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1

OBJECTE

La present memòria contempla la definició, anàlisi i valoració

de les actuacions

necessàries per la plantació en diferents àrees del tram urbà de la canalització del riu
Segre al seu pas per Lleida.
Les actuacions descrites tenen per objectiu:
-

Restauració, adequació ambiental i naturalització del Riu Segre en el seu tram
urbà.

2

ANTECEDENTS

La present memòria es redacta per la definició de les actuacions objecte de subvenció
en el marc de la següent resolució:
RESOLUCIÓ TES/2688/2020, de 27 d'octubre, de convocatòria per a la concessió de
subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de prevenció i
reparació de danys en el domini públic hidràulic de lleres públiques de la part catalana
de les conques compartides en trams urbans els anys 2020 i 2021 (ref. BDNS 530451).
La resolució que marca les bases de les subvenció van ser publicades en la
RESOLUCIÓ TES/1968/2020, de 31 de juliol, per la qual es fa públic l'Acord del Consell
d'Administració pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als
ens locals per a l'execució d'actuacions de prevenció i reparació dels danys en el domini
públic hidràulic de lleres públiques de la part catalana de les conques compartides en
trams urbans els anys 2020 i 2021, i la delegació en la Direcció de l'Agència Catalana
de l'Aigua de les facultats per a l'aprovació de les corresponents convocatòries i per
resoldre l'atorgament de les subvencions.

3

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’actuació és el TM de Lleida, en el tram de la canalització del tram urbà del riu
Segre, tant en el marge dret com en el esquerre.
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Figura 1.- Àmbit d’actuació del curs fluvial en color lila i en vermell el sòl qualificat com a urbà.

A continuació s’enumeren les zones d’actuació proposades
NOM
RIU SEGRE

4

LONG. PROBLEMÀTICA
(KM)
1,95
• Llera poc naturalitzada

PROPOSTA
ACTUACIONS
• Plantacions
de
vegetació arbòria i
arbustiva

ACTUACIONS

En el tram urbà del riu Segre es proposa una recuperació i restauració ambiental
consistent en plantacions tant al marge dret com al marge esquerra del riu en diferents
punts del tram que discorre per la ciutat de Lleida.
En el marge dret es preveu la plantació arbòria en la zona més propera a l’assut de La
Mitjana. També està prevista la plantació de vegetació arbustiva en la zona d’escullera
del marge esquerra entre l’assut i el pont de Pardinyes i finalment plantació d’espècies
arbòries en el tram entre el pont Vell i el pont de la Universitat.
Les operacions de plantació inclouen:
-

Preparació del terreny per la plantació
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-

Subministrament de les plantes

-

Fer forat de plantació

-

Plantació de la vegetació arbòria i arbustiva indicada segons indicacions de la
present memòria i la direcció facultativa

-

Subministrament i col·locació de tutor, canya de bambú a cada unitat plantada

-

Reg de plantació

Per fer la proposta s’ha utilitzat les espècies proposades en el marc de la RESOLUCIÓ
TES/1968/2020. No obstant, a l’hora d’executar les actuacions, es podrien canviar les
espècies en base a disponibilitat de planta en viver, o adequació d’altres espècies.
PLANTACIÓ ZONA 1
Tram al sud del Pont de Pardinyes, en el marge dret. Està prevista la plantació de
vegetació arbòria en contenidor de 3 L, formant una doble alineació en la part més
propera al camí de servei existent. Els exemplars a plantar son
PLANTACIÓ D'ARBRES EN EL MARGE DRET
NOM CIENTÍFIC

ZONA 1

PRESENTACIÓ MIDA

UNITATS

Alnus glutinosa

C 3L

20-40 cm

105

Fraxinus angustifolia

C 3L

20-40 cm

105

PLANTACIÓ ZONA 2
Es tracta de la zona d’escullera al sud de l’assut de La Mitjana, al marge esquerra del
riu Segre i abans del pont de Pardinyes. Es plantarà vegetació arbustiva en grups
densos d’entre 15-20 exemplars formant bosquets. Es distribuirà la plantació per tota la
zona, seleccionant les millors ubicacions a nivell de substrat entre els blocs d’escullera.
PLANTACIÓ ARBUSTIVA MARGE ESQUERRA
NOM CIENTÍFIC

ZONA 2

PRESENTACIÓ MIDA

UNITATS

Tamarix africana

AF 300 cc

2 sabes

990

Salix purpurea

AF 200 cc

2 sabes

990
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PLANTACIÓ ZONA 3
Es tracta del marge esquerra, entre el Pont Vell i el Pont de la Universitat. Es plantarà
en la zona més propera al camí superior de la canalització en els trams en els que no hi
ha presència d’arbres.
PLANTACIÓ D'ARBRES EN EL MARGE ESQUERRA
NOM CIENTÍFIC

PRESENTACIÓ MIDA

ZONA 3
UNITATS

Alnus glutinosa

C 3L

20-40 cm

30

Fraxinus angustifolia

C 3L

20-40 cm

30
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5

DURADA DELS TREBALLS

La previsió per l’execució de les actuacions és de 1 mes.

6

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Per a l'estudi de les diferents unitats d'obra s'ha tingut en compte el cost de la mà d'obra,
els preus dels materials i els costos de la maquinària prevista per a la seva consecució.
S'han utilitzat els preus indicats en RESOLUCIÓ TES/1968/2020, de 31 de juliol, per la
qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració pel qual s'aproven les bases d'una
línia de subvencions adreçades als ens locals per a l'execució d'actuacions de prevenció
i reparació dels danys en el domini públic hidràulic de lleres públiques de la part catalana
de les conques compartides en trams urbans els anys 2020 i 2021, i la delegació en la
Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua de les facultats per a l'aprovació de les
corresponents convocatòries i per resoldre l'atorgament de les subvencions..
En el pressupost d’aquest projecte es troben els Amidaments, Pressupostos parcials i
Resum de pressupost.
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7

PRESSUPOST

Capítol
MT 3.7
MT 3.3
MT 3.10
MT 3.9
PC 1.17

PC 1.16

Capítol
Capítol

Capítol
Capítol
Capítol

1 RESTAURACIÓ AMBIENTAL
U Tamarix africana en alvèol forestal de 300 cm³
U Salix purpurea en alvèol forestal de 300 cm³
U Fraxinus angustifolia contenidor 3 l (o similar)
U Alnus glutinosa contenidor 3 l
Plantació d'arbust o arbre en petit format en
contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de
plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en terreny no preparat, reblert de
compost de classe 1, en un pendent inferior al
35% i amb primer reg i tutor de castanyer de 1,
5 m d'altura, clavat 50 cm i elements de
U subjecció
Plantació dispersa de planta de petit port en
alvèol forestal (mínim 3, màxim 5 en mateix
clot) en terreny no preparat, en un pendent
inferior al 35% i amb primer reg i tutor de
senyalització de canya de bambú de 70 cm
U d'altura
3 SEGURETAT I SALUT
ut Seguretat i salut
4 GESTIÓ DE RESIDUS
ut Gestió de residus de l'obra

0,62 €
0,66 €
3,00 €
3,00 €

990
990
135
135

8.836,20 €
613,80 €
653,40 €
405,00 €
405,00 €

4,50 €

270

1.215,00 €

2,80 € 1.980,00

5.544,00 €
80,00 €
80,00 €
50,00 €
50,00 €

80,00 €

1

50,00 €

1

TOTAL
1 RESTAURACIÓ AMBIENTAL
2 SEGURETAT I SALUT
3 GESTIÓ DE RESIDUS

8.836,20 €
80,00 €
50,00 €
TOTAL
8.966,20 €
BENEFICI INDUSTRIAL
6%
537,97 €
DESPESES GENERALS
13% 1.165,61 €
TOTAL PEM 10.669,78 €
IVA
21% 2.240,65 €
TOTAL PEC 12.910,43 €

El pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) puja la quantitat de DOTZE MIL
NOU-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (12.910,43 €)
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CONCLUSIÓ

Justificats en la nostra opinió els criteris exposats i constant el Projecte dels Documents
necessaris, el sotmetem a l’aprovació de l’Ajuntament per a la tramitació corresponent
a la seva execució.
Lleida

Jesus Almarza Temprano
Enginyer de Monts
Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Lleida
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1

PREÀMBUL

1.1 Objecte del present plec
El present plec de prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i el manteniment
d’obra nova de jardineria i millora de la biodiversitat té per objecte establir, a través de
preceptes, normes i consells, les condicions, els processos i les qualitats mínimes a
complir en el disseny, així com els subministraments, les obres, les plantacions i
qualsevol altre treball necessari per a la redacció, l’execució i el manteniment durant
l’any de garantia, d’un projecte d’obra nova de jardineria i biodiversitat a la ciutat de
Lleida.
En concret, el present Plec de Prescripcions Tècniques fa referència a la memòria
valorada de plantacions al tram urbà del riu Segre

1.2 Normatives d’aplicació
En general, són d’aplicació obligatòria aquelles disposicions legals que, amb caràcter
superior al PPT, estableixi la legislació vigent en el moment present i aquelles que en el
futur puguin establir-se, i que afectin la naturalesa del PPT en funció del lloc del territori
on s’hagi de desenvolupar el projecte. En particular, les que es relacionen tot seguit:
•

UNE.

•

Plec general d’obra i urbanització de l’Ajuntament de Lleida.

•

Normes tecnològiques de l’edificació.

•

Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme (NTJ) editades pel Col·legi
d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, posteriorment Fundació de
l’Enginyeria Agrícola Catalana i actualment Fundació de la Jardineria i el
Paisatge.

•

Lleis, regles i normativa en general sobre seguretat i higiene en el treball.

•

Altres disposicions legals en general que no quedin aquí assenyalades i siguin
de compliment obligat per a l’execució d’un projecte d’obra nova de jardineria.

•

Ordenança per a la protecció i gestió dels espais verds de Lleida del 25 de
setembre de 2009

•

Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5
de juliol de 1976 i d’11 de maig de 1971. Normes UNE esmentades en els
documents contractuals, i complementàriament la resta de les Normes UNE.
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S’hi inclou el plec de condicions particulars i/o específiques que cada projecte pugui
contenir.

1.3 Sostenibilitat
Els conceptes expressats en l’objecte del PPT han de complir les disposicions legals,
les normatives i els consells sobre sostenibilitat, protecció i respecte medi ambiental
vigents en el moment present.
Caldrà tenir en compte totes les disposicions, normatives i consells que puguin aparèixer
en el futur que afectin els territoris objecte de cada projecte d’obra nova de jardineria
que depengui d’aquest PPT, així com les específiques que es puguin assenyalar en
cada apartat del present PPT, i també aquelles que es tinguin en compte al plec de
condicions tècniques específiques de cada projecte.
Els criteris generals de sostenibilitat es basen en la política ambiental de l’Ajuntament
de Lleida, i en el cas de la jardineria es resumeixen en:
•

Optimització dels recursos naturals, humans i econòmics.

•

Protecció del patrimoni vegetal existent.

•

Tractament adequat dels residus generats en l’obra.

•

Utilització de plantes de baix consum hídric i baixes necessitats de manteniment.

•

Sempre que sigui possible, ús d’aigües alternatives a l’aigua potable (freàtiques,
regenerades...).

•

Ús de productes fitosanitaris respectuosos amb el medi ambient: control integrat
de plagues.

2

CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ELEMENTS SIMPLES

2.1 Prescripcions generals
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS ELEMENTS SIMPLES
S’entenen com a elements simples tots aquells materials i elements destinats a la
consecució de l’obra de jardineria objecte del present plec de condicions. Les
característiques tècniques generals dels elements simples són les definides i descrites
en el document del projecte de jardineria i, si escau, en el plec de condicions particulars.
La direcció facultativa les haurà d’examinar, comprovar i acceptar, o bé rebutjar si no
compleixen les condicions exigides.
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En aquest capítol es descriuen les prescripcions generals que han de complir i a les
quals han de trobar-se subjectes els elements simples, essent d’aplicació, com és
natural, totes aquelles prescripcions que s’assenyalin específicament en els
subsegüents apartats del present plec de prescripcions o en el plec de condicions
particulars de determinades obres que així ho requereixin.
PROCEDÈNCIA DELS MATERIALS
El Contractista notificarà al Director d’Obra amb la suficient antelació la procedència dels
materials que es proposi utilitzar amb els corresponents assaigs d’identificació, aportant
quan ho sol·liciti el Director, les mostres i/o dades necessàries per decidir la seva
acceptació.
En cap cas podran ser amuntegats i utilitzats en obra, materials, la procedència dels
quals no hagi estat aprovada plenament pel Director.
La posada en obra de qualsevol material no atenuarà de cap manera el compliment de
les especificacions prescrites.
TRANSPORT
El transport dels elements simples s’ha de dur a terme de manera adequada a la
naturalesa, la dimensió i altres característiques de l’element simple, vetllant per la
seguretat i la integritat de l’element, que no ha de patir cap mena de desperfecte ni
alteració durant el procés. A aquest efecte, cal prendre’n les mesures i accions
adequades.
El transport s’ha de dur a terme de la manera més adequada a les necessitats de
l’element simple, però també a les necessitats de l’obra. En qualsevol cas, amb la
promptitud i la diligència adequades a aquests dos factors.
EMBALATGES I PROTECCIONS DURANT EL TRANSPORT I LA CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE L’ELEMENT SIMPLE
Els elements simples s’han de transportar degudament embalats i protegits perquè no
pateixin cap alteració, modificació, dany o degradació durant el transport ni durant la
manipulació anterior i posterior al transport, que també haurà de ser l’adequada a la
naturalesa de l’element per tal que aquest es mantingui íntegre en les seves qualitats.
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Es prefereixen, en general, aquells embalatges i proteccions constituïts per materials no
perjudicials per al medi ambient, ni per la seva fabricació ni per la seva manipulació, i
preferentment reciclables.
DOCUMENTACIÓ
Els elements simples s’han de transportar i ser recepcionats amb la documentació
prescrita o adequada a cada element. En aquesta documentació, hi han de constar les
dades identificatives, descriptives, convenients o prescriptives, si n’hi ha, per a cada
element simple.
INSPECCIÓ, ASSAIG I EXAMEN
Corresponen a la direcció facultativa de l’obra la inspecció, els assaigs i l’examen per a
l’acceptació o el rebuig dels elements simples.
En general, els elements simples han de reunir les condicions següents:
•

Ajustar-se a les especificacions d’aquest plec de prescripcions en les parts
generals i en aquelles que particularment els siguin afectes.

•

Ésser examinats per la direcció facultativa de l’obra.

Aquesta acceptació en principi no s’entén com a definitiva i queda supeditada a
l’absència de defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra, o
a l’existència de defecte o vicis ocults observats i comprovats amb posterioritat.
L’acceptació o el rebuig dels elements simples és competència de la direcció facultativa
de l’obra, que estableix els seus criteris d’acord amb les normes i finalitats del projecte.
Els elements simples rebutjats han de ser retirats ràpidament de l’obra, tret que disposin
de l’autorització expressa de la direcció facultativa de l’obra, que podrà sotmetre’ls a les
proves que cregui necessàries.
Els materials han d’ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de material i a
les dimensions i característiques definides pel projecte, el plec de condicions particulars
i el plec de prescripcions generals. S’acceptaran les toleràncies de variació recollides en
cadascun d’aquests documents referents als elements simples.
El contractista ha de permetre l’accés als vivers, fàbriques o instal·lacions on es trobin
els materials a la direcció facultativa de l’obra, que ha de poder efectuar totes les proves
que consideri necessàries.
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Els assaigs i les proves dels elements simples els poden dur a terme laboratoris
especialitzats en la matèria sempre que sigui necessari i així ho consideri la direcció
facultativa de l’obra. En cas de resultat negatiu, el cost dels assaigs anirà a càrrec del
contractista.
Els assaigs, les verificacions i les comprovacions dels elements simples només afecten
aquests elements, que s’entenen únicament com una recepció parcial o temporal fins
que no quedin integrats en el conjunt de l’obra i se n’efectuï la recepció definitiva.
REPOSICIÓ
Els materials que no hagin estat acceptats per la direcció facultativa de l’obra en el
moment de la recepció o de l’examen, o bé durant el període de garantia, hauran d’ésser
substituïts per altres, a càrrec del contractista, que sí puguin ser acceptats després de
sotmetre’s al mateix procés de valoracions per part de la direcció facultativa de l’obra
que l’element simple al qual substitueixen.
EMMAGATZEMATGE
Els elements simples s’han d’emmagatzemar, quan sigui necessari, de manera que se
n’asseguri la idoneïtat per a l’ús i una possible inspecció en qualsevol moment.
Cal tenir especial cura d’emmagatzemar en un lloc idoni aquells elements simples que
per les seves característiques necessitin atencions especials de conservació o
manteniment, sobretot pel que fa a les plantes vives o a elements fràgils, així com als
productes fitosanitaris, químics o amb alt grau d’inflamabilitat.

2.2 Aigua de reg
DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Subministrament d’aigua per a reg en jardineria i obres de restauració ambiental.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
➢ Condicions generals
L’aigua destinada al reg de les plantacions en jardineria ha de tenir unes característiques
de qualitat que no siguin limitants del desenvolupament dels vegetals que s’hagin
d’implantar, que no provoquin efectes de degradació de les condicions del sòl i que no
siguin perjudicials per a la salut del personal laboral ni dels usuaris dels espais verds.
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L’aigua de reg ha de complir els requisits físics, químics i biològics apropiats.
Les característiques de l’aigua subministrada a un determinat espai verd per al reg han
de ser similars al llarg del temps (han de trobar-se dins dels marges que la caracteritzen).
➢ Origen de l’aigua per a reg
El subministrament d’aigua per a reg pot tenir dos orígens principals:
➢ Aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable. Aquesta aigua, pel seu ús públic,
és sotmesa a uns controls de potabilitat que estan reglamentats fins al moment
present pel Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua per a consum humà.
➢ Altres orígens, com ara fonts, mines, pous, aigües freàtiques, aigües residuals
depurades, etc., regulats pel Reial decret 1/2001 de 20 de juliol. El seu ús també
està regulat pel Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya en les
determinacions del Pla de sanejament de Catalunya.
➢ Qualitat de l’aigua per a reg
La concreció dels nivells de qualitat dels diferents paràmetres que caracteritzen una
aigua no es redueixen només a uns valors recomanats o admesos, sinó que cal tenir en
compte factors com el tipus de cultiu i de sòl, les pràctiques de conreu, la temperatura
de la zona i les dosis i les freqüències de reg.
Per avaluar la qualitat de l’aigua per a reg és necessari controlar els nivells d’un seguit
de paràmetres bàsics. En casos especials, com ara l’ús de l’aigua que no és de la xarxa,
cal tenir en compte altres aspectes i obtenir una autorització d’ús de l’organisme
competent.
Es considera que una aigua no és apta per al reg en jardineria quan els seus valors de
conductivitat elèctrica superen els 4 dS/m o els 2.500 mg/l.
Tota l’aigua que tingui valors de conductivitat superiors a 1,5-2 dS/m o 1000 mg/l s’ha
de considerar que comporta perill de salinització del sòl i que la seva utilització en reg
per aspersió no és recomanable.
Pel que fa al SAR (relació d’absorció de sodi), l’increment d’aquest índex indica un
augment de problemàtica per sodificació del sòl i danys a les plantes. Per tant, no ha de
ser superior a 15.
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Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat, ja que com més
alta és la salinitat més baixos són els valors d’índex del SAR admesos, per la qual cosa
cal basar-se en el diagrama de les normes Riverside.
És important tenir en compte que la permeabilitat del substrat influeix de manera notable
en la qualitat de l’aigua de reg; és necessari conèixer el sòl per determinar el risc de
salinitat i de sodi. S’ha de considerar l’anàlisi de sòl per preveure la interacció de l’aigua
de reg, que serà determinant per a la nutrició de la planta.
PARÀMETRE

VALOR

pH

Entre 6,5 i 8,4

NIVELL

DE

<30%

CARBONATS
CONTINGUT TOTAL

< 2500 mg/l > 1000 mg/l

EN SALS

(perill de salinització, no recomanable per a reg amb aspersió)

CONDUCTIVITAT

< 4 mdS/cm > 1,5-2 dS/cm

ELÈCTRICA*

(perill de salinització, no recomanable per a reg amb aspersió)

SAR*

<15
Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat,
ja que com més alta és la salinitat més baixos són els valors d’índex
del SAR admesos, per la qual cosa cal basar-se en el diagrama de
les normes Riverside.*

SODI

< 0,2-0,3 g/l

ELEMENTS

< 30% en volum

GROSSOS (> 2 mm)
CLORURS

< 0,5 g/l

SULFATS

< 300-400 mg/l
Risc de corrosió de les xarxes de conducció amb ciment quan se
superen aquests valors.
Taula 1. Paràmetres indicadors de la qualitat de l’aigua

PARÀMETRE
BOR

CLASSIFICACIÓ DE L’AIGUA DE REG
Els nivells admesos de bor estan en funció de la
sensibilitat dels conreus a aquest element:
Cultius molt sensibles, de 0,3 a 1 ppm de B
Cultius tolerants, d’1 a 2 ppm de B
Cultius molt tolerants, de 2 a 4 ppm de B
No és aconsellable utilitzar aigües que superin els 2,5
mg/l.
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DURESA

Expressada en graus higromètrics francesos.
- Molt tova: menys de 7
- Tova: de 7 a 14
- Mitjanament tova: de 14 a 22
- Mitjanament dura: de 22 a 32
- Dura: de 32 a 54
- Molt dura: més de 54

Índex de CARBONAT SODI RESIDUAL

Les aigües molt dures són poc recomanables per a
sòls forts i compactats.
Expressat en meq/l.
Les aigües es classifiquen en:
- Bones: de 0 a 1,25 meq/l
- Regulars: d’1,25 a 2,5 meq/l
- No recomanables per al reg: més de 2,5 meq/l

Taula 2. Classificació de l’aigua de reg

Idoneïtat de l’aigua per al reg segons la concentració de sals
NOM

CONCENTRACIÓ

DE

REG

OBSERVACIONS

SALS
C1

Salinitat baixa

APTA

Pot causar problemes en sòls de baixa permeabilitat.

C2

Salinitat mitjana

APTA

En certs casos, pot ser necessari emprar volums
d’aigua copiosos i utilitzar cultius tolerants a la
salinitat.

C3

Salinitat alta

APTA

Es pot utilitzar per al reg de sòls amb bon drenatge,
emprant volums d’aigua copiosos per rentar el sòl i
utilitzant cultius molt tolerants a la salinitat.

C4

Salinitat molt alta

NO

Només s’utilitza en sòls molt permeables i amb bon

APTA

drenatge, emprant-ne volums copiosos per rentar les
sals del sòl i utilitzant cultius molt tolerants a la
salinitat.

C5

Salinitat excessiva

NO

Només s’ha d’utilitzar en casos molt puntuals,

APTA

extremant

totes

les

precaucions

apuntades

anteriorment.
C6

Salinitat excessiva

NO

No és aconsellable per al reg.

APTA
S1

Contingut baix en sodi

APTA

Pot causar problemes amb cultius molt sensibles al
sodi.

S2

Contingut mitjà en sodi

APTA

Cert perill d’acumulació de sodi al sòl, especialment
en sòls de textura fina (argilencs i franc argilencs) i
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de baixa permeabilitat. S’han de vigilar les condicions
físiques del sòl i especialment el nivell de sodi
variable del sòl, i corregir-lo en cas necessari.
S3

Contingut alt en sodi

NO

Gran perill d’acumulació de sodi al sòl. Són

APTA

aconsellables aportacions de matèria orgànica i l’ús
de guix per corregir el possible excés de sodi al sòl.
També cal un bon drenatge i volums copiosos de reg.

S4

Contingut molt alt en

NO

No és aconsellable per al reg en general, excepte en

sodi

APTA

cas de baixa salinitat i prenent totes les precaucions
apuntades

Taula 3. Classificació de les aigües segons les normes Riverside

Figura.- 1. Normes de Riverside per avaluar la qualitat de les aigües de reg

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Totes les actuacions d’obra nova de jardineria han de tenir obligatòriament sistema de
reg automatitzat i, preferentment telegestionat.
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El reg mitjançant cisternes o tones s’utilitza excepcionalment en obres on el
subministrament no estigui operatiu. El vehicle ha de complir els requisits legals
pertinents per al transport d’aigua.
L’emmagatzematge de l’aigua pot tenir lloc en cisternes, dipòsits soterrats, dipòsits a
l’aire lliure, etc., tots ells degudament homologats
L’estanquitat i les característiques dels materials de les conduccions, el dipòsit i els
mitjans de transport amb cisterna han de ser tals que les condicions de l’aigua en els
punts de consum no hagin sofert alteracions respecte a les d’origen.
En cas de dipòsits de formigó o ciment, cal desestimar les aigües de les primeres
vegades que s’omple el dipòsit per evitar una possible contaminació.
UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
La unitat de mesurament són el litre (l) o el metre cúbic (m³).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, que estableix els criteris sanitaris de la qualitat de
l’aigua per a consum humà.
Reial decret 1/2001 de 20 de juliol pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües.

2.3 Tutors, vents i protectors
DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Materials destinats a la protecció i la sustentació de la part aèria i subterrània de les
espècies vegetals durant els anys següents a les operacions de plantació i/o
trasplantament que es considerin necessaris per a l’arrelament de l’arbre. També s’usen
en afectacions per obres.
CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Tutors o aspres
Els tutors han de ser rectes i de secció suficient perquè la inèrcia sigui major que la del
tronc de l’arbre. Han de tenir una alçada mínima de 2 m. Han d’estar constituïts per
materials forts i resistents, com ara la fusta tractada. El material de fusta ha de posseir
la certificació de gestió forestal sostenible FSC o PEFC, que l’empresa contractada ha
d’acreditar. Les subjeccions entre l’aspre i el tronc de l’arbre han de ser d’un material
elàstic (com la goma o el cautxú) de llarga durabilitat i resistent a la intempèrie.
Vents
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Atesa la seva funció resistent, en arbres grans normalment cal usar cables d’acer trenat
i secció normalitzada de 8, 10 o 12 mm de diàmetre. Per determinar-los cal considerar
l’espècie vegetal i el seu port, la proporció del pa de terra respecte a l’alçada de l’arbre,
el grau d’exposició al vent i el tipus de terreny de plantació. Com a norma general, els
cables de 10 mm de diàmetre solucionen la majoria de casuístiques.
Protectors
Protegeixen la part baixa del tronc contra raspaments, cops o altres incidents que puguin
danyar-lo, ja siguin provocats per vehicles, persones o animals. El protector d’arbres
contra cops de vehicles ha de tenir una alçada visible mínima de 60 cm. Pot ser metàl·lic,
de fusta o de qualsevol altre material que ofereixi una certa resistència. Cal considerar
que els protectors han de tenir un efecte dissuasori i que la seva funció consisteix a
evitar els cops resultant de maniobres de vehicles a una velocitat màxima de 20 km/h.
Els de fusta han de disposar de la certificació de gestió forestal sostenible.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Tutors
S’han de subministrar empaquetats en un nombre no major de 100 unitats i un pes
inferior a 500 kg. S’han d’emmagatzemar en piles d’una alçada màxima de tres paquets,
en un local cobert i a temperatura ambient.
Vents
S’han de subministrar segons les mides específiques de cada arbre.
Protectors
S’han de subministrar segons les mides específiques de cada arbre.

UNITATS I CRITERI DE MESURAMENT
Es mesuren en unitats de cada element complet amb els seus accessoris.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 03E: 1999. Protecció dels elements vegetals en els treballs de construcció.
NTJ03S: 1999. Sosteniment artificial i protecció de l’arbrat.
NTJ 06R: 1996. Roll tornejat impregnat.

2.4 Material vegetal
•

Dimensions i proporcions

La relació entre l’alçària i el diàmetre de la tija o tronc ha de ser proporcional, segons
l’espècie o varietat.
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L’alçària, l’amplària de capçada, la longitud de les branques, les ramificacions i el fullatge
han de correspondre a l’edat de l’individu segons l’espècie o la varietat en proporcions
ben equilibrades. Si escau, també ha de presentar proporcions ben equilibrades entre
portaempelt i empelt pel que fa al tronc i la capçada.
Les arrels han d’estar ben desenvolupades i han de ser proporcionades d’acord amb
l’espècie o la varietat, l’edat, les condicions del sòl i el creixement. La mida del pa de
terra ha de ser proporcional a l’espècie o la varietat, a la mida de la planta i a les
condicions del sòl.
A les condicions particulars s’expressen les toleràncies admeses en cada cas quant a
dimensions segons el tipus de planta.
•

Sanitat vegetal

Les plantes han de ser sanes, madures i suficientment endurides per tal que no en perilli
la represa i el desenvolupament futur.
No es poden admetre plantes amb ferides no cicatritzades, danys en els rovells,
trencament de guies o qualsevol tipus de dany mecànic que pugui comprometre’n la
viabilitat. Les plantes no poden presentar podriments, sobretot si afecten el coll de l’arrel,
ni dessecacions totals o parcials.
No es poden admetre plantes que estiguin mal formades, tant per fortes curvatures com
per excessiva ramificació, o bé per falta de ramificació en espècies que haurien de tenirla o per la presència de tiges múltiples. Tampoc no poden mostrar defectes causats per
malalties, plagues o fisiopaties que redueixin el valor o la qualificació del seu ús. Han
d’estar substancialment lliures, almenys per observació visual, d’organismes nocius i
malalties, o de signes o símptomes d’organismes nocius i malalties, que n’afectin la
qualitat de manera significativa i que redueixin el valor de la seva utilització com a
plantes ornamentals.
No es poden admetre plantes que presentin enrotllaments o forts torçaments en les
arrels principals.
Les plantes han de tenir un abundant desenvolupament d’arrels secundàries, la tija ha
de presentar un rovell terminal sa i el coll de l’arrel ha d’estar en perfecte estat.
No es poden admetre en cap cas plantes amb talls visibles de les arrels de diàmetre
superior a 1/8 del perímetre del tronc, ni superiors a 3 cm.
Els substrats de les plantes, subministrades tant en contenidor com en pa de terra, han
d’estar lliures de males herbes i especialment de plantes vivaces.
Les plantes subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal,
especialment la referent als organismes nocius i malalties que n’afectin la qualitat de
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manera significativa, als organismes nocius de quarantena que no poden estar presents
en cap viver, i a les plantes ornamentals que necessiten passaport fitosanitari i/o etiqueta
comercial.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT, EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT
•

Subministrament

Les plantes ornamentals només podran ser subministrades per proveïdors autoritzats.
Pa de terra: El pa de terra ha d’anar lligat amb ràfia o un element similar, o bé
amb xarpellera de material degradable. Addicionalment ha d’anar protegit amb malla
metàl·lica no galvanitzada, amb cistella metàl·lica no galvanitzada o amb tela plàstica
degradable. Com a material de protecció o de lligam del pa de terra només es permeten
materials que es descomponguin dins de l’any i mig posterior a la plantació i que no
afectin el creixement posterior de la planta i del seu sistema radical.
Contenidor: Tots els recipients han de ser poc o gens danyosos des del punt de
vista ambiental. En tots els casos es valoraran positivament aquells en què la fabricació
no sigui danyosa mediambientalment. No s’acceptaran recipients de PVC. Es valorarà
que els recipients siguin de plàstic reciclat. La grandària del contenidor ha de ser
raonablement proporcional a la mida de la planta, que s’ha de canviar a un contenidor
més gran abans que es produeixi espiralització de les arrels. Una planta cultivada en
contenidor ha d’haver estat trasplantada i conreada en un contenidor el temps suficient
perquè les noves arrels es desenvolupin de tal manera que la massa d’arrels mantingui
la forma del contenidor i s’aguanti de manera compacta quan en sigui extreta. El
contenidor ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma del pa de terra i protegir
la massa d’arrels durant el transport.
•

Transport

Cal prendre les precaucions oportunes per tal que les plantes arribin en condicions
òptimes al seu lloc de plantació, per això s’ha de garantir un transport que protegeixi les
plantes del vent, els cops o les vibracions.
En cas que hi hagi un espai per aplegar material vegetal a l’obra, s’ha de complir amb
allò que estableix l’apartat corresponent del present plec.
En cap cas no es pot plantar material vegetal amb signes de maltractament causats pel
transport (ferides o cops) o per un estacionament deficient provisional a l’obra, ja que
això pot condicionar la recepció final de l’obra. Cal determinar:
•

Les característiques del vehicle (camió isotèrmic i de baixa emissió).

•

El tipus de subministrament.
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•

El tipus d’embalatge, les proteccions, les fixacions, el material emprat, i el
sistema de càrrega i descàrrega.

VERIFICACIONS DE CONTROL
L’aplicació de les condicions de qualitat de les plantes subministrades es comprova de
forma visual segons la seva concordança amb les característiques definides. És possible
exigir la inspecció i el testatge d’un 2% de les plantes dels diferents lots. S’entén que la
inspecció i el testatge fan referència tant a la part aèria com a la subterrània, és a dir al
sistema radical netejat, sense terra, i al substrat. Un lot acceptable ha d’estar constituït
almenys per un 95% de plantes de qualitat exterior justa i comercial. Totes les plantes
han d’estar sanes, segons està expressat en l’apartat de sanitat vegetal, i han de ser
autèntiques, segons està expressat en l’apartat d’autenticitat específica i varietat.
UNITAT DE MESURAMENT
Unitats de plantes.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del
material vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).
NTJ 07C: 1995. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.
NTJ 07D: 1996. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.
NTJ 07E: 1997. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.
NTJ 07F: 1998. Subministrament del material vegetal. Arbusts.
NTJ 07G: 2001. Subministrament del material vegetal. Mates i subarbusts.
NTJ 07H: 2003. Subministrament del material vegetal. Plantes herbàcies perennes.
NTJ 07I: 1995. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.
NTJ 07J: 2000. Subministrament del material vegetal. Plantes entapissants.
NTJ 07N: 2001. Subministrament del material vegetal. Gespes i prats.
NTJ 07P: 1997. Subministrament del material vegetal. Palmeres.
NTJ 07R: 1994. Subministrament del material vegetal. Rosers.
NTJ 07V: 1997. Subministrament del material vegetal. Plantes autòctones per a
revegetació.
NTJ 07Z: 2000. Subministrament del material vegetal. Transport, recepció i aplegada
en viver d’obra.

2.5 Arbustos
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Subministrament d’arbusts ornamentals de fulla caduca o perenne.
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DEFINICIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL
Classificació dels arbusts
Segons la ramificació i el port:
-

Arbusts d’un sol tronc

-

Arbusts de troncs múltiples

-

Arbusts ajaguts

-

Arbusts sarmentosos

Segons l’alçària i la llenyositat:
-

Arbusts grans (llenyosos de més de 3 m d’alçària)

-

Arbusts mitjans (llenyosos d’alçària entre 1 i 3 m)

-

Arbusts petits o mates (llenyosos de menys d’1 m d’alçària)

-

Subarbusts (subllenyosos)

Forma de presentació del sistema radical
Els arbusts poden comercialitzar-se en contenidor o amb pa de terra. En cap cas
s’acceptaran arbusts subministrats amb arrel nua.
Dimensions de la part aèria
Els arbusts s’han de mesurar segons l’alçària total i/o l’amplària total, segons els casos.
A més, s’ha d’especificar el nombre total de tiges principals i el nombre de branques
laterals situades en el terç inferior. Com a dada complementària es pot especificar el
perímetre de la tija principal.
L’alçària mínima, l’amplària mínima i el nombre mínim de branques situades en el terç
inferior exigibles depenen de l’espècie, del volum del pa de terra o del contenidor i de la
categoria de grandària de l’arbust.

Repicament
La qualitat dels arbusts, especialment dels grans o mitjans, subministrats amb pa de
terra o en contenidor està relacionada amb el nombre de vegades que han estat repicats
durant el cultiu abans de ser arrencats per a ser comercialitzats. El primer repicament
que es té en compte és el que es produeix quan es passa l’arbust del planter al camp.
No es pot tenir en compte com a repicament l’arrencada de l’arbust per a la seva
comercialització.
Els arbusts cultivats al camp s’han de repicar periòdicament, tot i que la freqüència
temporal depèn de l’espècie i la grandària de la planta. Els arbusts de fulla perenne han
de ser repicats almenys cada tres anys.
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Els arbusts cultivats en contenidor, excepte els de creixement molt lent, s’han de canviar
a un contenidor més gran cada dos anys com a mínim.

Formació de la part aèria
Els arbusts han d’estar correctament ramificats. El nombre mínim de ramificacions
depèn de l’espècie o varietat i del tipus de formació
UNITAT DE MESURAMENT
Unitats d’arbusts.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 07A: desembre de 2007. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del
material vegetal (2a edició totalment revisada i actualitzada).
NTJ 07F: 1998. Arbusts.

3

EXECUCIÓ DE L’OBRA EN ELS ESPAIS VERDS

3.1 Operadors implicats
Les obres públiques que es fan a la ciutat de Lleida poden ser promogudes per diferents
entitats. La direcció facultativa d’aquestes obres pot recaure directament en el promotor
o bé es pot adjudicar a una empresa privada.
•

Promotor

És promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individualment
i/o col·lectivament, decideixi impulsar, programar o finançar, amb recursos propis o
aliens, les obres per a la seva posterior entrega a tercers sota qualsevol títol (en aquest
cas a PiJBIM per al seu posterior manteniment).
•

Inspecció facultativa

La inspecció facultativa de les obres correspon als serveis competents de la propietat o
als tècnics contractats amb la finalitat de vetllar per garantir l’execució del projecte
segons els diferents plecs de prescripcions tècniques que tenen a veure amb la
construcció de nous espais verd.
•

Direcció facultativa

La direcció facultativa designada pel promotor està formada per un o diversos tècnics
que actuen com a representants, defensors i administradors de l’obra en representació
de la propietat, de manera que han de tenir cura de l’exacta execució del projecte, tant
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tècnicament com econòmicament. La direcció facultativa està formada per tres grups:
direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i coordinador de seguretat i salut.
•

Contractista

És l’adjudicatari encarregat de l’execució de l’obra segons el projecte executiu, sota la
direcció tècnica de la direcció facultativa i d’acord amb la propietat.
Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà una persona
que assumeixi la direcció dels treballs que s'executen i que actuï com a representant
seu davant de l'Administració a tots els efectes que es requereixin durant l'execució de
les obres.
L'Ajuntament podrà exigir que el Contractista designi, per estar al front de les obres, un
tècnic superior de formació apropiada, amb autoritat suficient per a executar les ordres
del Director Facultatiu relatives al compliment del contracte.

3.2 Replanteig general de l’obra
Cal fer un replanteig cada vegada que la marxa de l’obra ho requereixi. Un cop
realitzades les instal·lacions prèvies, com ara el tancament i la instal·lació del rètol i la
caseta d’obra, i les feines fixades en el replanteig previ, es procedeix a fer un replanteig
general de l’obra per tal de verificar les dades fixades en el projecte executiu.
Prèviament a l’inici dels treballs, cal replantejar sobre el terreny les dades bàsiques de
la documentació tècnica, fixant les zones de pas, les arreplegadisses, les excavacions,
els reblerts i altres dades precises, deixant-ne constància en l’acta de replanteig.
La direcció facultativa ha de facilitar al contractista la documentació corresponent als
serveis que afecten la zona d’obra.
En el replanteig cal fixar les línies de referència planimètriques i el punt de referència
altimètric, els quals han de servir de base per a l’execució de l’obra.
Tots aquests treballs els ha de dur a terme el contractista, que resta obligat a disposar
dels mitjans necessaris per executar-los, així com a conservar durant el transcurs de
l’obra el punt de referència altimètric i les línies de referència planimètriques.
El contractista necessitarà disposar de l’acta de replanteig degudament autoritzada per
la Direcció Facultativa per tal de procedir a l’execució material de l’obra.

3.3 Comunicats i informes
El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció
d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin
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encomanats. Aquest informes faran referència tant als treballs de revegetació
pròpiament dits com als de manteniment durant el termini de garantia.
Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació
vindrà fixada per la Direcció d'Obra.
Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les
dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre
abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra
que hagin de quedar ocultes. Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat
per la Direcció d'Obra prèviament a la seva ocultació.

3.4 Instruccions al contractista
Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per escrit i, numerades
correlativament. Aquest quedarà obligat a firmar el rebut en el duplicat de l'Ordre.

3.5 Protecció dels serveis existents
Abans de començar els treballs, l’adjudicatari ha de sol·licitar a les institucions i
empreses responsables dels serveis (gas, electricitat, telèfon, aigües, clavegueram...) la
informació corresponent als serveis instal·lats a l’àmbit d’actuació i els permisos
necessaris per a l’actuació. També ha d’esbrinar els cursos d’aigua (rius, rierols, riberes
i fonts) que hi ha a la zona.
Se n’han de descriure les característiques i la localització en un plànol, i si cal,
replantejar-ho en el terreny.
Si estan afectats per les excavacions o si la maquinària hi ha de treballar a prop, els
serveis d’infraestructures han d’estar protegits o precintats, o bé han de ser desviats.
Els treballs s’han de dur a terme sota la supervisió de les empreses afectades.

3.6 Plantació d’arbustos
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Plantació d’arbusts ornamentals de fulla caduca o perenne.
CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ
➢ Època de plantació
Es poden plantar en qualsevol època de l’any (evitant els dies més freds i càlids de
l’any), tot i que és preferible durant els mesos tardor i la primavera, tal com s’especifica
a la taula següent:
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Taula 4.- Època de plantació

➢ plantació

Taula 5.- Mides de la plantació

-

Comprovar l’estat de les arrels.

-

El procés de plantació inclou centrar i orientar l’arbust dins del clot de plantació
o rasa, afegint-hi capes de 10 cm, estrenyent-la fermament, compactant-la amb
mitjans manuals i assegurant el contacte de les arrels amb la terra. S’ha d’evitar
la formació cavitats d’aire que puguin assecar les arrels. S’ha de continuar fins
que el clot s’ha omplert i l’arbust quedi fermament plantat.

-

Abans del primer reg, cal confeccionar una clota de fondària suficient, al centre
en les superfícies horitzontals o a la part més alta en superfícies inclinades, que
permeti emmagatzemar l’aigua de reg amb tona i/o de pluja.

-

Immediatament després de plantar, així com en el segon reg, cal regar
abundantment fins a arribar a la capacitat de camp i amb cabal suficient per
mullar les arrels de dins del pa de terra, procurant no embassar el fons del forat
de plantació. En termes generals i depenent de l’època i el lloc de plantació, s’ha
de subministrar la quantitat especificada al manual de reg.

-

S’ha de recuperar o emmagatzemar l’envàs per una posterior reutilització o
reciclatge.

UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT
Unitat d’arbusts o marc de plantació (u/m2 o u/ml).
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B: 1993. Treballs de plantació.
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4

DISPOSICIONS GENERALS

4.1 Condicions generals
4.1.1 Preus unitaris
En les normes d'amidament i abonament contingudes en els apartats anteriors
s'entendrà sempre que els preus unitaris es refereixen a unitat d'obra acabada d'acord
amb les indicacions dels Documents del Projecte. Per tant, aquests inclouran totes les
despeses que el subministrament i l'ús de materials i la realització d'unitats d'obra puguin
ocasionar per qualsevol concepte, en especial els impostos de tota mena que graven
els conceptes en el mercat.
Les excepcions que poguessin donar-se a aquesta norma general constaran
expressament en el Pressupost.
La descripció de materials i unitats d'Obra que figuren en els apartats anteriors d'aquest
Plec no és exhaustiva; per tant, és només enunciativa i dirigida simplement a la millor
comprensió de les característiques del treball a realitzar. En conseqüència, els materials
no ressenyats i les operacions no descrites que siguin manifestament necessàries per
executar una unitat d'Obra es consideren inclosos en els preus d'abonament.

4.1.2 Materials substituïts
En les substitucions degudament justificades i autoritzades, els nous materials seran
valorats segons els preus que regeixin en el mercat en el moment de redactar el
document que autoritzi la substitució.
Si a judici de la Direcció d'Obra la substitució estigués justificada i, per tant, s'hagués
dut a terme, el Contractista no podrà reclamar cap pagament pels treballs realitzats i no
acabats en les unitats d'obra afectades per la manca de material la substitució del qual
s'hagi proposat. Aquestes unitats d'obra podran ser contractades de nou lliurement.

4.1.3 Unitats d’obra no previstes
Si fos necessari realitzar una unitat d'obra no prevista, el nou preu es determinarà
contradictòriament conforme a les condicions generals i considerant els preus de
materials i de les operacions que figuren en altres unitats del Projecte.
La fixació del preu haurà de fer-se prèviament a l'execució de la nova unitat, mitjançant
acord de la Direcció d’Obra i del Contractista.
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4.1.4 Obra acceptable i incomplerta
Quan per qualsevol motiu fos necessari valorar una obra com acceptable, però
incompleta o defectuosa, la Direcció d’Obra determinarà el preu d'abonament desprès
d'atendre al Contractista. Aquesta podrà optar entre acceptar el preu i acabar, o refer
l'obra segons condicions proposades, sempre que estigui feta dintre del termini
d'execució.

4.1.5 Materials que no reuneixen les condicions necessàries
Quan els materials no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec o, a falta de
prescripcions formals en aquest, es reconegués o demostrés que no eren apropiats per
a la seva finalitat, la Direcció d’Obra donarà ordre al Contractista, per què a càrrec seu,
els substitueixi per uns altres que sí reuneixin les condicions o serveixin per la finalitat a
la que s'han de destinar.

4.1.6 Mesures de protecció i neteja
El Contractista queda obligat a adoptar les mesures necessàries per proporcionar
seguretat al trànsit pels accessos a la zona mentre durin les obres, havent de mantenir
al seu càrrec les senyals o instal·lacions auxiliars que es necessitin.
Aniran a càrrec del Contractista les indemnitzacions degudes a perjudicis ocasionats a
tercers, com a conseqüència d'accidents deguts a una senyalització insuficient o
defectuosa.
Així mateix, el contractista estarà obligat a retirar tots aquells materials sobrants i
escombraries que hagi utilitzat o generat, directa o indirectament, durant el
desenvolupament de les feines contemplades al present projecte.

4.1.7 Despeses de caràcter general a càrrec del contractista
Aniran a càrrec del Contractista les despeses de qualsevol classe originades amb motiu
del replantejament general o de la seva comprovació i dels replantejos parcials; les de
protecció de materials de les construccions auxiliars; les de protecció de materials i la
pròpia obra contra qualsevol deteriorament, dany o incendi; les de neteja i evacuació de
brosses; les de construcció, conservació i retirada de camins provisionals; de
clavegueram; senyals de tràfic i altres recursos necessaris per proporcionar seguretat
en el trànsit: eines, materials i neteja general de les obres; i les de retirada de material
refusats, com també les despeses derivades de la col·locació de cartells.
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En el cas de resolució del contracte, qualsevol que sigui la causa que la motivi, seran a
càrrec del Contractista les despeses originades per la liquidació de les obres, així com
les de retirada dels mitjans auxiliars i materials.
Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en
perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos es conservaran i
mantindran de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

4.1.8 Amidament i abonament
L'amidament i abonament es faran per unitats d'obra de les que figuren en el Pressupost
i amb la periodicitat que per a cada obra s'assenyala en les Condicions Particulars.

4.1.9 Abonament de partides alçades
Les partides d'alçada a justificar s'abonaran d'acord amb els preus que figuren al
pressupost. Aquestes partides es lliuraran a mesura que es justifiquin els treballs
realitzats i segons l'amidament resultant.

4.1.10 Canvi d'espècies o varietats
La Direcció d’Obra podrà canviar algunes espècies o varietats assenyalades en el
Projecte per altres de semblants quan la situació del mercat de plantes o qualsevol altra
circumstància així ho aconselli.
En el seu cas, la nova unitat es valorarà d'acord amb els preus del pressupost, si no s'hi
troba inclosa, la Direcció d’Obra i el contractista seguiran el marcat en l'article referent a
preus contradictoris.

5

RECEPCIÓ DE L’OBRA EXECUTADA, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
DURANT L’ANY DE GARANTIA

5.1 Acceptació i recepció
➢ Promotor municipal
Un cop finalitzada l’obra, si el promotor és municipal, cal que els tècnics municipals de
Parcs i Jardins n’informin preceptivament segons les disposicions dels protocols de
tramitació de projectes d’obres d’infraestructura i/o elements d’urbanització i dels
projectes d’urbanització.
➢ Promotor no municipal, públic o privat
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Un cop finalitzada l’obra, els tècnics de Parcs i Jardins n’han d’informar abans de tres
mesos a comptar des de la data de comunicació de la finalització de l’obra.
No es pot procedir a l’acceptació de l’obra fins a la constatació que s’ha executat
correctament, d’acord amb el document tècnic aprovat o informat per l’Ajuntament.
El promotor, ja sigui públic o privat, ha de lliurar un exemplar complet dels plànols
corresponents a l’execució final de l’obra realitzada en l’espai verd.

5.2 Documentació necessària per a la recepció
En el moment de la recepció, cal lliurar als responsables de l’Ajuntament de Lleida la
documentació següent:
•

Plànols as built de jardineria, mobiliari i reg.

•

Certificació d’origen i obtenció sostenible de les fustes (PFC, DGQA,...).

•

Fitxes tècniques de les àrees de joc infantil.

•

Certificació de les àrees de joc infantil.

•

Dos jocs de claus dels armaris de programadors, arquetes i consoles (si fos el
cas) de les instal·lacions de reg.

•

Manual d’instruccions d’ús del programador de la instal·lació de reg.

•

En jardins tancats, un parell de jocs de les claus d’accés.

5.3 Conservació i manteniment durant l’any de garantia
El promotor, ja sigui públic o privat, és el responsable de la bona conservació i el
manteniment de l’espai verd durant el període de garantia d’un any a comptar des de la
recepció i acceptació de l’obra.
El promotor, ja sigui públic o privat, ha de resoldre i esmenar a càrrec seu qualsevol
incidència que pugui produir-se durant aquest termini, a excepció dels actes vandàlics.
Durant l’any de garantia, s’han de dur a terme totes les operacions de manteniment
necessàries perquè la zona enjardinada es mantingui en perfecte estat.
Cal seguir les normes descrites en el present plec i, en tots els casos, són d’aplicació
les NTJ (Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme) del Col·legi Oficial
d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, actualment Fundació de la Jardineria i el
Paisatge.
A continuació es detallen en una taula les tasques mínimes de manteniment que s’han
d’executar durant l’any de garantia, i fins i tot abans de la recepció, per tal de mantenir
l’espai enjardinat en bon estat de conservació.
Lleida abril de 2019
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Jesus Almarza Temprano
Enginyer de Forests
Tècnic de medi ambient
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