament, sempre amb l’objectiu
de portar a terme els mínims tractaments possibles.
Tot tractament haurà de ser autoritzat pel tècnic municipal, i segons l’estat de la
plaga o malaltia, es decidirà la necessitat o no del tractament.
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Possibles tractaments:


1 Tractament contra Corythuca als Plataners entre finals d'abril i agost.



2 Tractaments anuals per les gespes un per malures durant l'estiu i un per
cucs al setembre.



1 Tractaments anuals contra Pugons, que en certs arbres seran 2 en Cercis
siliquastrum a la Barceloneta i a les Catalpes.
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1 Tractament anual per la Processionària de Pins-Cedres a finals de setembre,
primers d'octubre.



1 Tractaments anuals per l'Assecada de cupressàcies.



1 Tractaments anuals contra caparreta de l’alzina.



2 tractaments anuals pel tractament herbicida de les superfícies de sauló

Tractaments imprevistos
Seran tots aquells no esperats o usuals que, degut a incidències climàtiques com
aparicions de adaptacions d'insectes o noves malalties de fongs o degut a condicions
ambientals o a invasions al·lòctones, afavoreixin excepcionalment la presència d’una
determinada plaga.
Normes a complir per la realització dels tractaments
L'empresa contractada ha d'acreditar estar inscrita al Registre Oficial d'Establiments
i Serveis Plaguicides del DARP de la Generalitat de Catalunya. I estar al dia en
l'avaluació de Riscos Laborals i Planificació de l'acció preventiva de l'empresa.
El personal que realitzi els tractaments haurà d'ésser respectuós amb els ciutadans i
bens urbans. En la seva indumentària haurà de visualitzar-se el nom de l'empresa
d’acord amb la imatge corporativa que es facilitarà. Aniran equipats amb el
corresponent material de protecció (EPI'S) segons la normativa de Seguretat e
Higiene I han d'acreditar estar en possessió del Carnet d'Aplicador de tractaments
fitosanitaris nivell bàsic pel DARP. Així com els xofers dels vehicles el carnet ADR, de
transport de matèries perilloses.
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L'horari de tractament serà aquell que no causi perjudici a la normal circulació tant
de vianants com de vehicles i durant l'interval d'evaporació més baixa, (generalment
de nit i matinada) i el fixarà l'Ajuntament d'acord amb l'empresa
Tot el material, maquinària i productes necessaris anirà a càrrec de l'empresa
adjudicatària, utilitzant tots els elements per fer una distribució homogènia i
completa del producte sobre la superfície de les diferents espècies vegetals, amb
maquinària adequada per poder polvoritzar el volum d'aigua necessari per cada
malaltia o plaga des de 50 a 3000 l/Ha.
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S'utilitzaran mitjans, productes i procediments moderns, eficaços i no tòxics ni
molestosos per a les persones. S'utilitzaran elements de treball d’ultra baix volum.
Els polvoritzadors seran de tipus romboide amb turbulència, el dipòsit pel el caldo
d'un mínim de 1000 litres i la sortida del canó en forma de cua de peix per controlar
tant l'amplitud com l'alçada de la zona a tractar. Els tractaments de petites unitats
de superfície es podran portar a terme amb motxilla individual. Tots els equips
d'aplicació hauran d'estar en perfectes condicions de funcionament i equilibrats per
tal de garantir unes correctes dosificacions, segons normativa CE.
Els vehicles dotats amb llums d'emergència rotatives, autoritzades per tràfic, i de
"warning", així com també d'un sistema de comunicació "acústic-visual" amb la
cabina del xofer per poder parar i engegar.
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L'empresa serà la responsable dels treballadors que prestin el servei contractat i de
qualsevol dany a persones, vehicles i altres desperfectes.
Els tractaments es realitzaran amb les condicions meteorològiques (temperaturahumitat-pluja-vent) més favorables, que requereixin els productes per tal de garantir
uns bons resultats i una mínima incidència per el Medi Ambient. En cas de no donar-se
aquestes condicions, caldrà ajornar els tractaments. I en cas de pluja desprès de la
realització dels tractaments, aquests es tornaran a repetir segons criteri del
responsable de l'Ajuntament.
Una vegada detectada la plaga o malura el responsable de tractaments del Servei de
Manteniment, decidirà si cal o no tractar, depenent de l'extensió de la malura o del
nivell d'individus del paràsit, i previ avís a l'empresa amb les espècies a tractar i els
productes pertinents, el termini d'inici i execució dels treballs serà com a màxim de
48 hores, i amb els tractaments que l'Ajuntament requereixi d'urgència serà de 24
hores com a màxim.
En la repetició de tractaments contra una mateixa plaga o malaltia, s'utilitzaran
matèries actives diferents, per no crear la resistència dels paràsits. Així mateix es
donarà prioritat a les matèries amb elements naturals de control "lluita biològica" i
només es podran utilitzar els productes inclosos en el llistat actualitzat de l'àmbit de
Parcs i Jardins segons la normativa legal del Servei de Protecció Vegetal del DARP. I
utilitzant sempre l'anomenat C.I.P. o Control Integrat de Plagues.
L'empresa adjudicatària podrà fer ús de les boques de reg propietat de l’Ajuntament
dotades amb aigua no potable, més properes per l'abastament d'aigua del dipòsit
complementari, amb una capacitat mínima de 2000 litres, per evitar riscos de retorn
dels productes a la xarxa d'aigües i poder realitzar en el mateix lloc les formulacions
dels productes fitosanitaris corresponents a cada tractament.
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Els envasos buits dels productes hauran d'esbandir-se amb aigua i el seu contingut
s'abocarà en el tanc d'aplicació, amés seran retirats per l'adjudicatari i eliminats a
través d'un gestor autoritzat per la Generalitat de Catalunya segons l'actual legislació
vigent, que l'empresa acreditarà.
L’empresa adjudicatària serà responsable dels problemes de fitotoxicitat que pogués
derivar-se dels tractaments, estant degudament obligada a restituir els danys
causats.
Tot tractament haurà d'anar acompanyat d’adob foliar i mullant, si aquests són
compatibles.
En les zones de tractament haurà d’evitar-se qualsevol perjudici a les persones i amb
especial atenció als nens, i a les plantes i animals domèstics. Es controlarà el degoteig
per evitar molèsties i inconvenients a persones i elements de la via pública.
-S'haurà de mantenir vigilància per detectar qualsevol atac o malalties imprevistes i
així poder procedir al seu immediatament combat, avisant a la Direcció Facultativa
tant en atacs de pugó com per qualsevol altra plaga o malaltia.
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-Els tractaments s'aplicaran mitjançant productes i procediments moderns, eficaços
i no tòxics ni molestosos per a les persones, aus ni mamífers.
Disposar de tots els equips de seguretat per aïllar els treballadors dels productes
fitosanitaris que s'apliquin i garantir la seva seguretat mentre treballen a la via
pública.
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Es durà a terme la col·locació de cartells d’avís normalitzats en lloc visible de la porta
dels habitatges més properes a la zona a tractar per tal d’informar al veïnat de la
realització de les tasques.
Per realitzar els treballs, senyalitzar convenientment amb cons, tanques, cintes i
senyals d’obra la via pública, i disposar d’un treballador que avisi a persones i
vehicles. En el cas d’existir important circulació rodada, avisar a la Policia Municipal
per tal de donar suport en el control del tràfic.
El contractista haurà de vetllar pel bon estat de creixement i desenvolupament de
l’arbre i donar avís dels arbres que presentin clorosi, mancances o depauperació.
L’adobament convencional en escocells és molt difícil, per la qual cosa s'aprofitarà
l’hora de realitzar un tractament fitosanitari per realitzar l’adob per via foliar o
radicular.
4.1.4.6

Treballs de seguretat i urgències d’arbrat públic

Comprèn tots els treballs que siguin necessaris d’aplicar per tal de mantenir i restablir
la seguretat urbana afectada per l’arbrat públic, per la qual cosa és necessari el poder
disposar d’un servei d’urgències de 24 h., inclòs en les despeses generals:
- Tala o poda d’arbres i branques perilloses, per afeccions diverses. Inclinacions,
cops, trencadisses, contacte o proximitat amb conduccions de Cies. de Serveis,
vehicles, deterioraments diversos, afectacions per condicions climatològiques
ambientals adverses, accidents, etc i qualsevol altre causa que pressuposi una
situació d’inseguretat de l’arbre o alguna de les seves parts.
- L’arbrat accidentat o deteriorat per qualsevol causa, caldrà redreçar-lo i subjectarlo amb cables o aplicar qualsevol altra tècnica de recuperació.
- Si l’arbre accidentat no és recuperable, s'haurà de tallar, trossejar i retirar de la via
pública i portar-ho fins a l’abocador autoritzat.
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- La Direcció Facultativa Municipal determinarà la tècnica a aplicar en cada cas,. sense
perjudici de les compensacions econòmiques, si és procedent.
4.1.4.7

Manteniment i conservació de tutors, protectors, cablatges, reixes
metàl·liques dels escocells.

El contractista haurà de conservar i mantenir en perfectes condicions els elements
de mobiliari urbà i de protecció, subjecció, ornamentació o d’altres que tinguin els
arbres públics. Això inclou a:
- Tutors metàl·lics, de fusta o d’altres materials.
- Protectors.
- Encintats.
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El contractista estarà obligat a inspeccionar l’estat d’aquests elements i passar
comunicat per escrit a la Direcció Facultativa Municipal.
4.1.5 CONSERVACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’OBRA HIDRÀULICA
4.1.5.1

Generals.
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L’aigua consumida en les operacions de reg serà a càrrec de l’Ajuntament, ja sigui
provinent de companyia o d’altres fonts d’alimentació.
El contractista podrà utilitzar les boques de reg instal·lades en els jardins i en els
seus entorns, sempre que aquestes siguin de propietat municipal. Qualsevol ús que
no sigui l’apropiat, així com la utilització de xarxes de reg no municipals està prohibit
i seran a compte i risc de l’adjudicatari, que haurà de respondre si s’escau, de la
infracció comesa.
Si per l’incorrecte manipulació de boques de reg o de la realització dels mateixos, hi
hagués pèrdues d’aigua, descalçament, arrossegaments o erosions del terreny o
altres perjudicis, l’adjudicatari restablirà pel seu compte la situació inicial de tota la
zona amb danys i fins i tot abonarà l’import del volum de les aigües vessades.
L’adjudicatari vetllarà en tot moment, perquè no es produeixin robatoris d’aigua, i ho
haurà de comunicar, si ho detecta a la Direcció Facultativa Municipal i /o Policia Local.
L’adjudicatari tan sols haurà d’utilitzar l’aigua estrictament necessària per al reg,
sense pèrdues d’aigua i tancant sempre correctament les boques de reg i les
arquetes.
El contractista es farà responsable de la conservació i el manteniment de tota la
instal·lació de reg i de la resta de la xarxa d’aigua dins de l’àmbit dels parcs i jardins,
excepte de la que pertanyi a algun local objecte de concessió administrativa (bar,
quiosc, etc.), o sigui aliè a l'ús del parc (edificis públics, centre cívic, col·legi,
instal·lacions esportives tancades o vestuaris...). El límit de la conservació serà fins
al punt de connexió corresponent. En alguns casos es tracta del by-pass de connexió
a aigües no potables, si n’hi ha, o fins l’entrada del local corresponent.
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El contractista facilitarà mensualment a la Direcció Facultativa la lectura del
comptador del subministrament tant d’aigua potable com de la no potable, si no
s'indica cap altra periodicitat.
La Direcció Facultativa Municipal podrà encarregar a l’adjudicatari que confeccioni
l’inventari i els plànols de les xarxes de reg existents o noves, amb tots els serveis
existents, senyalitzant el diàmetre de canonades, boques de reg, aspersors, difusors,
inundadors, claus, programadors, electrovàlvules, pressions, etc.
Els materials necessaris per efectuar les reparacions pel desgast, envelliment o
vandalismes es certificaran aplicant els corresponents preus unitaris dels diferents
fabricants, portant-se a terme les reparacions amb el personal adscrit a la contracta
si l’entitat de la tasca no trastorna el normal desenvolupament de la conservació
general. Els materials podran ser facilitats per l’Ajuntament. En aquest cas es farà
entrega dels elements malmesos en el edifici de la Brigada Municipal. En el cas que
els desperfectes siguin motivats per un mal compliment dels treballs de conservació
de l’empresa adjudicatària, seran a càrrec d’aquesta a part de les possibles sancions
que se li puguin aplicar.
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4.1.5.2

Xarxa de reg.

La conservació de la xarxa de reg, des de la sortida del punt de connexió en el
comptador-arqueta de la Cia. d’aigües locals, o bé si es tracta d’aigua freàtica a partir
del by-pass o del pou municipal, les seves bombes, dipòsit de regulació amb les
seves bombes, passant per les canonades fins els aspersors/difusors/inundadors/
línies de degoteigs o fins les boques de reg amb les corresponents arquetes seran a
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càrrec de l’adjudicatari, incloent-hi els programadors de reg automàtic, la xarxa
elèctrica, les electrovàlvules i tota la instal·lació.
L’adjudicatari vetllarà pel perfecte funcionament de totes les instal·lacions de reg i
qualsevol avaria es repararà al més aviat possible i de manera que no incideixi en la
bona conservació dels espais a regar (caldrà resoldre-la en un termini màxim de 24
hores si es necessita per al reg diari i de 48 hores si el reg no és diari).
Les avaries que afectin els serveis viaris o a tercers, siguin de titularitat privada o
pública i que puguin malmetre les plantacions, s’haurà de reparar al moment, sense
pèrdua de temps per part de l’adjudicatari. Per ell mateix o per avís de l’Ajuntament,
Companyies d’aigües o d’altres. Sempre haurà d’avisar als Serveis Municipals de
parcs i jardins, en rebre l’avís d’avaria, i un cop l’hagi reparat, s’haurà de presentar
informe per escrit dels danys.
La Direcció Facultativa Municipal podrà encarregar a l’adjudicatari que el personal de
la contracta realitzi noves instal·lacions de reg que millorin i ampliïn els espais verds,
òbviament en aquest supòsit, els nous materials seran a càrrec municipal.
4.1.5.3

Conservació, ús i manteniment de la xarxa de reg.

La conservació de la xarxa de reg existent en estar a càrrec de l’empresa
adjudicatària, s’exigirà el seu manteniment i ús de la xarxa instal·lada, amb les
normes de funcionament de la legislació vigent i les que indiqui la Direcció Facultativa
Municipal.
Hauran d’efectuar els següents treballs mínims que fan referència al manteniment
preventiu i correctiu:
a) Posada a punt periòdicament de motors de captació i impulsió d’aigua, i
programadors i sondes de nivell.
b) Manteniment de les vàlvules reguladores i equips de pressió de la xarxa de reg.

16/04/2021

c) Reparació d’avaries que es produeixin en l’ús de la xarxa.
d) Renovació d’aspersors i hidrants, així com la seva adaptació a les programacions
del reg que s’estableixin.
e) Reparacions dels grups de bombeig, inclòs el desmuntatge, transport a tallers i
muntatge. En cas d’avaria greu, els motors han de ser substituïts per d’altres idèntics
per tal que el funcionament de la xarxa no s’interrompi.
Aquest supòsit s’utilitzarà quan la reparació suposi més de 5 dies sense funcionament
de l’estany o font.
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f) El programador no requereix cap manteniment. És suficient el canvi de la
programació de reg per adequar-la a les necessitats de les plantes. Caldrà vigilar
amb assiduïtat
els corresponents missatges dels diferents problemes de
funcionament que presenti a la pantalla.
g) S’aconsella periòdicament (dues vegades l’any), verificar un arrencament
individualitzat de cada sector per detectar possibles malmeses en els conductors, així
i tot, si no es produeixen grans necessitats a la instal·lació, no requereix un
manteniment sistemàtic profund.
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h) Si la instal·lació compta amb filtres amb capçalera de sector (és a dir, abans de
cada electrovàlvula), la verificació de la instal·lació amb l’arrencament manual que
s’ha realitzat pels conductors elèctrics, serveix per examinar detalladament el
funcionament de cada electrovàlvula.
Clau de pas:
i) Un cop cada 6 mesos s’haurà de netejar el pericó i la clau de pas general o sectorial,
que caldrà lubrificar-la convenientment, ruixant-la amb petroli o bé amb oli lubrificat
diluït accionant la clau obrint-la o tancant-la. Si s’observa fuites, s’haurà de canviar
el que es consideri. Un cop cada any caldrà fer neteja de l’exterior i interior de l’aixeta
i pintar-la si és el cas.
j) en les claus de pas amb desguàs, un cop a l’any es netejarà el pericó i la clau de
pas, que caldrà lubrificar convenientment, ruixant-la amb petroli o bé amb oli
lubrificat diluït i accionant la clau, obrint-la o tancant-la. Si s’observa fuites, s’haurà
de canviar el que es consideri. Finalment s’haurà comprovar que les aixetes quedin
ben tancades.
Les aixetes de desguàs s’hauran de mantenir obertes durant 3 minuts, observant si
l’aigua evacua lliurement. Quan l’aixeta es trobi al final d’una canonada s’efectuarà
aquesta operació un cop al mes.
K) En la vàlvula reductora de pressió un cop a l’any s’haurà de revisar les peces i
mecanismes de la vàlvula, aïllant-la i tancant les claus de pas i reparant o substituint
el que calgui. S’haurà de netejar i pintar les peces del pericó si cal cada any.
l) En les ventoses, un cop a l’any, s’haurà de netejar el pericó i es lubrificarà la clau
de pas si existeix comprovant el funcionament de la ventosa. Si s’observessin fuites,
s’efectuaran les reparacions necessàries per un bon funcionament.
m) Boca de reg: Un cop a l’any s’haurà de comprovar el seu funcionament. S’haurà
de comprovar convenientment i ruixar amb petroli o oli lubrificant diluït. Si s’observen
fuites, s’haurà d’actuar en conseqüència.

16/04/2021

o)Els filtres s’han de mantenir net d’impureses
p) En el cas de les instal·lacions a base de degoters auto compensats, caldrà realitzar
les tasques de manteniment fixades pel fabricant del sistema. En tot cas s’haurà de
realitzar neteja de filtres mínim un cop el trimestre, accionar la vàlvula de descàrrega
o rentat una vegada a la setmana, comprovar el funcionament de la vàlvula de
ventosa i aplicació d’algicida compatible una vegada l’any.
4.1.5.4

Conservació de fonts i estanys.

La conservació de les fonts públiques decoratives i dels estanys, llacs i altres elements
decoratius dels jardins amb aigua aniran a càrrec de l’adjudicatari.
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L’adjudicatari realitzarà la conservació i el manteniment comprovant el funcionament.
L’adjudicatari haurà de prestar el suport necessari per la presa de mostres d’aigües
que es realitzen de forma periòdica per garantir la qualitat sanitària de les aigües
dels estanys.
Es realitzaran els tractaments de l’aigua, cloracions, floculacions i d’altres necessaris
per mantenir l’estany i zones d’aigua en bones condicions.
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Els serveis mínims de l’empresa adjudicatària són els següents:
a) Posada en servei de totes les instal·lacions mecàniques i elèctriques.
b) Vigilància periòdica de les instal·lacions durant el seu funcionament.
c) Greixatge periòdic dels elements mecànics.
d) Pintat periòdic, al menys un cop l’any, de tots els elements subjectes a oxidació.
e) Neteja de canonades/ conductes i regulació de brolls a les alçades correctes.
f) Portar a terme les reparacions que es derivin del desgast, vandalismes o mals usos,
sense perjudici de la compensació econòmica si s’escau.
Es podrà fer ús d’algicides o productes similars d’acord amb la Direcció Facultativa
Municipal.
Verificacions sistemàtiques
Dins la verificació sistemàtica de l’estat general de l’estany és essencial comprovar
l’estat de les juntes de dilatació per controlar els possibles trencaments.
Verificació de fuites.
Verificació de la línia d’alimentació, tant de la clau del pericó com del pericó al
comptador.
Verificació de les preses d’aigua (conduccions, etc).
4.1.5.5

Fonts de beure
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En el cas de fonts de beure, s’haurà de comprovar sistemàticament el funcionament
accionant el polsador i comprovant que es pot beure de forma còmoda regulant, si
cal la pressió de sortida.
Tanmateix, setmanalment, caldrà accionar el polsador, durant el temps que sigui
necessari, amb l’objectiu de renovar l’aigua que omple els tubs de subministrament
d’aigua potable i garantir les condicions sanitàries de l’aigua de boca. A tal efecte,
s’haurà d’augmentar el temps de sortida de l’aigua, en les fonts que es troben més
allunyades de comptador, fins assegurar la completa renovació de l’aigua que omplia
les canonades de subministrament.
Les fonts de beure s’hauran de pintar un cop a l’any i es mantindran sempre netes.
L’adjudicatari s’encarregarà de notificar a l’Ajuntament les reparacions que calguin
tant per averies observades per inspeccions com per indicacions de la Direcció
Facultativa.
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4.1.6 REENCEBAMENT DE CAMINS, PASSEIGS, ZONES DE REPÒS AMB SOL
ESTABILITZAT. APORTACIÓ DE SORRES I SAULONS
Un cop a l’any es procedirà, en els camins, passeigs i zones terroses i amb
més o menys periodicitat si és necessari a criteri de la Direcció Facultativa, a l’estesa
de sauló garbellat, en un gruix mínim de 2 cm. amb una capa del mateix material,
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de manera que quedin enrasades totes les desigualtats o enfonsaments del terreny,
encara que se sobrepassi el gruix esmentat. (inicis de processos erosius)
L’estesa es realitzarà sobre superfície prèviament netes o escombrades,
després caldrà regar-ho i passar-hi el corró.
La Direcció Facultativa Municipal indicarà les èpoques oportunes per fer-ne
l’aplicació.
En els casos de forts processos erosius es podran aplicar tècniques d’aplicació
de polímers resinosos o d’altres, després del encebament, per tal d’estabilitzar els
sòls de sauló. En tots els casos, l’adjudicatari assumirà els costos de la mà d’obra,
però no dels materials.
4.1.7 MANTENIMENT
I
CONSERVACIÓ
EQUIPAMENTS, I OBRA CIVIL

DEL

MOBILIARI

URBÀ,

Són tots aquells elements que integren els parcs i jardins, exceptuant
evidentment, les plantacions.
Es comunicarà a l’Ajuntament qualsevol anomalia detectada en aquest
elements per tal de efectuar les accions necessàries per el seu correcte funcionament.
Segons la naturalesa de l’anomalia, el tècnic municipal, prèvia acceptació per part de
la contracta, podrà autoritzar a efectuar les reparacions d’emergència que es
considerin oportunes. El cost material anirà a càrrec de l’ajuntament, però no el de
mà d’obra.
4.1.8 NETEJA GENERAL
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4.1.8.1

Neteja general

Es contempla la possibilitat d’adaptar les freqüències als usos dels parcs de
tal manera que hi hagin els mitjans necessaris en els moments de major ocupació, i
adaptar els equips a la pressió d’ús. Es preveu major afluència de públic en caps de
setmana i en el període Abril-Octubre, així com en els actes culturals que es
planifiquen en les àrees verdes. Aquests torns, si s’escau, es concretaran i pactaran
entre l’adjudicatari i l’Ajuntament.
El personal dependent de l’adjudicatari s’haurà de dedicar una atenció
constant i meticulosa a la neteja de totes les superfícies compreses dins del perímetre
de les zones a conservar.
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Aquesta feina consistirà en l’eliminació, tant de la vegetació de creixement
espontani (herbes dolentes, etc) previst en l’apartat sobre les escardes, així com
fulles caigudes, restes de les feines de sega, retalls i podes, deixalles i escombraries
que per qualsevol procediment siguin a les zones que són objecte d’aquest contracte,
també s’encarregarà del manteniment de neteja de fonts i estanys i tenir-los nets i
amb fàcil accés, sense entollaments d’aigües al voltant, sense papers o altes objectes
flotants o en el fons.
L’adjudicatari gestionarà tots els residus que es generin a partir de la seva
activitat amb compliment de les normes i ordenances existents en el moment,
aportant els comprovants que garanteixin aquesta gestió diferenciada (restes
vegetals, RSU, mobles i voluminosos, residus especials,…).
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L’obligació de l’adjudicatari no es limita a l’escombrada, la recollida, i
l’amuntegament dels materials indicats, dins de les superfícies que té assignades sinó
que ha de completar-se amb la retirada immediata de totes elles, amb mitjans propis
o al seu càrrec, fora del recinte de la zona verda transportant-lo fins abocador
autoritzat, salvat que la Inspecció Facultativa decideixi donar-li alguna altra aplicació
o destí dins de l’esmentat recinte: en qualsevol cas, les situarà en el lloc designat a
l’efecte. S’ha previst un magatzem a l’exterior on poder actuar com un trasbals on
es podrà seleccionar els residus per tal de poder donar el destí específic.
Quan hi hagi actes culturals, socials, esportius o d’un altre tipus dins del parc
o qualsevol zona verda, objecte de conservació, serà obligada la seva neteja prèvia i
posterior de forma immediata a la realització de l’acte, sense que aquest fet suposi
un augment de l’import fix a percebre en els actes que es troben programats, que
caldrà consultar anualment, com ara festa major, fires anuals, mostres cultural si
d’altres.
Les papereres s’hauran de buidar diàriament i netejar amb aigua amb la
periodicitat que exigeixi la Direcció Facultativa Municipal.
Caldrà utilitzar bosses especials de material plàstic compostable o similar en
la recollida de restes vegetals de tot tipus i bosses standard per escombraries, per
tal de no amuntegar-ho fins que sigui carregat i transportat. Es retiraran
obligatòriament el mateix dia de la seva recollida. Aquests, fins a la seva retirada, es
dipositaran en punts no visibles dins del parc o jardí. No podran dipositar-se en els
contenidors implantats a la via pública per a la recollida de residus domèstics, brossa,
podes, etc. Els costos de retirada són a càrrec de l’adjudicatari.
Es contempla la possibilitat també de la neteja dels escocells o clotes de
l’arbrat lliure, en zones transitades del recinte enjardinat tinguin o no la seva
corresponent tapa o reixa i sempre en el cas que sigui requerida la feina per part dels
serveis tècnics municipals, encara que, en principi, aquesta tasca és realitzada des
de el servei de neteja viaria; la neteja consistirà en l’extracció dels residus que s’hagin
acumulat en l’escocell, tornant a col·locar la tapa o reixa degudament, si n’hi ha.
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Es mantindrà net de males herbes el sauló a través de tractaments herbicides o a ma
si fòs el cas.
4.1.8.2

Escardes i eliminació de males herbes.

L’escarda o neteja d'herbes indesitjables, haurà de fer-se quan aquestes resultin
visibles i facin desmerèixer. L’eliminació podrà portar-se a terme de forma manual o
bé utilitzant herbicides; en aquest últim cas, serà la Direcció Tècnica qui autoritzi
l’aplicació dels herbicides selectius proposats, que garanteixi la supervivència de les
espècies utilitzades en la sembra i les altres plantes que componen el jardí.
En les gespes implantades de menys d’un any l’escarda es farà manualment eliminant
tot el sistema radicular de les males herbes.
4.1.9 NETEJA DE FONTS I ESTANYS
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Es realitzarà la neteja de totes les fonts ornamentals, fonts de beure i estanys
existents a les zones verdes.
L’adjudicatari haurà de mantenir un perfecte estat, i neteja tots els elements que
componen les fonts i estanys que se li adjudiquin.
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Les fonts de beure hauran d’estar sempre netes i sense embussaments.
Les fonts i estanys es netejaran diàriament de papers, brosses, deixalles, algues, etc.
Per tal d’aconseguir un bon aspecte de les aigües dipositades o en recirculació.
Els estanys es buidaran d’aigua i netejarà i desinfectarà els fons i les parets un mínim
de 1 cops/any, retirant tots els llots, deixalles i impureses. Es tindrà en compte la
possibilitat de recuperar l’aigua si el seu estat ho permet.
L’adjudicatari netejarà un mínim d’un cop/mes el fons de l’estany amb maquinària
especialitzada neteja fons per a llots i impureses.
4.1.10 NETEJA DE BANCS I PAPERERES
El mobiliari urbà haurà d’estar sempre en perfecte estat de neteja, per tant,
caldrà procedir a un repàs visual diari i a un rentatge mensual, si la Direcció
Facultativa Municipal no indica una altra periodicitat.
4.1.11 NETEJA DE LES AREES DE JOC INFANTIL
Es mantindrà informat a l’Ajuntament qualsevol anomalia detectada en els
jocs infantils, per tal de donar avís a la empresa adjudicatària.
En cas de observar un estat de neteja deficient que posi en risc la salut dels
usuaris, p.e vidres trencats, xeringues, excrements d’animals, restes d’aliments...
caldrà actuar de manera immediata, encara que aquesta tasca estigui contractada a
una altre empresa.
4.1.12 CONTENIDORS
Sempre que sigui requerit el servei d’un contenidor, es procedirà a la seva
immediata retirada en el moment que estigui ple, tenint cura que els caps de setmana
s’hagin retirat.
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4.1.13 RETIRADA DE BRANCATGE DE PODES, RETALLS I RESTES VEGETALS
Sempre que es realitzin els esmentats treballs es procedirà a la seva
immediata recollida i transport, tant sigui al contenidor o directament al camió,
evitant en tot moment la invasió de l’espai públic, en cas necessari l’adjudicatari
haurà de procedir a la seva senyalització o abalisament.
4.1.14 NETEGES ESPECIALS
b) Senyals de trànsit i enllumenat
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L’adjudicatari es responsabilitzarà per tal que la vegetació no distorsioni
l’enllumenat públic ni les senyalitzacions de trànsit (semàfors, senyalització vertical,
etc.).
4.2 OPERACIONS D’ESPORGA
4.2.1 CRITERIS GENERALS
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Aquesta labor queda supeditada al que indiquin en cada cas els tècnics del servei de
jardineria de l'Ajuntament, per a cada espècie lloc i circumstància, supeditant-se a
les normes següents:
En tot els casos en què no es fixin condicions particulars seran d'aplicació les NTJ "
Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme " del Col·legi Oficial d'Enginyers
Tècnics Agrícoles de Catalunya.
Seran d'aplicació :
-"Pliego de condiciones tècnicas, económicas y administrativas para la contratación
de los trabajos de poda " , publicada en Parjap-87.
-Les tècniques de la publicació " La poda de los árboles ornamentales " de Emmanuel
Michau.Mundi-Prensa.1987.
-Mètode de valoració de l'arbrat ornamental. " Norma de Granada " Associació
Espanyola de Parcs i Jardins Públics. MAB-UNESCO 1990.
-British Standard 3988: Recomanacions pels treballs en l'arbrat. Aprovades i
acceptades per International Society de Arboriculture.
-Les Normes Tecnològiques i prescripcions tècniques, de la International Society of
Arboriculture.
-L'adjudicatari ve obligat , sota la seva absoluta responsabilitat al compliment del
que s'ha establert en quan a seguretat del treball i Legislació laboral.
4.2.1.1
Funcions que caldrà atendre la poda:
1.2.3.4.-

Funció estètica.
Funció sanitària.
Seguretat viària.
Control de la forma i de l'estructura de l'arbre.

4.2.1.2

Necessitat de l'esporgada
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Els arbres per al seu desenvolupament natural no precisen de la poda o esporga. La
poda és una tècnica artificial de cultiu que l'home aplica per a aconseguir una
determinada finalitat. Però degut a condicionants i limitacions que imposa el món
urbà, s'ha hagut d'aplicar tècniques que busquen aquest equilibri en las que calen
altres tractaments de poda més limitatius, com són les tècniques de poda més
tradicionals de "brocada o buidats interiors".
Per mantenir la salut i bon aspecte de l'arbre s'han d'esporgar en primer lloc les
branques malaltes malmeses o mortes, a fi d'impedir la infecció de l'arbre per fongs
xilòfags, que podrien penetrar per aquesta via. L'eliminació de branques vives i sanes
només es justifica per esclarissar la copa, permeten l'entrada de llum i aire quan és
molt densa, per compensar la pèrdua d'arrels, per donar bona forma a l'arbre,
eliminant les branques creuades o mal dirigides i per revitalitzar arbres vells o poc
vigorosos. Les esporgades dràstiques, en canvi, en reduir seriosament la superfície
foliar potencial, poden debilitar a l'arbre i fer-lo més susceptible a les infeccions. A
més l'eliminació d'una part considerable de la copa exposa bruscament als raigs
directes del sol els teixits delicats de l'escorça de les branques interiors, que poden
sofrir cremades.
Als carrers és necessari esporgar també els arbres per evitar interferències amb els
cables elèctrics i telefònics, amb l'enllumenat públic, amb la senyalització viària;
semàfors, amb el trànsit rodat i amb els habitatges, i també per impedir la caiguda
espontània de branques. No s'han de realitzar treballs de poda d'arbres a menys de
la distància de seguretat que s'indiquen les normatives i reglaments de les Cies.
Elèctriques i en el seu defecte no s'han de realitzar treballs a menys de 15m. de les
línies de mitja tensió i a menys de 3m. de les línies de baixa tensió, sense advertir
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prèviament als serveis especialitzats de les Cies. Elèctriques per a la seva
desconnexió momentània o anul·lació del Servei. Tenim l'opció d'obrir en forma de
"Y" tot formant la capçada pels laterals de les conduccions de Serveis que queden en
la part central. També caldrà avisar prèviament a la Direcció Facultativa Municipal.
En tots els casos, és fonamental efectuar correctament els talls i tractar degudament
les ferides resultants.
Detall de les normes generals que s'aplicaran:
1.- Eliminar totes les branques seques.
2.- Eliminar totes les branques trencades.
3.- Eliminar totes les branques malaltes o atacades per insectes,
els quals , siguin irrecuperables des del punt de vista sanitari.
4.- Eliminar tots els monyons.
5.- Eliminar tots els xucladors.
6.- Eliminar els rebrots d'arrels.
7.- Eliminar les branques que presenten competències desfavorables.
8.- Rectificar els talls de poda efectuats incorrectament amb el fi d'afavorir la seva
correcta cicatrització.
9.- Eliminar les branques més dèbils , deixant les més fortes, sanes i millor situades,
en el cas d'encreuament o contactes.
10.-Alleugerir les branques quan presenten excessiu pes en relació al diàmetre.
4.2.1.3

Intensitat de l'esporgada.

En un arbre normal, és preferible eliminar totes les branques petites que estiguin mal
dirigides, creuades o massa juntes, tractant de mantenir la forma natural de l'arbre,
que tallar unes poques branques grans. Les ferides petites cicatritzen bé fins i tot
sense tractament, si tenen menys de 5 cm de diàmetre, mentre que les grans
requereixen un tractament preventiu i tarden sempre en tancar, amb el consegüent
risc d'infeccions.
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Forma dels talls.
Els talls s'han de fer al nivell de la base de la branca a eliminar, deixant la ferida
enrasada amb la branca que queda. No s'han de deixar monyons que sobresurtin,
perquè s'assequen i constitueixen un focus d'infecció, alhora que n'impedeixen la
cicatrització. La ferida resultant del tall d'una branca s'ha d'allargar en el sentit de la
longitud de la branca, aprimant-se cap als extrems per obtenir una forma de trau.
Com que el moviment de la saba és longitudinal i paral·lel al llarg del càmbium, una
interrupció brusca d’aquests, com en el tall d'una branca, interromp la circulació i
causa la mort de les àrees immediates al tall per damunt i per avall d'ell.
Donant forma de trau a la ferida s'aconsegueix una difusió lateral de la saba suficient
perquè això no succeeixi i s'afavoreix la cicatrització de la ferida.
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En cap cas s'utilitzarà la destral que queda absolutament prohibida per dur a terme
la esporga. Les eines de talls seran varies i s'utilitzaran segons l'arbre i la seva
circumstància.
Eines de talls: Xerrac, estisores de mà, estisores de dues mans, estisores
telescòpiques, estisores pneumàtiques, moto serra ( casos especials).
4.2.1.4

Esporgada de les branques grosses.
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Si s'han d'eliminar branques grosses, cal extremar les precaucions per evitar que el
pes de la branca esqueixi una tira llarga d'escorça per sota d'ella. Per això es fa un
primer tall per sota de la branca a una distància de la forqueta aproximadament igual
al diàmetre de la branca, aprofundint fins que la serra comenci a agafar-se. Es dona
llavors el tall definitiu de dalt a baix, a una distància de la forqueta igual al doble del
diàmetre de la branca. Un cop tallada la branca, s'elimina el monyó amb un tercer
tall arran de tronc.
La poda de les branques de grans dimensions es durà a terme mitjançant la tècnica
de baixada amb cordes i mai amb caiguda lliure.
4.2.1.5

Tercejat.

S'anomena tercejat l'esporgada dràstica de les branques grosses d'un arbre. Aquesta
operació desfigura per complet l'arbre, en eliminar-ne la copa normal. Consisteix en
la supressió de les branques deixant-les a 1/3 aproximadament de la seva longitud
primigènia. Pot donar lloc a una infecció generalitzada del tronc, iniciada en els
extrems tallats. Ha de fer-se, no obstant això quan la copa de l'arbre està fortament
atacada per insectes o fongs, amb moltes branques mortes, o quan s'han tallat arrels,
quan la copa interfereixi amb els cables o el tràfic, i com a mesura de seguretat en
els carrers quan hi hagin cavitats a les bases de les branques. Un cop més, el tall
correcte i el tractament de les ferides serviran per pal·liar els efectes negatius.
Per a tercejar branques grosses, ha de fer un tall diagonal, que començarà
indistintament per damunt d'una gema vigorosa o un brot sa, i davallarà creuant la
branca amb un angle de 45º. La gema o brot ha de quedar en el vèrtex de tall, i ha
d'estar orientada en la direcció en què es desitja que creixi de nou la branca.
Si es tercegen les branques tallant un angle recte respecte a l'eix, la ferida cicatritzarà
amb dificultat, i probablement s'assecarà el càmbium circumdant, i donarà lloc a la
caiguda de l'escorça i originarà nous focus d'infecció, encara que s'hagi tractat el tall.
La infecció per fongs dels monyons té com a resultat la formació de gemes latents
per sota del tall, comprometent l'estabilitat d'aquestes branques i facilitant-ne la seva
caiguda.
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Si l'angle de tall és massa agut, la branca es debilita i pot estellar-se o trencar-se
quan les noves branques creixin i augmentin de pes.
4.2.1.6

Per afavorir la cicatrització de les ferides per creixement del teixit callós a partir del
càmbium perímetre., s'ha de protegir aquest immediatament de la dessecació
mitjançant l'aplicació d'un producte fungicida impermeable en el perímetre de la
ferida. El tronc descobert en canvi, ha de tractar-se amb un fungicida enèrgic
d'impregnació, com el naftenat de coure al 0,3% dissolt en alcohol o gas-oil. S'ha de
procurar que aquest producte no afecti al càmbium, perquè en retardarà el
creixement. Desprès d'impregnar el tronc, es procedirà a la seva impermeabilització
amb el mateix producte fungicida. D'aquesta manera s'aconsegueix evitar la infecció
del tronc per fongs que descomposarien la fusta, formant cavitats i afeblint la branca,
amb el consegüent risc de caiguda.
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Tractament de les ferides.

Freqüència de les esporgades.

En els parcs, places i d'altres zones verdes on els arbres tinguin espai suficient per
al seu desenvolupament, els arbres i arbusts es podaran amb la freqüència necessària
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per mantenir el bon estat sanitari, forma adequada i floració en el cas dels arbusts
de flor.
Respecte als arbres d'alineació en carrers, la falta d'espai pel seu normal
desenvolupament, farà necessària la seva esporgada. Tots els residus de les
esporgades han de ser retirats de manera immediata per l'adjudicatari.
4.3 TIPUS D'ESPORGA
S’apliquen 5 tipus d’esporga, segons port de l’arbre a actuar:
4.3.1 ESPORGA DE FORMACIÓ
Esporga destinada a formar l’arbre estructurant les branques 1ª,2ª i 3ª. Aquest tipus
de esporga s’aplica a exemplar joves, o bé a arbres que hagin patit algún tipus de
traumatisme del qual s’ha de tornar a reestructurar l’arbre.
4.3.2 ESPORGA DE MANTENIMENT
Inclou les feines de neteja de brancatge mort, aclarides, aeració interior i pinçat de
dominants en branques 2ª i 3ª, i repujats. Aquest es el sistema de esporga prioritari
a aplicar en els arbres de Begues.
4.3.3 ESPORGA DE TERÇAT
Es tracta d’una esporga destinada a reduir la capçada de l’arbre a 1/3 de la seva
alçada. Aquest tipus de esporga s’aplica només en cas de que el creixement de
l’arbrat afecti greument a les façanes i habitatges properes.
4.3.4 ESPORGA A BROCADA
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Aquest tipus d’esporga esta destinada a aquells arbres que produeixen flors o fruïts
molestos en la fusta de 2 anys. Es el cas de les moreres (Morus alba), els populus, i
puntualment algún plàtan d’ombra. També aplicarem brocada llarga a arbres amb
tendència a un gran creixement, com ara les Catalpes.
4.3.5 ESPORGA DE CONÍFERES I TOPIAREES
Esporga destinada a donar forma determinada a l’arbre. En els cas de coníferes. Es
tracta d’anar eliminant diferents nivell de brancatge per tal d’assolir el port adequat.
En cas de arbres com les casuarines, es tracta de no deixar-les créixer excessivament
en amplada i alçada, intentant mantenir el port natural.
4.4 DESCRIPCIÓ DELES ESPORGUES MES USUALS
Acer Negundo
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Seran podes de manteniment dirigides a controlar el creixement en alçada i amplada.
Algunes branques s'hauran d'aclarir, d’altres hauran de ser terçades i en alguns casos
pràcticament no s'hauran d´esporgar.
Catalpa bignonioides
La poda de les catalpes serà a brocada llarga i s'haurà de dur a terme amb mitjans
manuals (no amb destral) i mecànics.
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Ligustrum japonicum
Es realitzarà una reducció homogènia de la capçada per tal d'evitar els inconvenients
que anualment ocasionen els fruits d'aquesta espècie en caure a la vorera,
anualment. A la vegada, als carrers que presentin aquesta espècie en alineació,
s'esporgaran donant forma arrodonida a la capçada de manera proporcional a la
grandària de l'exemplar.
Melia acederach
L'esporga de les mèlies haurà de ser de manteniment, és a dir; aclarida, aeració, etc.
En els casos en els quals les façanes dels edificis estiguin molt properes, s'hauran de
retirar branques des de la creu, o bé desviar la seva trajectòria. En els casos d’arbres
amb cables elèctrics damunt la capçada, aquesta s’haurà d'obrir en forma de " V ".
Ens els carrers del barri sud, l'esporga consistirà en fer un rebaix considerable i
desviament de les branques que van a les façanes degut a que actualment estan
força enlairades i són causa de problemes amb els veïns.
Els exemplars que puguin créixer sense límits, es deixaran lliures fent només una
esporga de manteniment a nivell de branques trencades, refilades o branques mal
orientades
Morus alba i Morus alba fruitless
Es duran a terme dos tipus d'esporga segons l'estructura de l'arbre i la seva edat:
poda a brocada i poda de formació en les moreres més joves. S'esporgaran cada
any durant el mes de novembre, obligatòriament 420 unitats .
Platanus hispanica
La poda dels plàtans anirà clarament definida pel port que s'hagi establert en els
diferents exemplars i per la seva ubicació.
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Els exemplars no copats s’esporgaran mantenint el seu port piramidal. Es realitzarà
una poda lleugera de formació o manteniment per tal de guiar l’arbre en la seva
forma natural.
Es repujarà sempre que sigui convenient alçar, de manera progressiva, la capçada
de l'arbre.
En els casos on l'arbre mantingui una guia principal, però per condicionants d'ubicació
la seva capçada pugui ocasionar problemes, es realitzarà el pinçat convenient.
Per una altra part, i com a norma general, s'eliminaran aquelles branques mal
orientades, perilloses ... i en els casos necessaris es mirarà de "redirigir" la resta del
brancatge amb la finalitat d'aconseguir un bon equilibri estructural de l'exemplar.
Els exemplars formats en copa majoritàriament s'esporgaran realitzant-los hi una
esporga de reducció de capçada a l'anglesa, i sobre tot, retirant brancatge de façanes.
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Tipus d'esporga que es diferenciaran:
1- Repujat
2- Pinçat (i repujat si fos necessari)
3- Reducció de capçada a l'anglesa
Populus canadensis
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Es diferenciaran dos tipus d'esporga :
1- Esporga a brocada en aquelles unitats que així o requereixen
2- Esporga de sanejament, retirada de branques baixes, etc. A la resta dels espais.
Prunus cerasifera pisardii
Esporga de manteniment de capçada en forma esfèrica a aquells exemplars que la
presentin.
Aquells casos on la formació de l'exemplar és més lliure, es realitzarà esporga
d'aclarida i/o pinçat.
Prunus serrulata "Kanzan"
Es durà a terme una lleugera esporga de formació.
Robinia pseudoacacia

i Robinia pseudoacacia "Pyramidalis"

Es conservarà el port actual, "fastigiata" o amb capçada, segons ubicació. Donat que
gairebé a tots els indrets on hi ha robínies l'espai entre l'escocell i les façanes de les
cases és molt reduït, s'hauran d'esporgar de manera força dràstica cada tres anys.
En el cas del carrer Creu, la poda s'haurà de fer amb maquinària especialitzada tipus
plataforma elevadora o camió cistella, durant el primer hivern de la contracta, donat
que l'espai de vorera es mínim.
Si la situació ho permet, com passa a la zona de Mas Pascual, l'esporga serà molt
lleugera, eliminat sobre tot les branques mal dirigides, danyades, etc.
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Coníferes:
Es tracta de controlar el creixement
de les diferents coníferes; cupressus
sempervirens, cupressucyparis leylandi. Es durà a terme mitjançant maquinaria
especialitzada tipus plataforma automàtica o camió cistella. Es mantindrà l'alçada
marcada pel nivell de poda anterior.
Chitalpa
S'esporgarà el mínim possible, per tal de no afectar a veïnatge ni al pas de vehicles.
Tilia Sp. (Tilia plathyphyllos

i

Tilia cordata)

La poda dels til·lers haurà de basar-se en una lleugera esporga de formació aclarint
l'exemplar quan sigui convenient, eliminant les branques mal dirigides,
desproporcionades, amb talls mal realitzats per tal d'aconseguir una bona
estructuració de l'arbre.
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Celtis australis, Fraxinus s.p., Liquidambar acerifolia.
Donat que hi ha exemplars de totes les mides, des de molt grans, mitjanes i de nova
plantació, l'esporga haurà de ser l'adequada a cada situació. En general es fera una
poda de formació i de manteniment.
Les freixes, en general de nova plantació, s'haurà de vigilar la seva orientació i
mantenir en tot moment la forma piramidal original.
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Ulmus pumila
Aquells exemplars que pel seu emplaçament no presentaran cap tipus de limitació en
el seu desenvolupament, se'ls hi realitzarà una esporga de sanejament.
Els oms que pel seu emplaçament i edat, necessiten ser retinguts de capçada, se'ls
aplicarà la tècnica de reducció de capçada a l'anglesa, segons necessitats cada dostres anys.
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Donada la alta incidència de les arrels d'aquests arbres sobre el paviment de les
voreres i propietats particulars, caldrà talar puntualment aquells exemplars que
provoquin danys patrimonials.
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5. CONTROL DE QUALITAT
5.1. OBJECTE
Descriure la metodologia que utilitzaran els serveis tècnics de l’Ajuntament de Begues
per valorar el manteniment integral del sector i garantir que en tot moment s assoleixi
el nivell de qualitat requerit.
5.2. DEFINICIONS
Es defineixen els següents conceptes:
Àmbits de qualitat: agrupació dels diferents objectes de qualitat.
Objectes de qualitat: elements bàsics del parc susceptibles de ser avaluats.
Paràmetres: característiques de cada objecte que es valoren qualitativament o
quantitativa.
Nivells de qualitat: puntuacions obtingudes al valorar paràmetres, objectes, àmbits,
zones i sectors.
Tipus d anàlisi: mètrica, quantitativa, analítica, visual, acústica i/o olfactiva.
Mostra: conjunt d elements d un mateix objecte sobre els que es mesura el nivell de
qualitat.
5.3. ÀMBITS I OBJECTES DE QUALITAT DEL SERVEI DE PARCS I JARDINS
Es defineixen els següents àmbits i objectes de qualitat:
1. JARDINERIA:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.6.
1.7.

Arbre
Arbusts, tanques vegetals, entapissants i altres
Gespa
Prat regat
Paviment mixt.
Paviment granular.
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2. INSTAL.LACIONS D’AIGUA
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Escomesa, comptador i xarxa d aigua
Programador de reg
Cambra tècnica d aigua
Arqueta i tapa
Sector de reg: estacions i emissors
Boca de reg
Font de boca
Font ornamental, guèiser i brollador
Làmina d aigua, llac.

3. SERVEI D EMPRESA:
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4.1 Seguretat i salut
4.2 Personal i recursos humans
4.3 Equip gestor
La definició dels paràmetres i dels nivells de qualitat a avaluar s especifiquen en l
apartat corresponent.
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Mensualment la DF realitzarà una Valoració de la qualitat de tots els objectes del
parc en base a les mesures de mostra i nivells de qualitat fixats en el present model.
La valoració dels objectes comportarà la puntuació de tots els paràmetres que el
composin.
La valoració de qualitat de cada sector s‘obtindrà mitjançant la fórmula de l Índex de
Qualitat del sector (IQ).
IQ = 35% Jardineria + 15% Mobiliari + 10% Paviments + 15% Instal·lacions + 20%
Edificacions + 5% Servei Empresa
La valoració de qualitat de cada sector vindrà donada per la següent classificació:
Acceptable: x > 40
Inacceptable: 20 < x < 40
Crític: x< 20
Les puntuacions de cada àmbit s obtindran per l’agregació dels objectes que
l’integren, i les puntuacions de cada objecte vindran donades per la composició de
les dels paràmetres que el formen.
Els paràmetres de qualitat poden adoptar els següents valors:
Acceptable: 50
Inacceptable: 30
Crític: 10
La valoració de qualitat de cadascun dels objectes d’un sector s’obtindrà
mensualment calculant la mitjana aritmètica de les puntuacions dels seus paràmetres
durant el mes.
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Així mateix, la mitjana aritmètica mensual dels objectes de qualitat de cada àmbit s
utilitzarà com el seu indicador de qualitat. No obstant això, es contemplen les
següents excepcions:
- Si 1 paràmetre té una puntuació de crític (10), tot l’objecte a que fa referència
es considerarà com a crític (10).
-Si 2 paràmetres d un mateix objecte tenen una puntuació d inacceptable (30),
tot l’objecte a que fan referència es considerarà com a inacceptable (30).
- Si 1 objecte obté una valoració de crític (10), tot l àmbit a què pertany es
considerarà crític (10).
-Si 2 objectes d un mateix àmbit obtenen una valoració d’inacceptable (30), tot
l àmbit al qual pertany es considerarà com a inacceptable (30).
- Si 2 objectes d àmbits diferents obtenen la valoració de crític (10), tot el sector
és crític (10).
-Si 1 objecte de l àmbit de Servei d empresa obté la valoració de crític (10), tot
el sector és crític (10).
La valoració de qualitat final del Parc es mesurarà també per la mitjana aritmètica
dels índex de qualitat dels àmbits que l’integren, exceptuant els següents casos:
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Si un sector o més es considera crític, tot l’àmbit de la contracta es considerarà crític.
Les incidències amb un nivell de qualitat no admissible (inacceptable o crític) són
detectades en les inspeccions mensuals, a partir de les quals la Direcció tècnica
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genera l’informe d’inacceptables de cada sector on es detallen aquestes incidències
amb el seu corresponent nivell de qualitat. El contractista haurà de resoldre les
incidències atenent les instruccions de la DF i les ordres de treball (OT), les quals
tindran un termini d’execució. La no solució de les incidències detectades el mes
anterior i la no execució de les Ordres de Treball en el termini fixat seran puntuades
en la valoració de qualitat baixant el seu valor mensualment.
En el cas que el contractista detecti desperfectes o danys produïts per vandalisme,
mal ús, o altres causes no atribuïbles a un mal servei de manteniment, ho comunicarà
a la DF, la qual podrà apartar el paràmetre o objecte afectat de la valoració i donarà
instruccions al respecte.
La Valoració de qualitat no inclourà les puntuacions dels paràmetres que estiguin en
un estat que no és imputable al contractista, el qual pot ser:
Pendent: Incidències en espera de ser resoltes per part del: contractista,
la DF o tercers.
En curs: Incidències que estan sent corregides durant la inspecció i dins del
termini d execució acordat amb la DF.
Incidència no contrastada (INC): Estat d un paràmetre inspeccionat i
puntuat en el mes anterior i que no ha estat verificada la seva resolució.
Ordre de treball (OT): Ordre donada per la DF a realitzar pel contractista
sobre un objecte de qualitat i amb un termini d execució fixat.
Per obtenir una valoració externa al nivell de qualitat obtingut per la gestió de
l’empresa contractada, L’Ajuntament de Viladecans porta o pot portar a terme
enquestes per tal de conèixer el grau de satisfacció ciutadana obtingut respecte al
manteniment .
5.4. PARÀMETRES I NIVELLS DE QUALITAT.
5.4.1. ARBRE
Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels arbres i les palmeres es consideraran
lots de 50 unitats.
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5.4.1.1. Neteja i Estat d escocell i entutorat:
Definició: presència de males herbes, fulles o objectes en l escocell. Estat de les
peces que delimiten l escocell i dels tutors i les seves subjeccions.
Tipus d’anàlisi: visual
Definicions prèvies:
Objecte perillós: qualsevol objecte o substància que per la seva naturalesa
pugui produir danys en els usuaris, com són vidres, xeringues, etc.
Objecte no perillós: qualsevol objecte o substància no perillosa que embruti i
doni un aspecte descuidat, com són llaunes, papers, plàstics, excrements, etc.
Fulles: fulles o restes vegetals.
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Puntuació:
Acceptable (50): quan el 90% o més dels escocells del lot compleixen les següents
condicions:
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escocells nets de males herbes i qualsevol tipus d objecte, sòl descompactat, les
peces de delimitació en bon estat i els tutors - en cas necessari - ben col·locats i en
perfecte estat de conservació.
Inacceptable (30): més del 10% dels escocells amb males herbes en menys del
50% de la seva
superfície o de menys de 20 cm d alçada o amb objectes no perillosos o sòl compactat
o manca alguna peça de delimitació però sense perill per l usuari o tutors mal fixats,
amb goma trencada o mal col·locats o sense utilitat perquè l arbre ja no el necessita.
Crític (10): algun escocell amb més del 50% de la seva superfície o de més de 20
cm d alçada o
concentracions d objectes no perillosos en la majoria d escocells de la mostra o
presència d algun objecte perillós o alguna de les peces de delimitació comportant
perill per l usuari o algun tutor provocant una ferida al tronc.

5.4.1.2. Esporga i formació:
Definició: Arbres ben formats i sense branques seques. Es contemplen també els
arbres que presenten deficiències que impliquen risc.
Tipus d anàlisi: visual.
Puntuació:
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Pel que fa a l esporga i formació es valorarà segons l espècie, varietat i propòsit,
seguint les especificacions dels plans de treball mensuals i dels criteris marcats per
la DF.
Aquest paràmetre també valora la perillositat del brancatge segons el següent criteri
de puntuació:
Acceptable (50): quan el 90% o més dels arbres del lot no presenten
brancatge mort o sec i sempre i quan no comporti perill per als usuaris.
Inacceptable (30): més del 10 % dels arbres del lot amb presència de
brancatge mort o sec i sempre i quan no comporti perill per als usuaris.
Crític (10): presència de brancatge que comporti perill per als usuari.
La detecció de podes incorrectes serà valorada en l’àmbit de Servei d empresa
5.4.1.3. Estat fitosanitari:
Definició : arbres sense plagues ni malalties
Tipus d anàlisi: visual i, segons el cas, analític.
Puntuació:
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Acceptable (50): cap presència d afecció.
Inacceptable (30): menys del 10% del lot amb presència d afecció.
Crític (10): més del 10% del lot amb presència afecció.
La proliferació de plagues i malures atribuïble a una incorrecta gestió dels
tractaments fitosanitaris per part del contractista sense una causa externa justificable
es valorarà en l àmbit de Servei d empresa .
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(Nota: es tindrà en compte la naturalesa i la gravetat de les afeccions per valorar l
estat fitosanitari)
5.4.1.4. Falles:
Definició: nombre d arbres inexistents o arbres existents morts.
Tipus d anàlisi: visual.
Puntuació:
Acceptable (50): cap falla o arbre mort.
Inacceptable (30): menys del 4% són falles o menys del 2% són arbres
morts.
Crític (10): més del 5% són falles o més de l 1% són arbres morts.

5.4.2. ARBUSTS, TANQUES VEGETALS, ENTAPISSANTS I ALTRES
Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels arbusts (inclou tanques vegetals,
entapissants, enfiladisses, vivaces, aquàtiques i parterres de flor) es consideraran
lots de 20 m2 de superfície.
5.4.2.1. Neteja:
Valoració idèntica a la definida en l apartat Neteja de Gespa, considerant el paquet
de mostra format per 20 m2 d arbusts.
5.4.2.2. Esporga i retall:
Definició: masses arbustives ben formades, sense brancatge sec, i tanques vegetals
retallades. També es contemplen les deficiències que impliquen risc per l usuari.
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Tipus d anàlisi: visual.
Puntuació: segons espècie, varietat i propòsit, seguint les especificacions dels plans
de treball mensuals i dels criteris marcats per la DF.
Valoració idèntica a la definida en l apartat Esporga, formació i uniformitat d’Arbre,
considerant el paquet de mostra format per 20 m2 d arbusts.
5.4.2.3. Estat fitosanitari:
Valoració idèntica a la definida en l apartat Estat fitosanitari d Arbre, considerant el
paquet de mostra format per 20 m2 d arbusts.
5.4.2.4. Falles i recobriment:
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Definició: número d unitats inexistents, arbusts morts i/o percentatge de superfície
sense coberta arbustiva.
Tipus d anàlisi: visual
Puntuació:
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Acceptable (50): quan el 95% o més de la superfície del lot està coberta i
sense plantes mortes.
Inacceptable (30): entre el 5% i el 10% de la superfície del lot descoberta
o amb arbusts morts.
Crític (10): més del 10% de superfície descoberta o amb arbusts morts.
5.4.2.5. Males herbes:
Definició: superfície amb males herbes.
Tipus d anàlisi: visual i mètric
Puntuació:
Acceptable (50): menys del 10% de la superfície amb males herbes
Inacceptable (30): entre el 10 i 25% de la superfície amb males herbes
Crític (10): més del 25% de superfície amb males herbes o males herbes d
alçada igual o superior a l’alçada dels arbusts.
5.4.2.6. Uniformitat del terreny:
Definició : regularitat del terreny.
Tipus d anàlisi: visual
Puntuació:
- Acceptable (50): terreny uniforme.
- Inacceptable (30): erosió perceptible.
- Crític (10): erosions importants amb presència de xaragalls.
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5.4.3. GESPA
Per la valoració dels paràmetres de qualitat de la gespa, es consideraran lots de 200
m2 de superfície.
5.4.3.1. Neteja:
Definició : presència de restes vegetals o d altres objectes.
Tipus d anàlisi: visual i quantitatiu.
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Puntuació:
Acceptable (50): absència d objectes perillosos i no perillosos i quan el 95%
o més de la superfície del lot està neta de fulles o altres restes vegetals.
Inacceptable (30): presència de fins a 5 objectes no perillosos o entre el 5
i el 20% de la superfície coberta per fulles o altres restes vegetals.
Crític (10): presència d un o més objectes perillosos o més de 5 objectes no
perillosos o més del 20 % de la superfície totalment coberta per fulles o altres
restes vegetals.
5.4.3.2. Estat fitosanitari:
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Valoració idèntica a la descrita en l apartat Estat fitosanitari d Arbre, considerant el
paquet de mostra format per 200 m2 de gespa.
5.4.3.3. Males herbes:
Definició: presència i alçada de males herbes
Tipus d anàlisi: visual i mètric
Puntuació:
Acceptable (50): males herbes inapreciables.
Inacceptable (30): menys del 10% de superfície amb males herbes
Crític (10): més del 20% de superfície amb males herbes
5.4.3.4. Recobriment, homogeneïtat i regularitat:
Definició: superfície sense coberta cespitosa, homogeneïtat de la composició florística
de la coberta irregularitat del terreny.
Tipus d anàlisi: visual
Puntuació:
Acceptable (50): superfície homogènia, totalment coberta i terreny regular.
Inacceptable (30): menys del 10% d heterogeneïtat en la seva composició,
menys del 5% (10 m²) de la superfície sense coberta o irregularitats en el
terreny sense comportar perill per l usuari.
Crític (10): més del 10% d heterogeneïtat en la seva composició, més del
5% de la superfície sense coberta o irregularitats en el terreny comportant
perill per l usuari.
5.4.3.5. Alçada i Contorn:
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Definició : alçada mitjana de la gespa i regularitat del seu contorn.
Tipus d anàlisi: visual i mètric
Puntuació:
Acceptable (50): de 3 a 7 cm d alçada i tot el contorn retallat i uniforme.
Inacceptable (30): de 7 a 10 cm d alçada o contorn irregular o sense
retallar, amb invasió dels paviments propers menor a 15 cm en algun dels
punts.
Crític (10): menys de 3 cm o més de 10 cm d alçada o contorn irregular o
sense retallar, amb invasió dels paviments propers major a 15 cm en algun
punt.
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5.4.4. PRAT REGAT
Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels prats regats, tractant-se com a prats
de categoria D segons NTJ, es consideraran lots de 50 m2 de superfície.
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5.4.4.1. Neteja:
Valoració idèntica a la definida a l’apartat núm. 6.1.4.1. Neteja de Gespa, amb la
mateixa mida de lot.
Recobriment i uniformitat:
Definició : superfície sense coberta vegetal i regularitat del terreny.
Tipus d’anàlisi: visual
Puntuació:
- Acceptable (50): menys del 5% de la superfície amb manca de recobriment
o terreny regular.
- Inacceptable (30): entre el 5 i 20% de la superfície amb manca de
recobriment o irregularitats en el terreny sense comportar perill per l’usuari.
- Crític (10): més del 20% de la superfície amb manca de recobriment o
irregularitats en el terreny comportant perill per l’usuari.
5.4.4.2. Alçada i contorn:
Definició : alçada mitjana del prat regat i regularitat del seu contorn.
Tipus d’anàlisi: visual i mètric
Puntuació:
- Acceptable (50): de 5 a 10 cm d’alçada i tots els contorn retallat i uniforme.
- Inacceptable (30): de 10 a 20 cm d’alçada o contorn irregular o sense
retallar, amb invasió dels paviments propers menor a 15 cm en tots els punts.
- Crític (10): menys de 5 cm o més de 20 cm d’alçada o contorn irregular o
sense retallar, amb invasió dels paviments propers major a 15 cm en algun
punt.
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5.4.4.3. Estat fitosanitari:
Valoració idèntica a la descrita en l’apartat núm. 5.1.A Estat fitosanitari d’Arbre,
considerant el paquet de mostra format per 50 m2 de prat regat.
5.4.5. PRAT SEC
Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels prats secs, tractant-se com a prats
de categoria E segons NTJ, es consideraran lots de 50 m2 de superfície.
5.4.5.1. Neteja:
Valoració idèntica a la definida a l’apartat núm. 5.1.C Neteja de Gespa, amb la
mateixa mida de lot.
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5.4.5.2. · Recobriment i uniformitat:
Definició : superfície sense coberta vegetal i regularitat del terreny.
Tipus d’anàlisi: visual
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Puntuació:
- Acceptable (50): menys del 10% de la superfície amb manca de
recobriment i terreny regular.
- Inacceptable (30): entre el 10 i 25% de superfície amb manca de
recobriment o irregularitats en el terreny amb sense comportar perill per
l’usuari.
- Crític (10): més del 25% de superfície amb manca de recobriment o
irregularitats en el terreny comportant perill per l’usuari.
(Nota: es tindran presents els canvis estacionals i les directrius marcades per la DF.
La valoració del recobriment no contempla els camins generats pels usuaris)
5.4.5.3. Alçada i Contorn:
Definició : alçada del prat sec.
Tipus d’anàlisi: mètric
Puntuació:
- Acceptable (50): de 5 a 20 cm d’alçada.
- Inacceptable (30): de 20 a 30 cm d’alçada.
- Crític (10): menys de 5 cm o més de 30 cm d’alçada.
(Nota: es tindrà present el valor florístic de cada prat, podent la DF donar directrius
específiques per a cada prat sec, deixant més marge d’alçada en èpoques de floració)
Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels prats, es tractaran com a Prats de
categoria D i E segons NTJ, es consideraran lots de 200 m2 de superfície.
5.4.6. PAVIMENT GRANULAR
Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels paviments granulars es consideraran
lots de 200 m2 de superfície.
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5.4.6.1. Neteja:
Valoració idèntica a la definida en l apartat Neteja de Gespa, considerant la mateixa
mida de mostra.
5.4.6.2. Estat:
Definició : uniformitat i anivellament del material que el conforma.
Tipus d anàlisi: visual
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Puntuació:
Acceptable (50): cap erosió visible, superfície uniforme i a nivell.
Inacceptable (30): presència d erosions o superfície per sota del nivell sense
comportar perill perl usuari.
Crític (10): erosions importants provocant xaragalls o superfície per sota del
nivell, comportant perill per l usuari.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

e8ac38bd4f8d4080a8be7ed70ddb9d5f001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

5.4.6.3. Males herbes:
Definició: presència de males herbes.
Tipus d anàlisi: visual i mètric.
Puntuació:
Acceptable (50): menys del 5% de la mostra amb males herbes de menys
de 5 cm d alçada.
Inacceptable (30): entre el 5 i 20% de la mostra amb males herbes o males
herbes de menys de 20 cm.
Crític (10): més del 20% de la mostra amb males o males herbes de més de
20 cm d alçada.
5.4.7. PAVIMENT DUR
Per la valoració dels paràmetres de qualitat dels paviments durs que es troben dins
de les zones verdes i per tant formen part de l’inventari a mantenir es consideraran
lots de 20 m2 de superfície.
5.4.7.1. Neteja:
Definició : presència de restes de vegetals, d’objectes o de marques, brutícia o
grafits.
Tipus d’anàlisi: visual
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Puntuació:
- Acceptable (50): cap objecte perillós, menys de 5 objectes no perillosos,
absència de restes vegetals i cap marca, brutícia o grafit en la seva superfície.
- Inacceptable (30): cap objecte perillós, de 5 a 10 objectes no perillosos,
presència de concentracions de restes vegetals o marques, brutícia o grafits
ocupant menys del 20% de la superfície.
- Crític (10): presència d’un o més objectes perillosos, més de 10 objectes
no perillosos, superfície totalment coberta per restes vegetals o marques,
brutícia o grafits ocupant més del 20% de la superfície.
5.4.8. VIA VERDA
Per la valoració dels paràmetres de qualitat de la via verda es consideraran lots de
20 m2 de superfície.
5.4.8.1. Neteja:
Valoració idèntica a la definida en l’apartat. Neteja de Paviment dur,
considerant la mateixa mida de mostra.
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5.4.8.2. Recobriment:
Definició : cobertura vegetal de les juntes.
Tipus d’anàlisi: visual
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Puntuació:
- Acceptable (50): el 90% o més de les juntes cobertes.
- Inacceptable (30): entre el 10 i el 20% les juntes sense recobriment.
- Crític (10): més del 20% de les juntes sense recobriment.
(Nota: es tindran presents els canvis estacionals, disposar de reg i les directrius
marcades per la DF)
5.4.8.3. Alçada:
Valoració idèntica a la definida en l’apartat alçada i contorn de Gespa,
considerant la mateixa mida de mostra.
5.4.8.4. Nivell de substrat:
Definició : nivell de substrat de les juntes verdes.
Tipus d’anàlisi: visual
Puntuació:
- Acceptable (50): substrat ben anivellat respecte el paviment dur.
- Inacceptable (30): substrat en excés o fins a 1,5 cm per sota de les peces,
sense comportar perill per l’usuari.
- Crític (10): substrat a més de 1,5 cm per sota de les peces, provocant
moviment de les peces o comportant perill per l’usuari.
5.4.9. EMBORNAL I CUNETA-CANALET
Per la valoració dels paràmetres de qualitat d’aquest objecte es considerarà com a
lot el 20% de les unitats del parc. Aquest objecte engloba embornals d’una sola reixa
o més d’una de forma allargada, cunetes d’obra vista, canals amb reixes, interceptors
de més d’una reixa allargada, cunetes de terres i cunetes drenants amb graves.
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5.4.9.1. Neteja:
Definició : nivell de brutícia en embornals, cunetes i canals.
Tipus d’anàlisi: visual.
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Puntuació:
- Acceptable (50): embornals amb menys del 10% de les sorreres ocupades
o de les reixes obturades, canalets sense herbes i amb les reixes menys del
10% obturades, cunetes amb herbes de menys de 5 cm d’alçada, cunetes
drenants amb graves lleugerament brutes o amb una pèrdua de capacitat
menor del 5%.
- Inacceptable (30): embornals amb entre el 10 i 40% de les sorreres
ocupades o reixes obturades, canalets amb herbes o reixes obturades entre
el 10 i 40%, cunetes amb herbes entre 5 i 20 cm d’alçada, cunetes drenants
amb graves obturades fins el 25% amb pèrdua d’entre el 5 i 30% de la seva
capacitat o existeixen objectes i obstruccions en el seu interior.
- Crític (10): embornals amb més del 40% de les sorreres ocupades o reixes

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
Codi Segur de Validació

e8ac38bd4f8d4080a8be7ed70ddb9d5f001

Url de validació

https://ovac.begues.cat/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

obturades, canalets amb reixes més del 40% obturades, cunetes amb herbes
de més de 20 cm d’alçada, cunetes drenants amb graves obturades més del
25% amb pèrdua de més del 30% de la seva capacitat o existeixen en el seu
interior objectes que obstrueixen clarament.

5.4.10. ESCOMESA I COMPTADOR-XARXA D‘AIGUA
Per la valoració dels paràmetres de l’escomesa i el comptador d’aigua es considerarà
com a lot una unitat. Aquest objecte fa referència a l’escomesa, a les tapes, al
comptador i la seva arqueta i la xarxa de canonades generals d’aigua potable o de
reg.
5.4.10.1. Neteja:
Definició: nivell de brutícia en l’arqueta del comptador d’aigua.
Tipus d’anàlisi: visual
Puntuació:
- Acceptable (50): arqueta sense acumulació d’aigua i mínima presència de
llots.
- Inacceptable (30): arqueta del comptador amb llots, aigua al fons o
objectes estranys al seu interior.
- Crític (10): impossibilitat d’obrir l’arqueta del comptador degut al nivell de
brutícia acumulat a les juntes de la tapa o dins d’aquesta.
Estat:
Definició: estat d’escomesa, comptador i xarxa d’aigua.
Tipus d’anàlisi: visual
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Puntuació:
- Acceptable (50): drenatge, marc i tapa d’arqueta i comptador en bon estat
i les portes o panys de la posella obren i tanquen fàcilment.
- Inacceptable (30): mal funcionament del drenatge amb arqueta negada,
marc desprès, oxidat o trencat sense comportar perill per l’usuari, tapa
d’arqueta o porta de la posella oxidada amb disminució de la seva secció,
frontisses de les portes o panys de la posella deteriorats o trencats, tapa
trencada, deformada o mal col·locada sense comportar perill per l’usuari,
petites pèrdues a les unions, manòmetre trencat, mal instal·lat o de
funcionament incorrecte o el comptador no funciona correctament.
- Crític (10): fuites en qualsevol dels elements, pèrdues sense detectar en la
xarxa
principal, no existeix manòmetre o marc desprès o tapa trencada o deformada
comportant perill per l’usuari.
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5.4.11. PROGRAMADOR DE REG
Per la valoració dels paràmetres de programador de reg es considerarà com a lot una
unitat. Aquest objecte engloba els elements que permeten el control de les estacions
de reg, ja sigui centralitzat amb subministrament elèctric o localitzat amb
programador autònom.
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5.4.11.1. Neteja:
Definició: nivell de brutícia en el programador de reg
Tipus d’anàlisi: visual
Puntuació:
- Acceptable (50): elements del programador nets.
- Inacceptable (30): elements del programador bruts sense dificultar el seu
ús.
- Crític (10): brutícia que dificulta l’ús adequat del programador.
5.4.11.2. Estat:
Definició: estat del programador de reg.
Tipus d’anàlisi: visual
Puntuació:
- Acceptable (50): programació i control del reg i programador correctes per
part de l’encarregat.
- Inacceptable (30): Indicis de manca de control del programador per part
de l’encarregat, l’hora del programador no és correcta, manca la fulla de la
programació de reg, el programa introduït no correspon amb l’especificat a la
fulla de programació, no funciona correctament una estació del programador
central, la bateria de manteniment de memòria del programador central o la
d’alimentació d’un programador autònom està esgotada.
- Crític (10): El programa introduït al programador no correspon amb l’època
de l’any, no funciona el programador central ni correctament més d’una
estació del programador central, no funciona o no existeix un programador
autònom o la bateria d’alimentació de més d’un programador autònom està
esgotada.
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5.4.12. CAMBRA TÈCNICA D’AIGUA
Per la valoració dels paràmetres de cambra tècnica d’aigua es considerarà com a lot
una unitat del parc. Aquest objecte considera els locals que contenen maquinària,
quadres elèctrics o qualsevol element de la instal·lació hidràulica.
5.4.12.1. Neteja:
Definició: nivell de brutícia de la cambra tècnica d’aigua.
Tipus d’anàlisi: visual
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Puntuació:
- Acceptable (50): paviments i elements nets i reixes de desguàs sense cap
tipus d’obturació.
- Inacceptable (30): paviment brut o humit, elements bruts o reixes de
desguàs obturades menys del 25%.
- Crític (10): paviments amb llots i aigua o reixes de desguàs obturades més
del 25%.
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5.4.12.2. Estat:
Definició: estat de la cambra tècnica d’aigua.
Tipus d’anàlisi: visual
Puntuació:
- Acceptable (50): absència o mínima presència d’elements no perillosos i
portes tancades.
- Inacceptable (30): Menys del 30% del volum ocupat per elements no
perillosos que no obstaculitzen l’accés als quadres elèctrics ni la ventilació de
la maquinària, portes o panys deteriorats o amb dificultat per obrir i/o tancar,
existència de petits escapaments d’aigua a les instal·lacions, l’enllumenat no
funciona o l’extintor està mal col·locat o amb data de revisió caducada.
- Crític (10): Més del 30% del volum ocupat per elements no perillosos que
obstaculitzen l’accés als quadres elèctrics i a la maquinària, la ventilació de la
maquinària està obstruïda, la ventilació o l’extracció d’aigua forçades de la
cambra no funcionen, portes o panys deteriorats o amb impossibilitat per obrir
i/o tancar, existència d’escapaments d’aigua a les instal·lacions, l’enllumenat
d’emergència no funciona, presència de productes inflamables o extintor
inadequat, inexistent o no revisat.
5.4.13. ARQUETA I TAPA
Per la valoració dels paràmetres d’arqueta i tapa es considerarà com a lot una unitat
del parc.
5.4.13.1. Neteja:
Definició: nivell de brutícia d’arqueta i tapa.
Tipus d’anàlisi: visual
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Puntuació:
- Acceptable (50): arqueta amb el fons lliure de llots i aigua i tapa visible.
- Inacceptable (30): arqueta amb llots, aigua al fons o objectes estranys en
el seu interior o tapa no visible però localitzable.
- Crític (10): tapa coberta no sent visible ni localitzable.
5.4.13.2. Estat:
Definició: estat d’arqueta i tapa.
Tipus d’anàlisi: visual
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Puntuació:
- Acceptable (50): marc i tapa en bon estat i amb cargols, si escau, i a nivell
amb el paviment.
- Inacceptable (30): marcs despresos o tapes mal col·locades o sense
assegurar amb cargols però sense comportar perill per l’usuari o una tapa està
clarament enfonsada o aixecada respecte al paviment.
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- Crític (10): marc desprès o tapa oberta sense senyalitzar comportant perill
per l’usuari.
5.4.14. SECTOR DE REG: ESTACIONS I EMISSORS
Per la valoració dels paràmetres de sector de reg es considerarà com a lot una unitat.
En aquest objecte es valora el capçal de reg, el volum que conté l’arqueta, la xarxa
secundària i els emissors d’un sector.
5.4.14.1. Neteja:
Valoració idèntica a la definida a l’apartat Neteja d’Escomesa i comptador,
considerant el paquet de mostra format per una unitat.
5.4.14.2. Estat:
Definició: estat de les arquetes.
Tipus d’anàlisi: visual
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Puntuació:
- Acceptable (50): arqueta ben drenada, marc fixat, programador autònom
regulat, unions sense pèrdues, filtres en degoters nets, emissors amb el
broquet adequat en bon estat i degoteig enterrat.
- Inacceptable (30): el drenatge de l’arqueta no funciona correctament
estant negada, filtre lleugerament brut en estacions de degoters, marc
desprès, petites fuites a les unions posteriors de l’electrovàlvula, el
programador autònom no està fixat i es mulla, les connexions elèctriques no
estan aïllades correctament, manca el manòmetre a les estacions de degoters,
menys del 20% dels emissors estan trencats o els falta algun element, menys
del 5% dels emissors no tenen el broquet adequat al sector que cobreixen o
presència de pocs trams de degoters descoberts.
- Crític (10): marc desprès amb perill pels usuaris, fuites en unions anteriors
a l’electrovàlvula, el programador autònom trencat, les connexions elèctriques
no estan aïllades, vàlvula tancada sense coneixement previ o sense cap causa
aparent, més del 20% dels emissors estan trencats o els falta algun element,
més del 5% dels emissors no tenen el broquet adequat al sector que cobreixen
o molts trams de degoters descoberts.
5.4.15. BOCA DE REG
Per la valoració dels paràmetres de boca de reg es considerarà com a lot totes les
unitats del parc.
5.4.15.1. Neteja:
Valoració idèntica a la definida a l’apartat Neteja d’Escomesa i comptador,
considerant el paquet de mostra format per totes les unitats del parc.
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5.4.15.2. Estat:
Definició: estat de la boca de reg.
Tipus d’anàlisi: visual
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Puntuació:
- Acceptable (50): boques de reg visibles, amb les tapes presents i
ajustades, sense pèrdues d’aigua i a nivell respecte al paviment.
- Inacceptable (30): boca de reg coberta però localitzada, menys del 25%
de les boques tenen la tapa trencada o mal ajustada, menys del 5% de les
boques no tenen tapa, menys del 5% de les boques perden aigua
lleugerament, no s’utilitzen claus apropiades per l’obertura de les boques o
una boca de reg està mal fixada, clarament enfonsada o aixecada respecte al
paviment, sense comportar perill per l’usuari.
- Crític (10): boca de reg coberta i no localitzada, més del 25% de les boques
tenen la tapa trencada o mal ajustada, més del 5% de les boques no tenen
tapa, més del 5% de les boques perden aigua lleugerament, una boca de reg
perd aigua clarament o està molt enfonsada o aixecada respecte al paviment
comportant perill per usuari.
5.4.16. FONT
Per la valoració dels paràmetres de font d’aigua potable es considerarà com a lot el
20% de les unitats del parc.
5.4.16.1. Neteja:
Definició: marques, brutícia
Tipus d’anàlisi: visual
Puntuació:
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- Acceptable (50): absència de marques, brutícia, vas i decantador nets i
reixa amb menys del 10% d’obturació.
- Inacceptable (30): marques, brutícia en menys del 30% de la superfície,
vas brut, decantador ocupat menys del 50%, presència de verdet al broquet
o reixa obturada menys del 40% .
- Crític (10): marques, brutícia que ocupen més del 30% de la superfície,
reixa obturada més del 40% o decantador ocupat més del 50%.
5.4.16.2. Estat:
Definició: estat de la font.
Tipus d’anàlisi: visual
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Puntuació:
- Acceptable (50): l’aigua surt sense esquitxar ni formar bassal a peu de
font i cos en bon estat.
- Inacceptable (30): l’aigua esquitxa o surt amb dificultat, zones oxidades
al cos de la font, l’aixeta no tanca correctament i goteja, es necessita molt
esforç per tal d’obrir la font, es forma un bassal a peu de font que impedeix
l’accés, el vas està trencat o reixa trencada i/o deformada sense comportar
perill per l’usuari.
- Crític (10): zones oxidades prop de la sortida d’aigua (perill de
contaminació), els mecanisme de la font no funcionen, l’aigua no surt o raja
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contínuament, existència d’una fuita a l’interior de la font o reixa destapada,
trencada i/o deformada comportant perill per l’usuari.
5.4.17. FONT ORNAMENTAL – GÈISER – BROLLADOR
Per la valoració dels paràmetres de font ornamental, guèiser, brollador (no inclou
làmina d’aigua) es considerarà com a lot una unitat i la seva instal·lació.
5.4.17.1. Neteja:
Definició: nivell de brutícia dels elements de la instal·lació.
Tipus d’anàlisi: visual
Puntuació:
- Acceptable (50): absència de grafits, vas i decantador nets i reixes i/o
filtres sense obturació.
- Inacceptable (30): grafits que ocupen menys del 30% de la superfície, vas
brut, decantador ocupat menys del 50% o reixes i/o filtres obturats menys del
30%.
- Crític (10): grafits que ocupen més del 30% de la superfície, reixes o filtres
obturats més del 30% o decantador ocupat més del 50%.
5.4.17.2. Estat:
Definició: estat dels elements de la instal·lació.
Tipus d’anàlisi: visual
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Puntuació:
- Acceptable (50): brollador i guèiser amb horaris, alçada i angle regulats
segons disseny, amb reixes i filtres ben col·locats i en bon estat.
- Inacceptable (30): brolladors i guèiser amb horaris no adequats a la
temporada, alçada o angles diferents a les del disseny, l’aigua surt amb
dificultat esquitxant i formant bassals al voltant de la instal·lació, el vas
presenta petites pèrdues d’aigua o reixes i/o filtres mal col·locats, deteriorats,
trencats o deformats podent incomplir la seva funció.
- Crític (10): es supera el lot en qualsevol dels punts de l’apartat anterior.
Presència en el vas d’importants pèrdues d’aigua, reixes i/o filtres trets o la
instal·lació no funciona.
5.4.18. LÀMINA D’AIGUA, LLAC I/O ESTANY.
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Per la valoració dels paràmetres d’aquest objecte es considerarà com a lot una unitat
del parc. Aquest objecte considera qualsevol vas, bassa, estany o llac on es retingui
o
existeixi aigua amb una finalitat ornamental.
5.4.18.1. Neteja:
Definició: nivell de brutícia dels elements de la instal·lació.
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Tipus d’anàlisi: visual i olfactiu
Puntuació:
- Acceptable (50): aigua transparent amb absència d’elements en superfície,
vas net, reixes obturades menys del 10% i filtres sense variació de pressió.
- Inacceptable (30): aigua transparent, tèrbola i/o verdosa, fulles i/o
objectes flotant a la superfície, vas brut amb restes i fulles al fons de l’aigua,
reixes i/o filtres d’aspiració obturats menys del 50% o reixes i/o difusors
d’impulsió bruts o absents provocant bombolles a la superfície.
- Crític (10): el vas està molt brut, restes i fulles en descomposició, males
olors o reixes i/o filtres d’aspiració obturats més del 50%.
5.4.18.2. Estat:
Definició: estat dels elements de la instal·lació.
Tipus d’anàlisi: visual
Puntuació:
- Acceptable (50): vas sense cap tipus de filtracions i reixes i/o filtres ben
col·locats amb mínim deteriorament.
- Inacceptable (30): vas amb petites pèrdues d’aigua no comunicades,
reixes i/o filtres d’aspiració mal col·locats i/o deteriorats podent incomplir la
seva funció o nivell de la làmina incorrecte.
- Crític (10): vas amb importants pèrdues d’aigua no comunicades, reixes
i/o filtres d’aspiració trets, desbordament del vas o la instal·lació no funciona.
5.4.19. SEGURETAT I SALUT
5.4.19.1. Compliment:
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Definició:
- Presència d’elements indesitjables en el conjunt del parc que suposin perill per a la
salubritat pública general.
- Realització de feines de manteniment sense mesures de protecció adequades pels
operaris o pels usuaris del parc.
- Incompliment del Pla de Seguretat i Salut.
Tipus d’anàlisi: visual
Puntuació:
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En cas de detectar qualsevol de les deficiències definides anteriorment, la
valoració d’aquest paràmetre serà directament greu (30), descendint a crític
(10) en cas de ser reiteratives o comportar perill.
5.4.20. PERSONAL I RECURSOS HUMANS
5.4.20.1. Uniformitat, aspecte i tracte:
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Definició :
- Uniforme i aspecte dels operaris.
- Queixes o reclamacions dels usuaris o ajuntament respecte al personal del servei.
Tipus d’anàlisi: visual i reclamacions del públic.
Puntuació:
La valoració d’aquest paràmetre anirà descendint gradualment, de acceptable a crític,
a mida que es detectin mancances no justificables o reiteratives.
5.4.20.2. Professionalitat:
Definició: grau de professionalitat i coneixement dels criteris tècnics necessaris pel
correcte manteniment dels parcs, sent el principal responsable el personal.
- Deficiències en l’execució i/o acabat de les feines de manteniment, tan
d’ordinari com de correctiu i millores.
- Realització d’actuacions contràries a la qualitat de la vegetació agrupada
formant grups, alineacions, pantalles, etc. tenint present un tractament
associatiu entre els diferents objectes a mantenir. Serà la DF qui definirà
especificacions de forma puntual.
- Incompliment del Plec de Condicions Tècniques o de les directrius i criteris
marcats per la DF en vers al manteniment.
Tipus d’anàlisi: segons el resultat de les observacions realitzades per la DF.
Puntuació:
En cas de detectar qualsevol de les deficiències definides anteriorment, la
valoració d’aquest paràmetre serà directament greu (30), descendint a crític
(10) en cas de ser reiteratives o de comportar perill per l’usuari o operari.
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5.4.21. EQUIP GESTOR DE L’EMPRESA
5.4.21.1. Rigor i fiabilitat:
Definició: avaluació del nivell de fiabilitat de l’empresa en el compliment dels
programes i compromisos, sent el principal responsable l’equip gestor.
-

Compliment de les Ordres de Treball
Lliurament i/o execució de pressuposts
Lliurament de documentació sol·licitada per la DF.
Comunicació d’incidències a la DF.
Capacitat de reacció de l’empresa davant situacions d’emergència.
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Tipus d’anàlisi: segons el resultat de les observacions realitzades per la DF.
Puntuació: la valoració es determinarà en funció de la desviació del compliment del
programes de manera sistemàtica i dependrà de la transcendència de les mateixes i
de la magnitud dels retards.
5.4.22. MAQUINARIA I VEHICLES
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El contractista haurà d’aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per
poder realitzar el servei, així com pels subministraments i treballs varis que es puguin
necessitar, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els
esmentats treballs es realitzaran a la via pública.
Tots els transports que motivin els treballs i subministraments contractats en les
feines de neteja i manteniment de les zones, així com la mobilitat necessària per als
treballadors, són a compte del contractista adjudicatari i s’entenen compresos en els
preus ofertats.
Els vehicles que utilitzi, tindran les condicions necessàries per al fi al qual són
destinats, amb referència a la seguretat i les conveniències d’estètica urbana i
condicions sanitàries. Estaran dotats d’un distintiu on es faci constar la pertinença a
un servei que presta l’Ajuntament segons manual d’imatge corporativa.
El contractista especificarà en la seva oferta una relació del nombre mínim de
maquinària i vehicles adscrits a aquest contracte, especificant les seves
característiques tècniques (potència, marca, capacitat...).
5.4.23. COMUNICATS DE TREBALL, FULLS DE CONTROL I SEGUIMENT
INFORMÀTIC
Periòdicament el contractista haurà de realitzar els comunicats de treball i donar a la
Inspecció Tècnica un comunicat detallat dels treballs realitzats setmanalment i un
altre de resum mensual i detall per diferents treballs. La Direcció Tècnica es reserva
la facultat de modificar el format i sistema de comunicació periòdica d’acord amb
l’interès del servei.
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El contractista adjudicatari, a més dels comunicats de treball que s’especifiquen,
estarà obligat a facilitar informàticament de les dades en resums mensuals i anuals,
i aquells que amb finalitat estadística i de control considerin necessaris els Serveis
Tècnics Municipals de Jardineria per a la bona marxa de la concessió. El contractista
haurà de disposar, d’exigir-ho el Servei de parcs i jardins, del sistema informàtic que
permeti compatibilitzar la informació que se sol·liciti en tot moment. El contractista
facilitarà les dades amb fulls resum i suport informàtic.
S’hauran de facilitar com a mínim les dades següents, acompanyades, si s’escau,
dels corresponents comprovants :
Volum d’aigua potable emprada.
Volum d’aigua no potable.
Tm de residus sòlids urbans.
Tm de restes vegetals totals.
Tm de restes vegetals reutilitzades com a mulch.
Lts de caldo en els tractaments fitosanitaris.
Llistat d’incidències i vandalismes amb la seva corresponent valoració.
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Durant el contracte i amb finalitat estadística i de control, el contractista haurà de
facilitar qualsevol dada o complimentar tot tipus de qüestionari que la DF consideri
necessaris pel bon funcionament del contracte.

Begues, el dia de la signatura electrònica
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Tècnic de serveis, via pública i jardineria.
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PLANOLS ZONES VERDES
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ANNEX Núm. 1
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