Plec de clàusules tècniques particulars
Expedient

X2021000436

Data: 07/10/2021
Tractament de la processionària del pi
mitjançant insecticides durant el mes de
novembre de 2021. Campanya 2021

Clàusula 1: Objecte
És objecte d’aquest plec definir les condicions tècniques per les quals s’haurà
de regir el tractament de la processionària del pi, Thaumetopoea pityocampa
D.& S., amb insecticida concentrant les actuacions al llarg de camins, àrees de
lleure, miradors, i repoblacions de la Serra de Collserola durant la campanya de
2021.

Clàusula 2: Durada del contracte
El període del contracte s’executarà durant un període de cinc dies,
previsiblement durant el mes de novembre de 2021 en funció de la incidència
de la plaga de la processionària i el seguiment realitzat durant l’estiu i tardor.

Clàusula 3: Descripció dels treballs
El treball consisteix en la realització un tractament amb productes fitosanitaris
insecticides que actuen sobre les erugues de la processionària del pi,
Thaumetopoea pityocampa.
El tractament es realitzarà amb un tractor o camió projectant l’herbicida amb
canó atomitzador remolcat per un tractor i, a les zones de més difícil accés,
s’utilitzarà una mànega. El vehicle circularà de tal manera que maximitzarà la
superfície tractada al llarg de camins i facilitarà el trànsit de persones,
bicicletes, vehicles.
A les zones amb més incidència el tractament es realitza amb el producte
fitosanitari anomenat Fastac 10 o semblant de idèntics efectes, la matèria
activa del qual és Alfa Cipermetrina 10%; i a les zones amb menys danys
s’utilitzarà l’insecticida biològic basat en Bacillus thuringensis.

La matèria activa de l’Alfa Cipermetrina està inclosa a la Llista Única Europea
de Productes Fitosanitaris i la seva categoria ecotoxicològica és A per
mamífers i ocells, C per peixos i és compatible amb les abelles.
S’actuarà sobre les erugues de la processionària previsiblement al mes de
novembre. S’actuarà a aquells indrets dels vessants més assolellats dels
camins als termes de Barcelona, Montcada i Reixac, Esplugues, Sant Just,
Molins de Rei, i Sant Feliu de Llobregat. La superfície a tractar es troba al llarg
de 69,2 km de camins. Els camins i àmbits d’actuació estan grafiats al plànol
annex.
Tant el recorregut com el termini exacte del tractament seran acordats pels
serveis tècnics del Parc de Collserola en funció dels resultats obtinguts del
seguiment de les poblacions de la processionària. El tractament es farà durant
5 dies consecutius. En cas de que els condicionants meteorològics ho
impedeixin, aquest període es perllongarà fins completar els tractaments.

Clàusula 4: Coordinació i seguiment del servei
L’empresa adjudicatària designarà una persona interlocutora que, abans i
durant el tractament, mantindrà informada als serveis tècnics del Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola.

Clàusula 5: Albarans i factures
El contractista només presentarà una factura amb el detall dels serveis
realitzats al final de la temporada de tractament de la processionària.

Clàusula 6: Pressupost
La despesa d’aquesta contractació anual és de 7.510,00 €, IVA inclòs, que
anirà a càrrec a de la partida 1.1720.21000 del pressupost del Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola per l’exercici de 2021. Aquesta despesa
es farà efectiva de la següent manera:

Exercici

Partida
pressupostària

Import (€, IVA inclòs )

2021

1.1720.21000

7.510,00 €

Clàusula 7: Confidencialitat dels treballs i compliment de la Llei de
protecció de dades
L’adjudicatari queda expressament obligat a complir amb la normativa legal
vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, mantenint absoluta
confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer derivada
del compliment del contracte, especialment les de caràcter personal, que no
podrà copiar o utilitzar amb finalitat diferent a la que figura en el present plec, ni
cedir, ni tan sols a efectes de la seva conservació.

Clàusula 8: Seguretat i salut
Quant a l’ús de maquinària, equips de treball i equips de protecció individual,
l’empresa adjudicatària haurà de disposar de:
• El marcatge CE corresponent
• Declaració de Conformitat de la màquina
• Manual d’instruccions de la màquina o equip, escrit en llengua catalana o
castellana.
Pel que fa a l’ús de productes químics, l’empresa adjudicatària haurà de
disposar de:
• Etiquetatge i embalatge d’acord a la normativa vigent, en llengua catalana o
castellana.
• Fitxes de seguretat dels productes en llengua catalana o castellana.

Pablo Navascués Ramos
Enginyer de monts del Servei de Medi Natural i Territori

ANNEX 1:
Plànol de les zones de tractaments fitosanitaris de la processionària – 2021.

