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INTRODUCCIÓ

La correcta Integració Ambiental d'una obra és fruit d’un procés que comença durant la redacció del
projecte, continua amb una acurada execució de les obres i acaba amb el correcte funcionament o explotació de la
infrastructura construïda.
El conjunt d’accions i mesures ambientals tenen, cada una d’elles un moment precís d’aplicació. Aquest
aspecte temporal és de gran importància i cal que el Projecte Constructiu i concretament el seu Annex d'Integració
Ambiental contingui de manera precisa les mesures a executar, les condicions d'aplicació i el moment adequat de
fer-ho.
Això no obstant, sovint és freqüent trobar en Projectes amidaments i/o condicions d'aplicació escassament
desenvolupades en la seva definició, manca de definició i continguts quant a requeriments legals o a límits
d'admissibilitat que puguin concretar-se en una adequada aplicació de les mesures proposades.
Aquest document selecciona aquelles actuacions, comunes en la integració ambiental d'una obra, però
que són especialment rellevats a l'hora d'assolir els objectius que es persegueixen. Per a cada actuació
s'especifiquen aquells paràmetres o condicions més adequades que adoptant-les permeten assolir l'objectiu marcat,
i es defineix, per a cada cas, un llindar de tolerància.
El document, pretén servir de base, al establir criteris comuns, al desenvolupament de projectes i a la
direcció i control mediambiental de qualsevol obra, evitant indefinicions i establint les condicions d'aplicació de les
mesures definides i/o necessàries, sempre amb l'objectiu de garantir l'eficiència i l'èxit de la Integració Ambiental de
l'obra.
Els criteris que constitueixen la base del present Protocol són el resultat de la llarga experiència adquirida
en el desenvolupament i execució de les obres realitzades amb anterioritat, i d'obres lineals realitzades per d'altres
organismes.
El document s'estructura d'acord als diferents tipus d'actuacions a portar a terme i segons la seqüència
temporal del desenvolupament de les obres. Això no obstant, malgrat aquesta ordenació, es convenient tenir en
compte el conjunt de criteris i recomanacions que forneixen el document, independentment de l'etapa en que es trobi
l'obra.



Actuacions a realitzar amb anterioritat a l'inici de les obres.

Són actuacions basades en el marc de la planificació física del territori i encaminades a la prevenció
d'impactes significatius sobre el conjunt de components ambientals que integren la superfície afectada (sòl, aigua,
vegetació, fauna, paisatge i patrimoni) i sobre els nuclis habitats propers.
Es concreten principalment en les següents accions:
-

Anàlisis de la documentació ambiental del projecte i de la declaració d’impacte ambiental, si existeix.

-

Anàlisis i planificació dels accessos a l’obra, amb especial cura de l’afectació dels drenatges naturals.

-

Anàlisis de les possibles afeccions, durant les obres, als nuclis habitats propers

-

Replanteig i localització de les instal·lacions necessàries per a l'execució de l'obra en el marc d'una
classificació del territori o zonificació, segons l'aptitud d'ús i/o qualitat o fragilitat del medi, de manera
que es puguin respectar o evitar, sempre que sigui tècnicament viable, les àrees del territori que
manifesten un major valor ambiental.
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Protecció d'aquestes àrees mitjançant una delimitació específica i adequada de les zones a respectar.

Actuacions a realitzar al llarg de l'execució de les obres.

S'inclouen i especifiquen tant les mesures preventives com les correctores encaminades a la integració
ambiental de l'execució i posterior funcionament de l'obra projectada.
Fonamentalment les actuacions que integren aquesta fase es poden agrupar de la següent manera:
 Actuacions de protecció del medi:
Són mesures preventives i correctores enfocades a la protecció específica d'alguns dels components del medi o
factors ambientals:





-

Protecció de la qualitat atmosfèrica (contaminació de l'aire i soroll)

-

Conservació de sòls

-

Protecció dels sistemes fluvials

-

Protecció enfront de la contaminació sòl i aigües

-

Protecció de la vegetació

-

Protecció de la fauna

Actuacions per a la Restauració Ambiental de les zones afectades per l'obra:
-

Desmantellament d'instal·lacions temporals i condicionament de les àrees afectades.

-

Estesa de terra vegetal.

-

Sembres i hidrosembres.

-

Plantacions

Actuacions a realitzar després de la recepció provisional de les obres.
-

Manteniment de la vegetació implantada.

-

Manteniment d'instal·lacions de protecció per a la fauna.

-

Manteniment dels sistemes de drenatge
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ACTUACIONS A REALITZAR AMB ANTERIORITAT A L'INICI DE LES OBRES.

Amb caràcter previ a l'inici de les obres s'han d'aplicar un conjunt de mesures l'objectiu de les quals no és
altre que la protecció de les àrees de reconegut valor ambiental del territori afectat per l'obra. Aquestes mesures de
caràcter preventiu suposen una base de protecció primària i essencial per a la correcta integració final de l'obra en el
territori.

2.1.

Anàlisis de la documentació ambiental del projecte i de la declaració d’impacte ambiental, si existeix.

Cada vegada és més usual que els projectes d’infrastructures vinguin acompanyats d’un estudi d’impacte
ambiental o d’un pla de gestió ambiental. En alguns casos, a més, el projecte ha estat sotmès al tràmit ambiental
que preveu la legislació catalana, i llavors existeix una Declaració d’Impacte Ambiental publicada al D.O.G. que és
d’obligat acompliment.
Per tot això caldrà analitzar la documentació ambiental que acompanyi l’aprovació del projecte i determinar
aquells temes que poden condicionar l’inici i el desenvolupament de les obres. Cal analitzar si existeix algun tipus de
mesura prèvia a l’inici de les obres que sigui necessari endegar (instal·lació de punts de seguiment – piezómetres,
mesuradors de cabal, reconeixement d’àrees sensibles, etc.) o , en qualsevol cas, és de molta utilitat fer un
reconeixement de camp per identificar aquells elements naturals que han estat identificats com a valuosos i que
l’obra no pot afectar (cursos fluvials, habitats d’espècies vegetals escasses o protegides, nius de rapinyaires,
abeuradors naturals de mamífers, etc.).
L’anàlisi de la documentació ambiental existent és útil i recomanable en aquesta fase prèvia en la que s’ha
de fer intervenir també al contractista per posar-lo en antecedents del condicionants en que es trobarà durant
l’execució dels treballs

2.2.

Anàlisis i planificació dels accessos a l’obra, amb especial cura de l’afectació dels drenatges
naturals.

Abans de l’inici dels treballs és també, imprescindible, estudiar els accessos previstos en el projecte sobre
el terreny. Tan els existents com els de nova construcció han de ser subjectes d’un anàlisi per optimitzar la seva
utilització pel trànsit d’obra. En aquest sentit cal vetllar per les condicions de seguretat – establint limitacions de
velocitat senyalitzats – com per l’afectació del sistema de drenatge natural existent a la zona.
Donada la irregularitat i torrencialitat de les precipitacions en la zona mediterrània, cal assegurar que els
accessos a les obres podran suportar pluges fortes sense afectar – ni colmatar, ni interrompre- els desguassos
naturals constituïts per torrents, rieres o canals de pluvials. En alguns casos serà recomanable construir preses de
retenció de sediments per evitar malmetre les condicions de qualitat de les aigües del curs fluvial que es pugui
afectar.
2.3.

Anàlisis de les possibles afeccions, durant les obres, als nuclis habitats propers

Les afeccions – per pols i soroll sobretot – als nuclis habitats propers a l’àmbit dels treballs és un aspecte
que no es pot menystenir en aquesta fase prèvia, ja que pot evitar posteriorment molts problemes que sovint
retarden o entorpeixen el ritme previst dels treballs.
Si l’afectació és preveu de magnitud considerable és recomana l’establiment d’una campanya de presa de
mostres de l’estat previ (captadors de partícules per la pols, i campanya sonomètrica pel soroll) que ajudarà a
avaluar les conseqüències de les obres i constituirà una protecció documental davant de possibles reclamacions
posteriors.
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La informació puntual i certa als ciutadans afectats sol constituir una mesura efectiva per minimitzar les
conseqüències de les obres sobre els nuclis habitats propers.
2.4.

Replanteig i localització d'instal·lacions, segons l'aptitud d'ús/qualitat –fragilitat del medi
(Classificació de zones).

Amb caràcter previ a qualsevol activitat o operació, les instal·lacions auxiliars i demés elements necessaris
per a la correcta execució de l'obra (oficines d'obra, aparcaments del personal, abocadors, préstecs, plantes de
formigó en massa o de prefabricats, planta de picolament i selecció d'àrids, abassegament de materials i àrids, parcs
de maquinària, tallers, etc.,...) hauran d'estar previstes i la seva ubicació reflectida en els corresponents plànols.
Com a mesura preventiva i essencial a l'aparició de possibles impactes sobre alguns dels aspectes que
conformen el medi, s'establirà una classificació del territori, segons la seva aptitud d'ús i de la qualitat/fragilitat del
medi amb caràcter previ a la selecció de la ubicació dels diferents elements i instal·lacions necessàries per a
l'execució de l'obra. Aquesta classificació haurà d'estar recollida a l'Annex d'Integració Ambiental del corresponent
Projecte Constructiu i d'acord als criteris i tipologies de zones que es defineixen a continuació:


Zones Excloses: Corresponen a les zones de major qualitat i fragilitat ambiental. En aquestes zones no es
permetrà la localització de construccions permanents ni temporals, abassegament de materials, viari o
instal·lació de servei de les obres, excepte aquells elements o instal·lacions amb caràcter puntual i que resultin
imprescindibles i d'inexcusable realització per a l'execució de l'obra, la qual cosa s'haurà de justificar
degudament davant Direcció de l'Obra per a autorització. En aquests casos, aquesta ubicació, sempre
temporal, quedarà condicionada a la restitució integra i immediata de l'espai afectat a les seves condicions
inicials.



Zones Restringides: Són les àrees amb cert valor ambiental de conservació. En aquestes àrees només
s'admet la localització d'instal·lacions de servei de les obres, amb caràcter temporal, exclusivament durant la
seva execució. Quan finalitzi l'obra, aquestes instal·lacions temporals s'han de retirar completament i l'àrea
afectada s'haurà de restituir a les seves condicions originals tan topogràfiques com de coberta vegetal.
Aquestes zones s'inclouran dintre les actuacions del projecte de restauració ecològica i paisatgística.



Zones Admissibles: Corresponen a les àrees o zones del territori afectat per l'obra que presenta uns valors
ambientals menors i conseqüentment amb menors mèrits de conservació (zones antropitzades, abocadors,
pedreres abandonades,....). En aquestes zones es localitzaran preferentment aquelles instal·lacions i elements
que per les seves especials característiques tinguin un caràcter permanent (per exemple, abocadors).

La presència d'aquests elements permanents ha d'anar acompanyada de la realització de les actuacions
necessàries per aconseguir la seva integració en l'entorn, és a dir, constitueixen elements que s'han d'incloure en el
projecte de restauració ecològica i paisatgística.
En el cas que aquesta classificació o zonificació del territori no vingui reflectida en el Projecte Constructiu,
com a criteris d'orientació general s'utilitzaran els següents alhora d'establir la zonificació:



Zones Excloses







Espais Naturals de Protecció Especial: Parcs Nacionals, Paratges Naturals
d'interès nacional, Reserves Naturals Integrals, Reserva Natural Parcial,
Parcs Naturals, Reserva Naturals de fauna salvatge.
Jaciments arqueològics catalogats
Rius, rieres i lleres associades, amb vegetació natural
Llacunes, aiguamolls, zones inundables.
Penya-segats
Coves i avencs
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Espais inclosos en la proposta Xarxa Natura 2000 no declarats de Protecció
Especial (ZEPA, LIC)



Àrees de conreu d'elevada productivitat



Àrees amb vegetació natural desenvolupada i ben conservada.



Àrees d'elevada qualitat/fragilitat paisatgística.



La resta de zones que no compleixin els requisits anteriors.

En paral·lel als anteriors criteris, s'han de tenir en compte també els usos actuals del territori i l'aptitud del
terreny per a integrar els impactes derivats de la implantació de nous usos. En aquest sentit en destaquem les
següents recomanacions:

2.5.



Utilitzar i condicionar, si cal, la xarxa de camins existents en la definició dels accessos a l'obra.



Utilitzar la traça com a zona de pas



Utilitzar pedreres abandonades, per a ubicar-hi abocadors de materials inerts així com d'abocadors
d'inerts o de residus de la construcció que es localitzin pròxims a la zona d'obres. A tal efecte se
sol·licitarà informació pertinent al Departament de Medi Ambient.



Pel que respecte a préstecs de materials tindrà prioritat la utilització d'aquells materials procedents de
pedreres en explotació i que disposin de la preceptiva autorització d'explotació per part del
Departament d'Indústria, Comerç i Turisme d'acord amb el que estableixen la Llei 22/1973 de Mines,
el R.D. 2857/1978 que n'aprova el reglament i el Decret 343/1983 sobre normes de protecció del medi
ambient d'aplicació a les activitats extractives. Qualsevol nova explotació haurà de disposar de la
preceptiva autorització administrativa

Marcatge

Des del punt de vista de la protecció del medi ambient, el marcatge estricte de l'àrea d'ocupació de les
obres, es considera una actuació preventiva d'importància rellevant. Permet minimitzar la superfície afectada i
d'aquesta manera evitar impactes innecessaris així com haver d'aplicar mesures correctores de major o menor
eficàcia, que sempre impliquen un cost econòmic.
El marcatge de l'àmbit d'actuació de l'obra i la senyalització de les zones a protegir de la influència de les
obres, s'haurà d'executar sempre i amb caràcter previ al començament de qualsevol activitat o acció relacionada
directe o indirectament amb l'obra. En qualsevol cas, prèviament a qualsevol tala o estassada.
En principi, el Projecte Constructiu ha de definir els límits de les superfícies afectades, les característiques
del marcatge i la periodicitat dels controls de verificació del seu estat.
Com a norma de caràcter general i amb com a punt de partida mínim, el marcatge haurà d'incloure: la
franja corresponent al moviment de terres, les zones d'ocupació corresponent a les instal·lacions auxiliars i els
camins d'accés.
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En qualsevol cas, és important considerar un marcatge específic per a les zones d'especial valor ambiental
(zones excloses, d'acord la classificació definida a l'apartat anterior) adjacents a les obres o a zones de trànsit de
maquinària. En aquest cas, el marcatge s'haurà de realitzar tenint en compte les següents especificacions:


Utilització de jalons que una vegada clavats al terreny sobresurtin un mínim de 0,70 cm.



Distància màxima entre jalons de 5 m.



Utilització d'una malla vistosa (o cinta) entre jalons



Execució de rases o cordons de terra, complementàries a la utilització de jalons.

En darrer terme, i amb l'objectiu de facilitar l'execució de les prescripcions assenyalades, les accions de
marcatge, el seu manteniment i reposició hauran d'estar convenientment reflectits tant en els Plecs de Prescripcions
Tècniques del Projecte com en el Pressupost.
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ACTUACIONS A REALITZAR DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Aquest capítol inclou la major part de les actuacions de caràcter ambiental que cal realitzar per a obtenir
una adequada integració ambiental de l'obra. Conté tan accions o actuacions de caire preventiu com les
considerades estrictament correctores d'impactes ambientals, essent en ambdós casos específics segons els
aspectes o components del medi.
L'objecte de les mesures que es relacionen a continuació és la protecció dels diferents components del
medi (o factors ambientals) enfront les accions de l'obra projectada. Atesa la diversitat d'escenaris en la
confrontació d'accions projectades i característiques específiques del medi, aquest protocol s'ha centrat en
l'elaboració d'una relació de mesures i recomanacions a adoptar per a evitar, minimitzar i reduir els impactes més
freqüents i rellevants, sense buscar en cap cas l'exhaustivitat.

3.1.

Protecció de la qualitat atmosfèrica

3.1.1.

Contaminació de l'aire
Bàsicament les fonts de contaminació més freqüents en les obres són:
-

Pols generada per l'excavació, càrrega i transport de materials
Pols emesa amb el trànsit de vehicles
Pols emesa en les perforacions i les voladures.
Pols emesa per les plantes de formigó a classificació d’àrids

Per a evitar els efectes negatius que el nivell de partícules en suspensió a l'atmosfera poden provocar
sobre el benestar i salut del personal de l'obra i sobre habitatges pròxims, s'executaran les següents mesures
preventives:

3.1.2.

-

Reg periòdic de les superfícies de rodada per a la minimització de la pols generada pel trànsit de
materials i maquinària. La freqüència de reg es determinarà en cada cas concret d'acord amb les
circumstàncies meteorològiques de cada zona i època de l'any, i de les característiques del terreny.
Cal preveure en tot cas que el contractista tingui en disponibilitat permanent una cisterna que pugui
ser utilitzada immediatament.

-

Quan l'execució de les perforacions per a les càrregues d'explosiu s'utilitzaran equips que disposin de
mecanismes captadors de pols, sempre que tècnicament sigui possible.

Contaminació acústica

L'actual marc legislatiu que regula la contaminació acústica a Catalunya es compon de la Llei 16/2002, de
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica (DOGC 3675 de 11.07.2002) i l'Ordenança municipal tipus,
reguladora del soroll i les vibracions (Resolució de 30 d'octubre de 1995, DOGC 2126 de 10/11/1995).
Aquesta Llei estableix un règim específic per a les infrastructures de transport, regulant-ne els aspectes
següents:
-

Estableix una zonificació del territori en base al soroll per a garantir uns mínims de qualitat acústica a
les noves construccions. Els sectors del territori amb infrastructures de transport viari i ferroviari,
construïdes a partir de l’entrada en vigor de la Llei, es qualifiquen com zones de sensibilitat acústica
moderada en les que es poden ultrapassar els llindars d’immisió següents:

Pàgina 12 de 78

GISA

PROTOCOLS

G-PRO–01v00 / 22-08-06

Dia: 65 LAr/ en dB/(A) 1

Protocols de Criteris Mediambientals d’Obra Civil

Nit: 55 LAr/ en dB/(A)

A més, inclou unes exigències relatives als mètodes de càlcul i als equips de mesura emprats en el
càlcul de la immisió.
-

Una sèrie de mesures per a minimitzar l’impacte acústic en les construccions existents afectades pel
soroll i les vibracions quan ultrapassin els valors d’atenció establerts:
Dia: 68 LAr/ en dB/(A)

Nit: 63 LAr/ en dB/(A)

-

Uns valors límit d’emissió de vehicles de tracció mecànica i maquinària, i una franja horària que limita el
seu funcionament (art. 15)

-

Uns continguts mínims dels estudis d’impacte acústic que han d’acompanyar els projectes de
construcció d’infrastructures susceptibles de generar sorolls i vibracions.

En definitiva, les obres a executar hauran d’adaptar-se, des de la fase de projecte, a cadascun dels
aspectes regulats per l’esmentada Llei.
Per bé que s'estableixen unes limitacions legals quan a la producció de soroll, les mesures preventives i
correctores que són aplicables per a l'atenuació d'aquest impacte ambiental es concreten en les següents.
1.

Mesures preventives a aplicar durant la fase d'obres
-

2.

Limitar l'execució d'activitats sorolloses a l'horari diürn (de 8 h a 22 h).
Utilització de compressors, perforadores i demés equipament de baix nivell sònic.
Revisar i controlar periòdicament l'efectivitat dels silenciadors dels motors.

Mesures correctores en fase de funcionament o explotació. La font de soroll en aquest cas ve determinada per
la intensitat de trànsit que utilitzarà la via (IMD) i així com també la tipologia dels vehicles que hi passaran.
S'escauen dos tipus de mesures correctores: la utilització de ferm sono-reductor i la instal·lació de barreres o
pantalles sòniques.
-

Ferm sono-reductor. Es tracta d'utilitzar de ferm porós en la capa de rodadura que actua com un
absorbent acústic que proporciona dues millores: la reducció del nivell de soroll i una millora en la
qualitat del soroll percebut (immissió) tant pels ciutadans com pels usuaris dels vehicles. Mitjançant
l'aplicació de ferm porós la reducció pot arribar a ser de 3 o 4 dB(A) en condicions òptimes, per bé
que la utilització d'aquest tipus d'aglomerat suposa un increment en la partida de manteniment.

-

Barreres o pantalles acústiques. Per al seu disseny són necessaris estudis complementaris a més
dels corresponents estudis acústics en zones habitades que hauran de tenir en compte els següents
aspectes: enginyeria civil, seguretat, manteniment i tractament paisatgístic. No obstant aquesta
especificitat, s'indiquen un conjunt de recomanacions a tenir en compte quan la definició del tipus de
barrera o pantalla acústica:
-

Les pantalles s'hauran d'instal·lar el més a prop possible de focus emissor, de la via, amb l'única
limitació de la zona de seguretat exigida a banda i banda de la via, per la normativa específica de
carreteres i ferrocarrils

1 Nivell d’avaluació: L*Ar/= L*Aeq/.T . L*Aeq/ és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A,
mesurat durant un període T, ón T= 900 minuts per a l’horari diurn i T= 540 minuts per l’horari nocturn. Per més
informació vegeu la Resolució del Departament de Medi Ambient, de 30 d’octubre de 1995, por le qual s’aprova una
Ordenanza municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions.
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-

Les pantalles s'hauran de dimensionar d'acord amb la distancia horitzontal del receptor, la
diferència d'altura receptor-via i la reducció acústica exigida. Es justificarà convenientment que
amb l'altura i longitud de les pantalles no se superen els límits de soroll recomanats. Segons el
cas, les pantalles seran absorbents o reflectores. En relació al disseny de les pantalles, aquest
serà harmònic amb l'entorn.

-

L'elecció del tipus de pantalla tindrà en compte la disponibilitat d'espai. Quan hi hagi suficient
espai es considerarà com a opció preferent la instal·lació de motes de terra convenientment
revegetades.

L'eficàcia dels apantallaments acústics que s'implantin a l'obra s'haurà d'analitzar i contrastar mitjançant un
programa específic de mesurament del soroll al pas dels vehicles del que se n'inferirà la necessitat de complementar
les mesures correctores adoptades.

3.2.

Conservació de sòls

El sòl productiu, entès com la capa superficial del substrat que conté elements minerals, orgànics i
biològics, com són les llavors de la vegetació local, és un dels elements més valuosos i fràgils del medi; constitueix
un substrat sobre el que s'assenten múltiples ecosistemes, que té un procés de regeneració molt lent i de difícil
recuperació de forma natural.
L'execució d'una obra sempre implica l'ocupació d'una àrea de major o menor extensió de sòl que, cas de
no tenir previstes actuacions per a la seva protecció i conservació, pot arribar a desaparèixer.
Donat el caràcter de recurs ambiental bàsic, únic i difícilment substituïble, la recuperació mitjançant el
decapatge i l'abassegament d'aquesta capa de sòl, per a la seva posterior utilització en les tasques de restauració,
es converteixen en un objectiu de primer ordre per a minimitzar l'impacte sobre aquest component ambiental.
A efectes d'aquest Protocol s'entén com a terra vegetal la capa superficial del terreny amb unes propietats
físiques i químiques que permeten l'existència de vegetació herbàcia de tipus permanent i susceptible de
recolonització natural. És necessari però, definir de manera objectiva i quantificada les característiques mínimes
que ha de complir aquest material per considerar-lo com a terra vegetal. Cal, doncs, la realització d’assaigs i anàlisis
de les seves propietats per a identificar-ne la qualitat.
En aquest sentit, a continuació es defineixen els paràmetres i els seus llindars màxim i mínim que ha de
complir un material per a considerar-lo apte com a suport i pel desenvolupament de vegetació:

Paràmetre
pH
Matèria orgànica
Textura 3

Llindar de valors
5< pH >8,5 2
> 0,5 % (s.m.s.)
 Franca
 Argilosa – sorrenca
 Sorrenca- franca

Elements grollers ( > 5 cm)

< 25 %

2 El llindar superior no és aplicable quan s'afectin grans extensions de terreny halófils amb elevat pH i que
constitueixen el suport natural de la vegetació local.
3 Segons

figura adjunta de la classificació del sòl que s'adjunta.
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Llindar de valors
 4 dS/cm
< 15 %
< 30 %
Dintre dels límits admissibles segons legislació vigent5

Figura 1. Classificació de sòl, segons textura

Les activitats de decapatge, abassegament i manteniment de la terra vegetal útil procedent dels terrenys a
ocupar per les obres s'ajustaran a les següents condicions:

4 Cee

= Conductivitat elèctrica a l'extracte de saturació.

5 El marc normatiu vigent a Catalunya en matèria de sòls contaminats resta circumscrit a l'article 15 de la
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, que regula el concepte d'espai degradat i estableix un règim de
responsabilitats per a la seva regeneració; i als articles 27 i 28 de la Llei bàsica 10/1998, de 21 d'abril, de residus.

La Junta de Residus està elaborant les guies d'avaluació de la qualitat del sòl que corresponen a unes
guies metodològiques que estableixen criteris de decisió en el procés de gestió d'un sòl contaminat
Aquestes guies contenen la llista de valors indicatius de qualitat del sòl a Catalunya, així com la
metodologia d'obtenció d'aquests i el seu marc d'aplicació. Els criteris de qualitat del sòl són uns valors numèrics de
concentració de substàncies en el sòl dissenyats amb l'objectiu de poder avaluar de manera ràpida la conveniència
o necessitat de continuar amb algun tipus d'actuació.
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Decapatge de la terra vegetal

Per decapatge s'entén la retirada dels horitzons més superficials del sòl. Aquest procés s'ha de realitzar
després del replanteig i marcatge de l'àrea d'afectació directa per l'obra i també de l'indirecte (abassegaments
temporals, zona d'instal·lacions, abocadors d'excedents d'inerts, etc.).
El gruix mínim de la capa de terra vegetal decapada serà de 30 cm, sempre que sigui edafològicament
viable i excepte que es tracti de terrenys contaminats o que no compleixi els condicionants qualitatius, indicats
anteriorment, relatius a textura i elements gruixuts.
El decapatge es realitzarà immediatament després de les operacions de desbrossada de la vegetació i, si
fos el cas, del trasplantament dels arbres específicament designats en Projecte. S'enretiraran i gestionaran
adequadament les restes vegetals, sobre tot les més grolleres, tot i que es procurarà que la terra vegetal decapada
incorpori algunes restes d'aquesta vegetació.
Els horitzons subsuperficials (horitzons B) seran considerats aptes i assimilats a terra vegetal sempre i
quan compleixin els requisits de qualitat comentats, excepte el de matèria orgànica. En aquest casos i quan l'horitzó
superficial (horitzó A) no arribi a un gruix mínim de 30 cm es retirarà una capa de l'horitzó inferior (horitzó B) fins a
completar-ho.
El material extret es traslladarà, sempre que sigui possible, a la seva destinació final amb caràcter
immediat. Si no fos així la terra vegetal decapada s'emmagatzemarà temporalment en les condicions que s'indiquen
en el següent apartat.
Les operacions de retirada i emmagatzematge de la terra vegetal es retardaran en el cas que el sòl estigui
saturat d'humitat (entollament temporal del terreny, excés d'humitat o qualsevol altre senyal que així ho indiqui),
donat que la manipulació d'aquest material en aquestes condicions suposa un deteriorament de les seves propietats
originals a l'ensems que incrementa la possibilitat de fermentació quan l'abassegament i, conseqüentment,
introdueix dificultats en l'arrelament i desenvolupament de la vegetació a implantar.

3.2.2.

Abassegament de la terra vegetal
La terra vegetal s'apilarà en amassos separats dels camins i zones de pas de la maquinaria.

Tret que els amassos se situïn en forma de cordons lineals paral·lels, a banda i banda de la traça de l'obra,
la terra vegetal s'abassegarà en piles en una zona determinada prèviament i deixant una separació mínima de 4 m
entre piles de manera que s'eviti l'acumulació d'escorrentia entre amassos a més d'oferir d'espai suficient pel
moviment de la maquinària quan el maneig de la terra emmagatzemada.
Convé que la superfície que es destini a l'abassegament de la terra vegetal sigui suficientment plana i hagi
estat prèviament condicionada.
Amb l'objectiu de prevenir l'erosió per l'escorrentia en zones de risc, és convenient realitzar una rasa
perimetral a la superfície destinada a l'abassegament de terra vegetal per intercepció d'aquesta escorrentia i evitar
que es produeixi arrossegament i pèrdua del material allí emmagatzemat. En síntesi, els abassegaments se situaran
en indrets ben drenats, mai en zones d'acumulació d'aigües superficials, i en qualsevol cas, en àrees lliures del
trànsit de maquinària.
Atesa la importància que té garantir la integritat i estat de conservació dels amassos de terra vegetal, és
del tot apropiat delimitar amb jalons el seu perímetre.
Finalitzades aquestes operacions de decapatge i acopi, el contractista haurà de presentar a la Direcció del
contracte un Pla de gestió de la terra vegetal extreta i acopiada, en el qual hi constarà el volum real de terra vegetal
contingut en cada acopi, la seva procedència, el temps previst d’emmagatzematge, i la superfície i ubicació previstes
per a la seva reutilització en les tasques de restauració. La presentació d’aquest document serà necessària i
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imprescindible per a l’inici de les tasques d’aportació i estesa de terra vegetal, no admetent-se l’execució de les
mateixes sense que la Direcció del Contracte emeti la seva conformitat amb el Pla de Gestió proposat.

3.2.3.

Enriquiment de la terra vegetal

Quan es prevegi que la terra vegetal hagi d'estar abassegada per un temps superior a 1 any o s'obtinguin
un sòls exempts de vegetació (és a dir, escassa o nul·la fertilitat) o en aquells casos en què l'analítica practicada
mostri un contingut en matèria orgànica inferior a l'indicat (< 0,5 % s.m.s), es procedirà a l'esmena orgànica de la
terra vegetal.
Aquesta esmena consisteix en l'addició d'un producte ric en matèria orgànica obtingut amb materials
disponibles a la zona d'obres que, mesclats correctament, aportaran matèria orgànica i nitrogen, i milloraran
l'estructura del material.
L'operació de millora de les terres es realitzarà preferentment a la zona d'abassegament de les terres. La
barreja de materials ha de ser uniforme i servirà, alhora, per a esponjar la terra vegetal.
Els productes més freqüentment utilitzats com a esmena orgànica són: fems, llots de depuradora,
compostat o sense compostar, o compost de residus sòlids urbans, en una dosi de 150 - 170 T/ha (210 – 250
m3/ha)6.

3.3.

Protecció dels sistemes fluvials.

Amb caràcter general, s 'impedirà la localització, ni que sigui temporalment, de qualsevol tipus d'instal·lació
o servitud a les lleres i línies de drenatge natural del territori. S'evitarà l'ocupació de qualsevol lletra amb abocadors
o amassos de material.
Pel que fa a ponts i viaductes mitjançant els quals se superin les lleres del traçat es procedirà de manera
que tant la lletra com la vegetació de ribera que hi pogués haver en resultin mínimament afectades. Així doncs, el
disseny d'aquestes estructures tindrà en compte el fet de no interrompre la lletra, és a dir, de no col·locar cap pila
dins la lletra ni que cap estrep afecti sensiblement la vegetació de ribera.
Quan a la ubicació dels estreps dels viaductes, se situaran prou allunyats de la lletra, com a mínim a 5 m a
banda i banda, per evitar-ne l'afectació del seu funcionament hidràulic.
Amb aquest objectiu, a l'Annex d'Integració Ambiental del Projecte s'haurà d'incloure la suficient informació
gràfica (com per exemple, plantes i perfils reduïts) on s'indiqui, amb suficient detall, la localització dels elements
constructius (estreps, piles i plataforma), la lletra i les formacions de ribera acompanyants.
Així mateix les operacions de moviment de terres, necessàries per a la construcció de viaductes, es
programaran en el període en què el cabal circulant de la lletra sigui el menor.
Finalment, dintre les operacions de restauració i integració ambiental, l'afectació a qualsevol lletra, i
conseqüentment la seva restauració, implica que s'hagi de restablir a les seves condicions inicials, tant pel que fa a
la lletra com a la vegetació de ribera afectada, mitjançant tractament específic que s'hauran d'executar
immediatament després de finalitzar les obres en aquesta zona o àrea.

6 Xifres per a un supòsit d’incrementar en un 1% el contingut de matèria orgànica d’un sòl i utilitzant com a
font de matèria orgànica compost de la fracció orgànica del residus municipals (70 % m.s., 52 % m. o. i 0,6 T/m3 de
densitat) i compost de fangs d’EDAR (57 % m.s., 56 % m.o., i 0,8 T/m3 de densitat).

Pàgina 17 de 78

GISA

PROTOCOLS

G-PRO–01v00 / 22-08-06

3.4.

Protocols de Criteris Mediambientals d’Obra Civil

Protecció enfront la contaminació del sòl i aigües.

Durant l'execució de les obres es poden generar productes residuals potencialment contaminats del sòl i
de les aigües superficials i subterrànies. Els més freqüents són: olis lubricants (usats i no usats), combustibles,
restes de formigó, aigües fecals i aigües amb una alta càrrega en elements sòlids en suspensió o pH elevat. D'altra
banda, operacions lligades al moviment de terres a les proximitats de lleres juntament amb episodis plujosos, poden
ocasionar arrossegaments importants de materials sòlids vers la lletra, disminuint la qualitat de les aigües circulats.
A continuació s'exposen un conjunt de recomanacions de disseny o d'execució per al control de les
operacions i/o tractament dels residus indicats.

3.4.1.

Tractament de les aigües contaminades

Com a norma general, associades a les boques dels túnels i a les instal·lacions on es pugui produir
qualsevol tipus d'aigua residual (especialment a l’embós de túnels, parc de maquinària i plantes de tractament)
s'hauran d'incorporar les instal·lacions necessàries i adequades per a la recollida d'aquestes aigües residuals:
basses de decapitació, separació de greixos i neutralització, si s'escau. Conseqüentment el projecte ha de preveure
la construcció d'aquests elements i la seva operativitat abans de començar les obres.
Les aigües residuals generades, una vegada depurades, bé mitjançant una simple decapitació o
mitjançant sistemes més complexos segons el cas, podran ser abocades a lletra pública sempre i quan els valors
dels paràmetres de mesura de la contaminació no superin els límits d'abocament establerts per la legislació vigent7,
tant si l'abocament és produeix directament a lletra o si ho és per infiltració al subsòl. En qualsevol cas, és necessari
disposar de la corresponent autorització d'abocament per part de l'òrgan competent de l'Administració.
Donat que els abocaments han d'estar controlats mitjançant un seguiment analític específic, caldrà que
s'incorpori i l'assumeixi el Programa de Vigilància Ambiental de l'obra.


La superfície destinada a instal·lacions auxiliars: parc de maquinària, planta de picolament, de formigó,
magatzem de residus perillosos, oficines a peu d'obra etc.,,, han de disposar d'una impermeabilització del sòl a
les àrees on es realitzin operacions o activitats potencialment contaminats (àrea de reparació i manteniment de
la maquinària, àrea de reportatge de combustible, magatzem de residus especials...), d'una rasa perimetral de
desviament i retenció de l'escorrentia exterior i una bassa impermeabilitzada de separació d'olis i greixos.
Els olis i greixos extrets de la bassa de separació i també els olis i lubricants usats es gestionaran d'acord a la
seva consideració de residu especial i mitjançant gestor autoritzat per la Junta de Residus.



El tractament de les aigües procedents de l'excavació de túnels consisteix en recollir les aigües generades per
l'operació dels robots d'excavació i d'altra maquinària, concentrar-les i decantar-les atesa l'alta concentració en
sòlids que presenten. Per a depurar-les es conduiran a una bassa de decapitació (de dos cossos) per a
decantar els sòlids i neutralitzar el pH. Les basses hauran d'estar oportunament impermeabilitzades i
correctament dimensionades per tractar amb eficàcia el volum d'aigua generat.

7 Reglament del Domini Públic Hidràulic. Annexe al Títol IV. Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual
s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols Preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei
29/1985, de 2 d'agost, d'aigües, i modificacions
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Per al dimensionalment de la bassa o basses de decapitació es tindrà en compte, per una part, els
afluents generats i els possibles abocaments accidentals, i per altra, el cabal d'escorrentia que arribi a la bassa
tenint en compte la superfície a drenar i la precipitació màxima esperada per un període de retorn de 50 anys.
És necessari portar un control i seguiment analític de les aigües de la bassa per evitar possibles
impactes derivats de abocaments a lletra. En aquest sentit es tindran en compte els límits d'abocament
establerts en el Reglament de Domini Públic Hidràulic i sotmesa a les condicions que estableixi l'autorització de
l'administració hidràulica.
S'inclourà dins les operacions de manteniment, amb la conseqüent previsió pressupostaria, l'extracció
dels fangs decantat i la seva gestió a dipòsits autoritzat.

 Les aigües residuals sanitàries (aigües fecals) generades en els campaments d'obra prèviament al seu
abocament a lletra o infiltració al subsòl sempre i quan no es puguin dirigir a la xarxa de clavegueram,
s'hauran de sotmetre a depuració. Per aquest motiu, dintre la dotació s'inclourà un sistema de depuració
portàtil tipus fossa sèptica, clarificador-digestor, etc., per a rebaixar la càrrega contaminant de l'efluent
d'acord amb els condicionats que estableixi la preceptiva autorització d'abocament.
El sistema de depuració que s'instal·li haurà d'estar adequadament dimensionat als equipaments sanitaris
previstos i al personal usuari.
Tots aquests sistemes s'hauran de definir i localitzar en els plànols del projecte així com també s'hauran de
definir adequadament els detalls constructius.
3.4.2.

Tractament i gestió de residus

Els residus contaminants generats en l'obra, fonamentalment olis i greixos, olis i lubricants usats,
combustibles, restes d'aglomerats bituminós i els seus components, etc., en cap cas s'abocaran sobre el terreny o
en cursos d'aigua i lleres. Al contrari s'haurà d'establir un sistema de recollida d'aquest tipus de residus i ser
gestionats d'acord amb el que estableix la normativa relativa a gestió de residus: transferència a gestor autoritzat
mitjançant transportista, també autoritzat.
S'estableix la necessitat de definir punts de recollida i emmagatzematge temporal d'aquests residus per la
seva posterior transferència a gestor autoritzat (pel cas de residus especials el termini màxim d'emmagatzematge de
residus especials és de 6 mesos).
Les característiques constructives d'aquests punts de recollida i emmagatzematge temporal de residus han
de complir el doble objectiu d'evitar la infiltració al terreny de possibles vessaments de les substàncies allí
emmagatzemades (impermeabilització de la basa) i possibilitar-ne la recollida. En aquest sentit se suggereix que el
punt de recollida i emmagatzematge d'aquests residus especials descansi sobre una llosa de formigó impermeable
(o qualsevol altre sistema alternatiu i que assoleixi amb garanties l'objectiu indicat), amb un petit mur perimetral i la
superfície recoberta totalment per una capa de material absorbent (sorra, bentonita, etc.); addicionalment la zona pot
estar a cobert de la pluja.
Pel que fa a l'aigua procedent del rentat de les formigoneres es condicionarà una àrea especifica per a
destinar-les-hi. Les restes de formigó pres d'aquí i generat a qualsevol altre indret de l'obra es recollirà i es
disposarà finalment a abocador adequat o, en cas d’estar en la traça, es colgaran.

3.4.3.

Mesures de protecció per a evitar la contaminació d'aigües de cursos fluvials per arrossegament de
sòlids.

Un mètode eficaç i econòmic per evitar que s'incrementi la terbolesa de l'aigua de qualsevol curs fluvial,
com a conseqüència de l'arrossegament de sòlids o per treballs de moviment de terres prop de lleres, consisteix en
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la instal·lació de barreres de retenció de sediments mitjançant bales de palla de cereals. Permeten la circulació de
l'aigua tot i retenint fins a un 75% dels sòlids arrossegats.
Les característiques constructives bàsiques per a la instal·lació d'aquestes barreres de retenció són les
següents:

3.5.

-

La barrera s'instal·larà al peu del pendent, de manera que les bales de palla formin una fila, amb els
seus extrems en estret contacte unes amb les altres.

-

Cada bala estarà parcialment enterrada en el terreny dins d'un solc mínim de 10 cm de fondària.

-

Cadascuna de les bales es fixarà al terreny mitjançant dues estaques de fusta o acer que les
travessaran, fins a una fondària de 50 – 60 cm. La primera estaca és clavarà en angle en direcció a
la bala contigua per unir-les. La segona es clavarà a la part central longitudinalment.

Protecció de la vegetació natural

Com a norma general, la millor protecció de la vegetació consisteix en minimitzar la superfície ocupada i el
respecte estricte la delimitació de les superfícies afectades, al marcatge. Tanmateix, i per a casos concrets, a
continuació s'exposen algunes recomanacions:

3.6.

-

Donada la presència d'exemplars vegetals singulars molt propers a l'obra, als camins d'accés i fins i tot
dins la zona d'obra, amb risc de resultar afectats, es procedirà a delimitar específicament els seus
encontorns i, si calgués, protegir-los mitjançant recobriment del tronc, en el cas d'un arbre, amb
taulons.

-

De manera excepcional, quan sigui necessari eliminar exemplars singulars, rars o pertanyents a
espècies protegides es procedirà al seu trasplantament, sempre que sigui tècnicament viable. S'haurà
de buscar una zona receptora que ofereixi unes propietats similars, quan a orientació i sòl, a les de la
seva ubicació original. L'operació de trasplantament es realitzarà sempre dins del període favorable
(període de repòs) de l'espècie.

-

A les proximitats de les plantes de formigó es recomana la neteja periòdica de la superfície foliar de la
pols generada amb els abassegaments d'àrids i amb la manipulació del ciment, sobre tot, de manera
que s'eviti la formació de dipòsits sòlids damunt les fulles.

-

Es prohibirà explícitament la utilització de zones amb vegetació ben desenvolupada com a àrea
d'aparcament de vehicles o maquinària: Especialment s'evitarà utilitzar zones externes a l'obra per a
aparcament de vehicles i la realització de manteniment de vehicles en aquestes zones.

-

Si de manera accidental queden afectats arbres de certa entitat (branques trencades, tombats o
deteriorats) es procedirà a retallar les parts afectades tot evitant una afectació major.

Protecció de la fauna

En general, l'execució d'una obra lineal té una influència notable sobre la fauna present en l'entorn de
l'actuació, provocant-li afeccions importants de caràcter transitori o permanent.
Dintre les temporals o transitòries, estrictament vinculades a l'evolució de les obres, s'hi situen les
molèsties ocasionades per diversos factors (sorolls, pols, llum, etc.). Quan a les permanents, associades a
l'existència de la infrastructura, es poden indicar: la fragmentació, modificació o reducció d'habitats, l'efecte barrera (i
en conseqüència la possible fragmentació de poblacions, l'alteració de fluxos migratoris, etc.) i l'increment de
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mortalitat associada a determinats elements de la infrastructura (col·lisions contra el tractament perimetral, per
exemple) o a la seva utilització (atropellament i accidents, etc.).
S'exposen a continuació un seguit d'aspectes a tenir en compte en el disseny i execució adequades de les
mesures preventives o correctores dels impactes sobre la fauna:
3.6.1.


Control de molèsties

Respecte rigorós dels períodes d'alta sensibilitat de la fauna

Plantejar restriccions a l'activitat de l'obra és un fet de caràcter excepcional i que ha de respondre a raons
d'importància. El cas més freqüent, i que sol correspondre a ocells nidificants d'elevada vulnerabilitat, es justifica pel
propi estatus de conservació de l'espècie i pel caràcter quasi irreversible que implica, en aquests casos, un fracàs en
el procés reproductor. La majoria d'espècies d'ocells més amenaçats comparteixen la característica general de
dependre d'hàbitats pocs estesos i manifestar una baixa tolerància a molèsties de caire antròpic.
Donat que de manera general, el període de restricció de l'activitat s'ajusta molt al de màxima sensibilitat
de les espècies potencialment afectables, sota cap concepte s'han d'obviar i menystenir els límits temporals de les
restriccions.
Cap la possibilitat d'establir mecanismes d'actuació que facin compatible l'execució de l'obra i el respecte a
la fauna sensible. Tota manera, cada situació és un cas particular, per la qual cosa no es possible establir unes
directrius generals al respecte. Això no obstant, tot i l'especificitat de les actuacions a emprendre en cada cas, en
tots els casos han d'estar explícitament autoritzades per l'administració competent. A Catalunya, el Departament de
Medi Ambient.


Minimització de la contaminació lumínica

Amb caràcter general, i en zones amb ambients naturals ben conservats, es minimitzarà la utilització de
fonts artificials de llum. Cas que sigui necessari realitzar treballs a la nit, la potencia i orientació dels punts de llum
s'ajustaran de manera que tot i ser suficients, en cobertura i potencia, per a les necessitats inherents als treballs a
realitzar, se'n minimitzi la dispersió més enllà de la zona d'actuació.


Minimització de la contaminació acústica

En la mateixa línia que pel cas de la il·luminació es tindrà en compte la distribució en el temps i en l'espai
de les activitats que produeixen un major nivell de soroll: voladures, perforacions, trànsit de maquinària pesada,
operacions de càrrega i descàrrega, etc.
Així mateix, i també amb caràcter general, el nivell de soroll es disminuirà al màxim possible sobretot en
aquelles zones naturals, especialment les ben conservades o sensibles: paratges amb parets nues de vegetació,
boscos densos, cursos fluvials, aiguamolls i zones humides, tec; en general, zones excloses. Així doncs, s'utilitzarà
la maquinària i les tècniques més adequades amb el benentès que siguin viables amb la finalitat de l'obra.
Es tindrà en compte, també, l'organització dels treballs de manera que els que puguin resultar més
conflictius no coincideixin amb els períodes de màxima activitat de la fauna més sensible; és a dir, evitar en
qualsevol cas les primeres i darreres hores del dia i de la nit.

3.6.2.


Conservació d'hàbitats

Marcatge o delimitació de la superfície d'afectació

La correcta acotació de la zona d'estricta ocupació de les obres és la principal eina per a minimitzar
l'afecció resultant de la destrucció o alteració dels hàbitats naturals. Conseqüentment, tal i com ja s'ha comentat amb
anterioritat, resulta indispensable la definició i el marcatge específic de les zones "excloses".
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Cursos fluvials i d'altres zones humides.

Dintre la problemàtica que suposa la conservació d'hàbitats, el cas de les zones humides és potser el més
rellevant i alhora complex.
La rellevància prové, d'una part, pel fet que des d'una perspectiva global es tracta d'espais de reduïda
extensió; de l'altra, per l'excepcional riquesa de comunitats faunístiques que contenen. La complexitat resulta de la
facilitat amb la que l'aigua vehicula la contaminació generada a indrets distants a les zones humides.
Conseqüentment, a part de la seva consideració de "zona exclosa", s'evitarà qualsevol acció que pugui ocasionar
indirectament afeccions a zones humides que es localitzin properes a la zona d'obres.
D'altra banda, s'hauran d'adoptar les precaucions màximes en els treballs propers a lleres i cursos fluvials,
independentment de la seva magnitud. En els casos que d'una manera o altre s'hagi d'intervenir directament sobre
una llera o curs fluvial (construcció de passos provisionals, correccions de curs, etc.) es garantirà el funcionament
hidràulic del curs i una mínima transitabilitat de la fauna aquàtica i terrestre. Amb aquest objectiu, es tindran en
compte aspectes com: la reducció al mínim indispensable de la longitud del tram afectat, maximitzar la secció de
qualsevol conducció que s'hagi d'executar, conservar tota la vegetació original que sigui possible, etc.


Cavitats subterrànies

Els avencs i cavitats subterrànies constitueixen hàbitats especialment rellevants per a la fauna. Les
comunitats que les colonitzen mostren, tot sovint, una elevada singularitat i extrema fragilitat. Quiròpters i
invertebrats, amb un elevat endemisme d'aquests darrers, són colonitzadors habituals d'aquests tipus d'hàbitat. Per
aquest motiu l'afectació d'aquests enclavaments en resulta sovint un fet greu i difícilment reversible. Les coves no
explotades per activitats turístiques han estat considerades com a hàbitats d'interès comunitari d'acord amb la
Directiva 92/43/CEE.
Dins l'anàlisi de les característiques de les zones d'actuació de l'obra, es tindrà especial cura de la
localització i preservació de cavitats subterrànies que hi puguin haver per la zona de l'obra. Es tindrà en compte tan
l'existència de coves i cavitats naturals com les degudes a l'activitat humana (galeries de mines, magatzems
subterranis, refugis, etc..) per bé que es donarà prioritat de conservació les primeres enfront les segones.

3.6.3.


Permeabilització de la infrastructura

Disseny i construcció de viaductes

Els viaductes, juntament amb els túnels i falsos túnels, constitueixen les estructures que contribueixen en
major grau a esmorteir l'efecte barrera. Si bé els túnels i falsos túnels deixen poc marge a possibles consideracions,
els viaductes resulten molt més plàstics en la seva concepció i execució.
Així, doncs, el principal aspecte dels viaductes que cal tenir en compte és la seva ubicació, doncs
s'utilitzen per a salvar depressions del terreny que, tot sovint, coincideixen amb valls fluvials. Les valls fluvials
actuen, molt freqüentment, com a corredors biològics de primer ordre, per la qual cosa resulta important maximitzar
la llum de pas sota el viaducte tot i respectant la vegetació existent. Donat el cas que en resulti afectada, quan
l'execució del viaducte per exemple, caldrà preveure'n i emprendre l'específica restauració.
 Adequació dels drenatges d'obra com a passos de fauna
Els drenatges transversals constitueixen una aportació de segon ordre en relació a la permeabilitat de la
infrastructura. Les generalment reduïdes dimensions d'aquests elements de l'obra constitueixen una important
limitació a l’hora d'ésser utilitzats per la fauna. Tanmateix, l'elevat nombre d'elements que normalment conformen el
drenatge transversal de l'obra constitueix una no gens desestimable alternativa per a mantenir la connectivitat a
banda i banda de la via; especialment útil per a espècies d'animals de mida petita i mitjana (micro i mesofauna).
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Per a optimitzar la connectivitat que ofereixen les obres de drenatge transversal, n'hi ha prou en adoptar
un seguit de mesures, com les que s'indiquen:



-

Sobredimensionament de les obres de drenatge; passant dels habituals tubs de 80 i 180 cm de
diàmetre a estructures majors (250 – 280 cm).

-

Prioritzar la utilització de caixons o dovelles com a alternativa als tubs cilíndrics. En qualsevol cas,
però, es poden utilitzar tubs. Caldrà condicionar la base del drenatge amb solera de formigó,
especialment si s'utilitza tub de xapa metàl·lica corrugada.

-

Adequació d'una banda lateral seca o corredor en aquells drenatges en què es doni una circulació
regular o permanent d'aigua. Les dimensions d'aquesta banda han de garantir un pas sec i no
condicionar el funcionament hidràulic de l'obra. Les mínimes aconsellades, per a caixons i dovelles,
són de 1 m d'amplada i l'alçada, en funció dels cabals circulants per l'estructura.

-

Construir una petita plataforma de formigó a la sortida dels drenatges en el cas que hi hagi un
desnivell o graó entre la boca del drenatge i el baixant. És del tot recomanable buscar opcions amb
les que s'aconsegueixi una millor integració d'aquesta plataforma en l'entorn (per exemple,
mitjançant l'empedrat d'aquest baixant).

-

Adequar el tancament perimetral de la infrastructura, si és el cas, de manera que condueixi els
animals cap el pas o drenatge adequat i, també, realització de plantacions d'arbres i arbusts que
dirigeixen, encaminin, els animals cap el pas.

Construcció de passos de fauna
Completant les alternatives que permeten el trànsit d'animals entre les dues vessants de la
infrastructura, els passos de fauna són els elements més específics per aquesta funció i, per tant, els que
requereixen d'un major esforç de planificació. Resulta del tot imprescindible realitzar un estudi específic que
determini el nombre, la ubicació i la tipologia dels passos de fauna a incorporar en qualsevol infrastructura
que impliqui una barrera efectiva.
Malgrat que la bibliografia recomana distancies màximes de 500 m entre estructures aptes per al
trànsit efectiu d'animals, a la pràctica, aquesta premissa resulta difícil realitzar-la, pel fet que el nombre
d'estructures aptes és el resultat del compromís entre les possibilitats reals que permet el projecte, l'estructura
dels hàbitats de l'entorn i la composició de la comunitat faunística local.
Quant a la ubicació, resulta evident situar els passos als indrets on el treball de camp ha identificat la
localització dels corredors. Amb aquesta informació, una desviació de 100 metres respecte la situació exacta
del corredor entra dins dels marges aptes
A manca de resultats específics que identifiquin els principals corredors de fauna afectats per una
infrastructura, les següents directrius orientatives, poden ser d'utilitat:
-

Evitar zones amb grans desmunts o terraplens

-

Situar i condicionar les estructures de la infrastructura per a pas de fauna a les zones més
baixes de l'orografia local.

-

Evitar situar els passos en zones un grau més elevat de pertorbacions ambientals associades a
l'activitat humana.

-

Situar els passos on a banda i banda de la via hi hagi continuïtat en l'ecotò, o també en
corredors de vegetació natural dins zones més o menys obertes.
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En darrer terme cal definir la tipologia de les estructures per a passos de fauna. Una primera disjuntiva
prové de considerar l'opció de construir passos elevats o inferiors. Malgrat que la primera constitueix una opció
realment efectiva, la major complexitat i cost associat a aquest tipus d'estructures les relega a un segon terme.
Pel que fa al disseny dels passos inferiors, el principal condicionant el constitueix l'espècie o espècies que
el puguin utilitzar i, particularment, les de mida més gran, les més conflictives. Tot i que no es pot considerar una
regla exacta la mida de l'espècie local més gran condiciona les dimensions de com a mínim, una part dels passos
inferiors de l'obra.
La casuística ha demostrat que el factor determinant, perquè un pas inferior sigui efectiu com a pas de
fauna és la seva amplada, malgrat que alçada i longitud també ho són. Pels mamífers de mida més gran de la fauna
ibèrica, el cérvol (Cervus elaphus), es recomanen amplades mínimes de 12 m, mentre que pel porc senglar (Sus
scrofa) i pel cabirol (Capreolus capreolus) són suficients 7 metres, o en casos especialment favorables (zones de
pas regular, perfecta integració en l'entorn, escassa longitud del pas, etc.) fins i tot, 5 metres.
Complementàriament, cal dir que respecte l'alçada estructures amb el sostre a 4 m són aptes per a
qualsevol espècie autòctona, inclòs el cérvol. En relació a la longitud, les consideracions es compliquen una mica,
per bé que el grau de condicionament depèn de la secció de pas i l'espècie considerada. En tot cas, i respectant les
amplades i alçades mínimes recomanades, no es detecten problemes a longituds inferiors als 30 m.

3.6.4.


Atenuació dels factors de mortalitat

Tancaments i dispositius de fugida

La missió d'aquests elements és impedir el pas a la via de vertebrats terrestres de mida mitjana i gran.
Aquesta és la raó, perquè cal tenir en compte i conèixer la composició de la herpetofauna (amfibis i rèptils) i, molt
especialment, de la mastofauna (mamífers) de la zona travessada per la via. En base a aquest inventari, es tindran
en compte les espècies amb aptituds físiques (altura, pes, força, capacitat de salt, etc.) o pautes de comportament
(hàbits cavadores, tendències trepadores, etc.) que resultin més determinants per a l'efectivitat del tancament
perimetral com a barrera. L'anàlisi dels grups faunístics comentats ha de permetre determinar les característiques
d'altura, distància entre suports, necessitat ancorament de les malles, etc. Amb caràcter orientatiu es poden fixar les
següents característiques del tancament:
-

Materials: els destinats a tancaments estan sotmesos a normatives, essent els més recomanables les
galvanitzacions per immersió en zinc fos.

-

Distància entre suports: Mai superior a 4 metres. És recomanable reduir-la fins 2,5 metres a les zones més
problemàtiques com ho són les poblades per grans ungulats (especialment en el cas de denses poblacions de
senglar) i també, tenir en compte els indrets amb vents intensos.

-

Altura: Es considera un mínim acceptable de 1,7 metres., malgrat que la presència d'ungulats aconsella
augmentar l'altura fins 2 metres. A les zones amb poblament de cérvols cal pujar-la fins als 2,2 metres.

-

Ancoratge: A més d'una sòlida cimentació dels suports, és igualment important l'ancoratge efectiu de la malla
en el substrat. Això és així com a conseqüència que espècies com el senglar o el teixó són capaços d'habilitar
passos tot excavant la base del tancament. Una mesura per evitar consisteix en soterrar la malla un mínim
d'entre 15 i 20 cm (40 cm pel cas òptim) o, de manera alternativa, fixar fermament la malla al terreny mitjançant
algun sistema de grapes o equivalent.

-

Llum de malla: es considera una llum òptima d'un màxim de 5 cm, com a mínim de la part de tancament més en
contacte amb el terreny. Aquest valor pot anar augmentant amb l'alçada, sempre que no comprometi la
resistència de la malla (tanca cinegètica). L'opció de rematar la part alta de la malla mitjançant un o més
filferros lineals s'haurà de contemplar amb precaució donat que, en determinades circumstancies, significa
introduir un element de mortalitat pels ocells.
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Traçat: El traçat del tancament perimetral de la via ha de ser continu, malgrat que pot interrompre's, per
exemple, en viaductes, passos inferiors i determinades zones de desmunt. En qualsevol s'ha d'evitar que es
creïn punts amb ajustos deficients als extrems del tancament. Igualment s'haurà de tenir en compte que el
tancament perimetral no entri en conflicte amb el drenatge longitudinal: que es formin forats fàcilment
accessibles pels animals o que es creïn disfuncions en l'evacuació de l'aigua.

De forma integrada amb el tancament, s'estudiarà la conveniència d'incorporar dispositius de fugida per a
animals que, per una o altra raó, puguin aconseguir entrar a la via. El nombre d'aquests punts de fugida, la seva
distribució i característiques és difícil d'establir amb caràcter general.
Aquests dispositius resulten especialment important en zones on és probable que es puguin produir
invasions accidentals de mamífers de mida gran (per exemple, senglar) . En aquest cas la solució més senzilla i
efectiva és la construcció de rampes unidireccionals, especialment dissenyades a aquest efecte, que faciliten la
sortida de l'animal a l'exterior i n'impedeixen l'entrada. Per a animals de mida mitjana resulten útils dispositius basats
en portes d'un únic sentit. Finalment i per espècies de mida petita es pot adoptar el drenatge a manera de trampes
de caiguda, amb sortida traspassat el tancament.


Adequació dels elements de la xarxa de proveïment d'electricitat

Els elements que constitueixen les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica s'ha revelat com
autèntics punts negres per a l'ornitofauna. Això és així doncs s'ha demostrat que son els responsables d'un elevat
nombre de baixes d'un ampli ventall d'espècies d'ocells, incloses algunes de les més amenaçades de la fauna
ibèrica.
Els factors de risc a controlar en aquestes estructures són dos: els suports de les línies i els cables. Els
primers s'han mostrat com a responsables de moltes de les morts per electrocució, mentre que els cables són
elements de col·lisió freqüent. Tant en un cas com en altre, s'adoptaran totes les mesures possibles per a mitigar al
màxim possible impacte degut a les noves instal·lacions elèctriques bé provisionals, bé definitives que se'n deriven
de la construcció de la infrastructura. Així doncs, s'utilitzaran els models de suports i els elements de senyalització
de cables que hagin demostrat millor prestacions.
Pel que fa a suports es descartaran aquells que incorporin aïllants rígids i/o ponts per damunt. Igualment,
s'utilitzaran i col·locaran materials aïllants a les parts dels cables conductors i dels suports que siguin més
susceptibles de contactar amb els ocells quan utilitzin el suport com a element de posada.
Per evitar la col·lisió amb els cables del filat elèctric, tot i que no es tracta d'un impacte rellevant en la
construcció i entrada en funcionament de carreteres, i especialment en zones considerades conflictes, amb una
elevada densitat d'ocells per exemple, l'estratègia es concreta en la instal·lació d'elements que facin visible l'obstacle
(espiral, boles, etc.) que es disposaran, segons el cas en una cadència d'entre 5 i 100 m.


Emplaçament de pantalles elevadores del vol

En punts molt concrets pot resultar necessari instal·lar elements que evitin el pas d'ocells a baixa altura
sobre la via; aquells punts del trajecte que per alguna característica específica de l'hàbitat circumdant, enregistressin
un flux alt d'ocells volant a baixa altura i, conseqüentment, un elevat risc de col·lisió amb els vehicles usuaris de la
via.
Els casos més típics es troben en certes valls fluvials que actuen com col·lectors d'ocells migratoris o a
l'entorn pròxim de punts amb una gran concentració: colònies de cria, làmines d'aigua, zones d'alimentació, etc.
El disseny dels elements per elevar el vol hauran d'ajustar-se a les necessitats reals del problema, si bé
bàsicament consistiran en pantalles verticals amb la suficient altura i proximitat a la via com perquè els ocells es
vegin obligats a elevar el vol. Es disminueix, així, els risc de col·lisió.
Independentment de la naturalesa dels elements que s'emprin (plafons artificials, amassos de terra o
pantalles vegetals), s'han d'evitar dissenys que puguin actuar com paranys pels animals. En aquesta línia, són
totalment contraindicades les pantalles de materials sintètics transparents, qualsevol tipus de cable aïllat que pugui
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no resultar suficientment visible o masses vegetals que generin algun tipus d'atractiu per als ocells (com per
exemple un recurs alimentari, o un possible refugi).
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ACTUACIONS ENCAMINADES A LA RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE LES ZONES AFECTADES PER
L'OBRA.

La Restauració Ambiental d'una obra projectada té com objectiu final el restabliment, en la mesura del
possible, de les condicions més semblants a les originals del lloc afectat, dotant-lo inicialment d'una certa estabilitat
que permeti, juntament amb els processos regeneratius naturals, la seva integració final en l'entorn.
fases:

Amb aquest objectiu, la restauració ambiental d'una zona o tram d'una infrastructura lineal constarà dues
1.Una prèvia de desmantellament de les instal·lacions temporals que hi hagin, la neteja del terreny i el
condicionament de les superfícies afectades.
2.La restauració vegetal, el disseny de la qual ha de respectar les característiques ecològiques i
paisatgístiques de l'entorn.

4.1.

Desmantellament d'instal·lacions temporals, neteja del terreny i condicionament de les superfícies
afectades.

L'execució de les obres implica destinar determinades superfícies per a la ubicació d'instal·lacions
temporals com: parc de maquinària, plantes de tractament, basses per al tractament d'aigües residuals,
campaments d'obra, etc., que pel seu caràcter temporal s'han de desmantellar en finalitzar l'obra.
A fi de recuperar aquestes zones i integrar-les en el seu entorn o restablir les seves condicions inicials,
com és el cas dels camps de conreu, s'han de realitzar les següents operacions:



Desmantellament de les instal·lacions, demolició d'estructures de formigó, i retirada d'enderrocs a
abocador.



Neteja dels terrenys afectats i gestió i eliminació dels residus presents encara a l'obra.



Esponjament i preparació del terreny, segons el seu ús final.

Els terrenys fortament compactats precisaran d'un esponjament mitjançant ripper o subsolador, d'uns 4050 cm de profunditat. Això afavoreix la disminució dels processos erosius a l'ensems que redueix la densitat del sòl,
augmenta la capacitat d'emmagatzematge d'aigua i facilita la penetració de les arrels. Aquesta operació estarà
limitada a terrenys amb un pendent inferior al 50% (< 25º).
En cas el terreny estès compactat només superficialment, es realitzarà un escarificat superficial. Igualment
que en el cas anterior, aquesta operació només es realitzarà en zones amb pendent inferior a igual el 50% i sobre
sòls profunds en els quals es pot emprar l'arada de 20-30 cm.
Posteriorment a la descompactació del terreny es procedirà a l'estesa d'una capa suficient de terra vegetal,
segons s'especifica en l'apartat corresponent, per a permetre la revegetació de la superfície denudada. Les
superfícies que es destinin a l'aprofitament agrícola únicament realitzarà l'estesa de terra vegetal, deixant al
propietari la decisió de sembrar o plantar el que estimi convenient.
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Remodelat de talussos i control de l'erosió

Normalment, la capçalera, peu i marges dels talussos presenten perfils molt escarpats, que resulten difícils
de revegetar i estan més exposats que la resta de l'estructura del talús a processos erosius per escorrentia
superficial, assecament i a l'acció erosiva del vent.
Les irregularitats de la superfície del talús provocades per l'erosió (xaragalls) han de ser eliminades
conformant una superfície bastant llisa i perfilada.
Els perfils dels talussos s'han d'arrodonir, per a facilitar així l'arrelament de la vegetació i suprimir o reduir
la intensitat dels processos erosius. Per aquest motiu cal refinar els talussos, de manera que la superfície presenti
una certa rugositat, amb petites esquerdes, on el nivell d'humitat sigui més elevat i les llavors quedin protegides de
l'assecament. Cal evitar un excessiu refinament de les superfícies dels talussos, per evitar erosions laminars, i
generar superfícies totalment llises que contrastin amb la textura dels talussos naturals, on la colonització posterior
de la vegetació hi és difícil.
La construcció de cunetes de guarda a la capçalera dels talussos permet recollir l'escorrentia i evitar que
l'aigua baixi pel talús i l'erosioni. Aquestes cunetes s'han de situar a com a mínim 1-2 m de la coronació del talús.
L'evacuació d'escorrentia pot fer-se mitjançant un seguit de baixants o drens laterals.

4.2.

Tractaments per a la Restauració Vegetal.

Prèviament a l'exposició de mesures fonamentals per a la correcta restauració vegetal, segons els
tractaments específics que es relacionen posteriorment, s'exposen a continuació una sèrie de criteris de base
essencials per al disseny d'aquestes mesures de restauració vegetal
A) Criteris per a la Selecció d'Espècies.
Els principals factors a tenir en compte en la selecció d'espècies vegetals són:



La seva adaptació a les condicions climàtiques i edafològiques de l'indret. Convé tenir en compte,
també, particularitats microclimàtiques com l'exposició (obaga o solell).



El caràcter rústic, de manera que precisin un manteniment escàs.



La seva concordança amb la vegetació circumdant de manera que no es produeixin contrastos
importants en el paisatge.

Tot això s'ha de traduir en la utilització de plantes d'espècies autòctones, entenent com planta autòctona
aquella que es trobi a la zona en proporcions significatives amb anterioritat a les obres, bé per tractar-se d'una
planta pertanyent als ecosistemes locals, bé per ser una espècie agrícola o forestal conreada habitualment a la
zona.
B) Criteris generals per a l'adequació de la restauració vegetal al paisatge de l'entorn.


Els tractaments de restauració del sòl i de la vegetació s'adequaran a la tipologia de les unitats paisatgístiques
afectades. Així doncs, el model de restauració no té per què ser sempre un paisatge totalment natural si l'entorn
no ho és, per la qual cosa caldrà diferenciar tractament per a entorns urbans o suburbans, per a zones
agrícoles (camps de cereal, de fruiters, olivedes,...), zones seminaturals (plantacions arbòries autòctones o
exòtiques) o zones naturals (vegetació autòctona majoritària).



Els nous relleus que apareguin amb l'execució de l'obra s'hauran de remodelar i assimilar a la morfologia de
l'entorn. No obstant això, com criteri general, es reduirà el pendent dels talussos, tant els generats per l'obra
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com els presents en elements permanents (abocadors). Pendents de 25º (2H:1V) o com a màxim de 33º
(3H:2V) són els que s'adapten millor a les morfologies "naturals".


S'evitaran les arestes vives a les vores dels desmunts, tendint a arrodonir les zones superiors amb gradual
canvi del pendent.



El Projecte de Restauració haurà de dedicar especial atenció al tractament dels punts visualment fràgils per la
seva posició, accessibilitat i freqüentació i, sobretot, als elements de l'obra que més poden incidir en la
magnitud final dels impactes visuals: terraplens i desmunts, encreuament dels rius, grans elements auxiliars
(abocadors), l'emboc dels túnels..., tenint en compte fonamentalment la visibilitat des de l'exterior de la
carretera.



En el plantejament de les mesures correctores (revegetació de talussos, pantalles per a reduir el soroll,
tractament d'instal·lacions permanents i temporals, etc.) s'ha de tenir en compte els criteris d'adequació
paisatgística recollits en l'EIA atès que moltes d'aquestes actuacions poden tenir efectes paisatgístics
importants.

4.2.1.

Estesa la terra vegetal

L'objectiu principal de totes les operacions relacionades amb el maneig i gestió de la terra vegetal present
a les obres és proporcionar un terreny mínimament fèrtil per a la futura revegetació de les superfícies afectades per
l'actuació. S'ha d'utilitzar tota la terra vegetal extreta i fornir un substrat amb garanties de desenvolupament de la
vegetació que s'implanti.
El Pla General de l'Obra ha d'incloure i programar les activitats d'extracció, abassegament i estesa de terra
vegetal garantint la disponibilitat de la maquinària adequada per a l'execució de cada unitat d'obra relacionada amb
les operacions assenyalades. S'insisteix aquí, novament, la conveniència de traslladar el material extret directament
a la seva destinació final, afavorint-se així la conservació de les propietats del material i l'eficiència en el seu maneig.
vegetal:

A continuació es presenta una relació de criteris bàsics per a l'adequada realització de l'estesa de la terra



La terra vegetal s'estendrà sobre les zones a restaurar, excepte en desmonts amb una inclinació superior a
3H:2V.



L'operació d'estesa es realitzarà preferentment mitjançant maquinària amb tracció d'eruga, o en tot cas, que no
compacti excessivament l'estesa.



L'espessor de la capa estesa no serà inferior a 30 centímetres mesurats ortogonalment a la superfície del
terreny.



Les operacions d'estesa es retardaran si la terra vegetal es troba saturada d'humitat. També, s'evitarà
estendre-la temps abans d'efectuar l'hidrosembra, és a dir, que el temps que transcorri entre l'estesa de la terra
vegetal i l'aplicació de l'hidrosembra (o sembra, donat el cas) serà el mínim indispensable.



El recobriment de les superfícies ha de ser total, no s'admetran com vàlids recobriments inferiors al 100%.

4.2.2.

Hidrosembres

Dintre de les activitats de l'obra dedicades a la revegetació de les superfícies afectades, les hidrosembres
constitueix el sistema més eficaç per a la implantació de vegetació en terrenys la inclinació dels quals suposa un
greu impediment per a l'aplicació de tècniques de sembra convencionals.
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Per a superfícies amb poc pendent i compatible amb la utilització de la maquinaria específica es pot recórrer
a la sembra a màquina, i, fins i tot, a mà, sempre en l'època i condicions adequades
Els objectius que es persegueixen amb aquesta operació són: frenar els processos d'erosió superficial que
poguessin aparèixer en superfícies més o menys nues i, aconseguir, a mig termini, integrar-ho al paisatge l'àrea
afectada per les obres. Per aquest darrer motiu, és indispensable utilitzar espècies que actuïn com base per a la
successió regenerativa de la vegetació local.



Requisits mínims de l'àrea a hidrosembrar
S'executarà aquesta operació només en aquells talussos que compleixin tots aquests requisits mínims:

1.



Pendent màxim de 3H:2V



Capa de terra vegetal aportada amb una espessor mínima de 30 cm.



La terra vegetal ha de complir les característiques mínimes de fertilitat que s'indiquen a l'apartat
conservació de sòls.



Requisits mínims dels components de l'hidrosembra

Llavors

S'utilitzaran llavors certificades. En general, mescles de lleguminoses i gramínies, anuals o perennes. És
aconsellable que en sòls pobres en nitrogen s'hi incorporin lleguminoses, però en un percentatge inferior o igual al
30% en pes del total de la barreja de llavors. Per contra, en sòls rics amb nitrogen no és aconsellable incloure-les.
No és recomanable incloure espècies arbustives i arbòries.
Així també, es recomana que el nombre d'espècies que s'utilitzi en la barreja no sigui excessiu. Un terme
mitjà acceptable és de 6 espècies, de les quals es procurarà que les "starters", és a dir, les que presenten un elevat
poder germinatiu a curt termini, no superin el 20 % del pes total de la barreja.
S'escolliran espècies presents en el mercat i que la seva barreja, en conjunt, ofereixi una ràpida
germinació, un arrelament vigorós, ràpid desenvolupament, alt poder de cobertura, període vegetatiu ampli i
adaptades a les condicions climàtiques i edàfiques de la zona.
Les llavors s'emmagatzemaran en condicions adequades, a cobert, protegides de la pluja i la humitat, de la
insolació directa i en indret ben ventilat..
La comprovació de l'adequació de la mescla de llavors es realitzarà sobre la base dels següents criteris:


Les característiques ecològiques del lloc, fonamentalment climatologia i vegetació “indicadora”, són les que
marcaran la pauta per a seleccionar aquelles espècies que millor s'adaptin a cada entorn.



Les llavors seran d'espècies que es puguin trobar fàcilment en el mercat. Es descartaran aquelles de les què
resulti difícil trobar material reproductiu, substituint-les per espècies anàlogues disponibles en qualsevol casa
comercial.



Depenent de les necessitats de l'obra, pot ser precís fer les comandes de llavor amb un any d'antelació.
D'aquesta forma se'n podrà disposar quan l'execució de l'hidrosembra. Aquesta recomanació també és vàlida
per a la plantació d'arbres i arbusts.

La dosi orientativa d'una barreja de llavors se situa a l'entorn dels 25 – 40 gr/m2 i es recomana aplicar de 2-5
llavors/cm2.
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Mulch

El mulch ha de ser apte per a formar un microclima que afavoreixi el desenvolupament de la vegetació i
protegeixi la superfície del sòl dels agents erosius (pluja forta, pedregades, vent) i dels ocells. Ha de poder
emmagatzemar aigua i lliurar-la lentament.
S'utilitzarà una mescla de fibres vegetals curta i llarga, com per exemple la de palla i fibra de cel·lulosa
procedent de l'hidròlisi enzimàtica. Es donarà preferència als productes comercialitzats dels que se'n coneixen les
seves propietats fisicoquímiques i biològiques.
En funció del pendent de talús a hidrosembrar es garantirà una aportació de mulch de 100 – 160 gr. /m2,
repartits al 60% i 40% entre la primera i segona passades.
3.

Estabilitzador de sòl - Fixador

Són productes que aplicats a l'hidrosembra, que formen una pel·lícula homogènia, estable i permeable al
terreny i que hi subjecta la mescla de llavors i mulch.
Els fixadors han de complir les característiques tècniques següents: ser miscibles amb l'aigua, estables a la
llum del sol, no perjudicar la germinació i creixement de les plantes, i han de ser compatibles amb els fertilitzants.
La mescla d'hidrosembra ha d'incorporar sempre aquest producte, independentment de la climatologia de la
zona a revegetar.
4.

Fertilitzant mineral (facultatiu)

Serà del tipus NPK, d'alliberament lent, amb un elevat percentatge de P per a assegurar el ràpid
creixement dels sistemes radicals.
Una composició adequada per a un sòl no deficitari podria ser 12:24:12, amb una dosi mitja de 20 gr/m2.
No obstant això, tant la composició com la dosi a aportar dependrà de les característiques edafològiques.
Els fertilitzants minerals s'ajustaran les especificacions de la legislació vigent.
5.

Fertilitzant líquid orgànic (facultatiu)
El seu ús és complementari a les esmenes orgàniques, aportant els nutrients encara deficitaris.

S'ha de tenir present que quan s'empri aquest producte, els seu efecte pot durar fins a tres anys, havent-hi
una mineralització del nitrogen del 50% el primer any, del 35% el segon i la resta, al tercer.
6.

Aigua

L'aigua utilitzada ha de ser de qualitat per a reg, compatible amb l'ús agrícola. En tot cas es comprovarà
que no presenti un excés de sals (CE < 3 dS/m) i no contingui contaminants.



Composició i quantitats mínimes de l'hidrosembra

L'hidrosembra es realitzarà sempre en “dues passades”; la primera aportarà la llavor amb la resta de
components, mentre que la segona contindrà només mulch i estabilitzador. La funció d'aquesta segona passada és
la proporcionar una capa de protecció de les llavors enfront canvis extrems de temperatures, fixar-les al substrat per
evitar siguin arrossegades per les pluges i proporcionar humitat. Per assegurar-ne el resultat, les passades s'han de
realitzar de forma consecutiva, una a continuació de l'altra.
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Per bé que cada projecte ha de definir les característiques relatives a composició específica, en funció dels
requeriments ecològics, i dosis dels diferents components de l'hidrosembra, les dosis recomanades per a les dues
passades són les següents:

Composició de la 1ª passada
Llavors barreja d'espècies herbàcies de lleguminoses i
de gramínies

25-40 gr/m2


Mulch



Fixador8
Fertilitzant mineral9
Aigua

60-80 gr/m2, en talussos amb pendent 2H:1V
(25 º)
80-90 gr/m2 , en talussos amb pendent
superior a 2H:1V fins a 3H:2V (33 º)
12 - 20 gr/m2
20 gr/m2
2-4 l/m2

Composició de la 2ª passada



Mulch

Fixador
Aigua

40-50 gr/m2 (pendents fins a 2H:1V)
60-70 gr/m2 (pendents superiors a 2H:1V fins
3H: 2V)
12- 20 gr/m2
2 l/m2

Tant les dosis de fixador com les d'aigua s'han de considerar orientaves. Pel cas del fixador, correspon a la
dosi recomanada per un fixador compost a base de polímers sintètic. Respecte a l'aigua, la dosi indicada és també
orientativa, a la pràctica el volum d'aigua ha addicionar dependrà de la fluïdesa que es necessiti per aplicar la
barreja d'hidrosembra.
El temps que ha de transcórrer entre la 1ª i la 2ª passades serà de com a màxim 24 hores, essent
recomanable que aquest interval sigui el mínim possible que permetin les condicions existents en el moment de
l'actuació.



Condicions per a l'execució de l'hidrosembra

El projecte definirà de forma clara i precisa els supòsits de qualitat mínima d'acceptació de l'hidrosembra,
supòsits aquests que han de permetre al director d'obra decidir per repetir l'operació, si fos el cas. Així mateix,
aquest criteris de qualitat s'hauran d'incorporar al programa de Vigilància Ambiental, com a criteris de control de
l'aplicació de mesures correctores.
1.

Època de l'any: L'hidrosembra s'ha de dur a terme preferentment a finals d'estiu – principis de tardor o bé, a
final d'hivern – principis de primavera en zones de clima mediterrani, evitant sempre els dies de gelada. En cap

La dosi indicada correspon a un fixador compost a partir d’una dispersió aquosa de copolímer d’estirè
acrílic. La dosi a aplicar dependrà de la naturalesa del producte (natural o sintètic) i d'acord amb les condicions d'ús i
recomanacions del fabricant i la fitxa tècnica que ha d'acompanyar el producte.
8

9 Fertilitzant mineral: s'aplicarà opcionalment, segons s'hagi realitzant esmena orgànica o no, usant una
dosi mínima de 20 gr/m2 per a un adob tipus 12:24:12
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cas s'executarà fora del període comprés entre l'1 de setembre i el 15 d'abril. S’efectuarà sempre després de la
plantació.
2.

Condicions atmosfèriques en el moment d'execució: Absència de pluges importants, vents intensos
(velocitat > 4 m/s) o de temperatures extremes, ja sigui per excessivament càlides (>30ºC) o fredes (< 3ºC).

3.

Comprovació de la qualitat dels materials: Si els materials han estat més d'un mes emmagatzemats a l'obra,
es comprovarà que s'han seguit les condicions d'emmagatzematge recomanades pels fabricants. A més, es
realitzarà una anàlisi de la capacitat germinativa de les llavors, per a verificar que no han perdut la seva
viabilitat.

4.

Comprovació de la preparació de la barreja en el dipòsit de la hidrosembradora: Es comprovarà que els
components es barregen en les proporcions i condicions indicades i que la qualitat de la mescla es adequada,
és a dir, que no s'han format grumolls i que la mescla és del tot homogènia. Es controlarà l'aplicació de la
hidrosembra com a mínim durant 15 minuts. En cas que apareguin grumolls o un mescla defectuosa es
suspendrà l'aplicació.

5.

Comprovació de l'execució: L'aplicació de la hidrosembra ha de cobrir la totalitat de la superfícies prevista,
tenint especial cura que cobreixin també el límits dels talussos. Es prendran mostres de l'aplicació efectuada,
mitjançant trossos de paper de vidre impermeable, caixes de Petri, de Garlach o similar per comprovar-ne la
quantitat i composició de mulch i llavors realment aplicada.

6.

Comprovació del grau de recobriment el talús per la vegetació hidrosembrada: En el termini d'un mes de
l'aplicació de l'hidrosembra es procedirà a una anàlisi del recobriment mitjançant el recompte de plàntules dins
d'una superfície a l'atzar de 25 x 25 cm en diversos punts dels talussos (al peu, a mitja alçada i a capçalera).
S'admetrà un grau de recobriment mínim del 80%.

La única evidència que la revegetació ha estat reeixida és que es produeixi un recobriment homogeni dels
talussos, al cap de l'any d'aplicació, d'un mínim del 80 % de la superfície i que no hi hagi superfícies nues de més
d'1 m2. A més, si es comprovés que ja s'ha instal·lat la vegetació pròpia de la successió ecològica de la zona,
aquest fet constituirà una prova definitiva que l'hidrosembra ha assolit l'objectiu de recuperar un superfície
inicialment estèril.

4.2.3.

Plantacions

El disseny de les plantacions haurà de tenir en compte l'entorn en que s’emmarca l'operació, a l'hora de
decidir les espècies a utilitzar, la densitat i el patró de plantació que s’utilitzi. Així, no s'utilitzaran les mateixes
espècies ni es plantaran en les mateixes densitats quan es tracti d'actuar en una zona forestal, urbana o periurbana.
D'alta banda s'han de tenir en compte les limitacions que implica el risc d'incendi forestal i la prevenció del foc
bacterià.
En zones de risc d'incendi, la densitat de plantació serà baixa, a l'entorn del 400 – 500 peus/ha, mentre
que en zones on no n'hi hagi de risc, es pot augmentar aquest paràmetre.
Pel que fa a la prevenció del foc bacterià, el Departament d'Agricultura mitjançant Decret 162/1999 pel
qual s'estableixen mesures de prevenció del foc bacterià, prohibeix la plantació a les voreres, mitjanes i altres zones
enjardinades de carreteres, autovies i autopistes de tot Catalunya, i també als espais públics de les comarques de
Girona i Lleida., de les espècies: Chaenomeles, Crataegus, Cotoneaster, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus i
Stranvaesia (Photinia).
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Elecció de planta

A part de les consideracions anteriors, no s'admetran plantes arbòries o arbustives no autòctones, tret del
cas d'actuacions en àmbits urbans o periurbans i zones on el projecte d'obra prevegi enjardinament amb algun
objectiu específic.
Per a les plantacions s'utilitzaran espècies rústiques (resistents a condicions difícils de clima i sòl), pròpies
de la zona, fàcils de trobar en els vivers -especialment en els vivers locals o propers- i fàcils de reproduir.
Pel que fa a la mida de les plantes, només s'utilitzaran plantes de grandària mitjana o gran en el cas que
s'hagin de plantar en zones especialment visibles on sigui necessària una correcció a curt termini o en zones on es
projecti un enjardinament. Excepte en les condicions indicades, només s'utilitzaran plantes d'una o dues sabes, de
mida petita (entre 15 i 40 cm).



Criteris d'acceptació de materials

Les plantes procedents de vivers han de complir uns requisits mínims de qualitat. En la recepció de la
planta no s'admetran materials que no compleixin els requisits exposats a continuació:




Criteris de qualitat del substrat
-

El substrat de la planta ha de ser porós de manera que permeti una correcta airejament i que
permetin la respiració de les arrels.

-

La naturalesa del substrat ha de presentar una elevada capacitat de retenció d'aigua i per a disposició
de la planta.

Criteris de qualitat de planta
-

Les plantes hauran de disposar de certificat de l'origen i/o de la procedència.

-

Les espècies incloses en l'Ordre de 21 de gener de 1986 (BOE de 8 de febrer de 1.989), per la qual
es regula la comercialització de materials forestals de reproducció, hauran d'anar acompanyades del
document que acrediti la procedència del seu material de reproducció fent explícita referència del
número de lot i etiquetes oficials.

-

Excepte el cas de les espècies que es plantin amb arrel nua, s'utilitzarà només planta en envàs
semirígid (plàstic, forestpot, etc.). Es prohibeix l’ús de la bossa de polietilè o de qualsevol altre
material flexible.

-

L'envàs de la planta haurà de tenir una capacitat mínima de 250 cc., que serà de 300 cc pel cas
d'espècies del gènere Quercus. Així també, els envasos seran acanalats per evitar l'espiralització de
les arrels i disposaran d'un sistema d'autorepicament.

-

L'alçada de la planta ha de complir les condicions següents:
Alçada < 1,5 vegades l'altura del contenidor i
Alçada < 5 vegades el diàmetre del contenidor.

-

No s'admetran plantes total o parcialment dessecades.

-

El sistema radicular ha de ser equilibrat, amb arrels principals no enrotllades ni espiralitzades.

-

El coll de l'arrel ha de ser fort i no presentar danys ni estrangulacions.
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-

No s'acceptaran plantes que no presentin arrels secundàries o que estiguin amputades.

-

Les plantes no han de presentar de símptomes de malalties o paràsits i amb absència de ferides
cicatritzades, branques trencades o seques, etc. (s'assegurarà que compleixin la normativa
fitosanitaria vigent). Absència de signes visibles de deficiències nutricionals o de fitotoxicitat.

-

Acícules més recents no danyades.

-

Les fulles i arrels han de presentar una bona turgència.

-

Les plantes no han de manifestar símptomes de rescalfament, fermentació o de podridura a causa de
l'emmagatzematge i/o transport.

-

És preferible que les plantes siguin micorrizades.

Requisits mínims per a l'èxit de la plantació

1.

Amb caràcter previ a l'inici de la plantació:



Preveure amb antelació les necessitats de quantitat i qualitat de planta per evitar canvis d'última hora quan a
espècie, mida, tipus de presentació, etc.



Comprovar tots els paràmetres de qualitat de la planta al viver, abans de l'enviament a l'obra. Tanmateix, quan
la recepció de la planta a l'obra, es tornaran a comprovar els paràmetres de qualitat de la planta.



L'emmagatzematge temporal de la planta a l'obra ha de garantir la protecció enfront les gelades, de la insolació
directa i de temperatures extremes

2.

Durant l'execució de la plantació:



Les operacions de plantació s'efectuaran abans de l'hidrosembra.



La plantació es realitzarà a la tardor-hivern, establint com a període hàbil de plantació el comprés entre l'1
d’octubre i el 31 de març exceptuant els dies de gelada.



La planta haurà d'estar regada recentment abans de plantar-la, assegurant que el medi de cultiu, en les
plantes en envàs, disposi un grau apropiat d'humitat



Les parts malmeses de les arrels danyades s'eliminaran abans de procedir a la plantació.



Una vegada col·locada la planta en el clot (de 0,3 x 0,3 x 0,3 per a plantes de 1 –2 sabes), s'afegirà la quantitat
de terra precisa per que el coll de l'arrel quedi lleugerament enterrada. A continuació es compactarà la terra i es
realitzarà l'escocell de grandària adequada per a recollir la dosi de reg prevista.



Per a evitar que els peus plantats creixin torts i assegurar-ne, també, l'estabilitat, es col·locaran tutors de
longitud proporcional a la grandària de la planta, assegurant el seu correcte ancoratge al sòl i que no produeixin
cap estrangulació o ferida a la planta.



Per a plantes de fulla perenne o de mida gran on l'aplicació de tutors no hi sigui efectiva, la utilització de vents
o cables per a la subjecció dels peus és una alternativa acceptada, tenint cura sempre de no malmetre la
planta. Tutors i vents s'hauran de tensar periòdicament.



Les plantes de mida petita (1 – 2 sabes) disposaran de protectors individuals perforats sempre i quan hi pugui
haver bestiar o animals més petits (conills, llebres) que puguin danyar-les.
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Una vegada acabada la plantació, abans que transcorrin 24 hores, és necessari realitzar un reg generós de
plantació. Les dosis de reg de plantació es concreten en:

Reg de plantació
Arbres adults

30 – 50 litres/planta

Arbres de 1 o 2 sabes

5 – 8 litres/planta

Arbusts adults

10 – 15 litres/planta

Arbusts de 1 o 2 sabes

5 – 8 litres/planta

Malgrat pugui transcórrer un temps mínim entre plantació i reg de plantació, es recomana realitzar aquest
reg immediatament després d'haver plantat.
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V

ACTUACIONS A REALITZAR DESPRÉS DE LA RECEPCIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES.

5.1.

Manteniment de la vegetació implantada a les zones restaurades

El principal objectiu del manteniment i conservació de la restauració vegetal és garantint-ne el seu
desenvolupament i facilitar la colonització d'aquests espais per espècies pròpies de la zona. És a dir, facilitar les
condicions per que es desenvolupi la successió regenerativa de la vegetació de l'indret.
Tenint en compte aquest objectiu, el que es pretén amb el manteniment és garantir que el material vegetal
plantat superi la primera estació restrictiva, l'eixut estival, en el benentès que una vegada superada aquesta època
més crítica, la supervivència del material vegetal és gairebé garantida. Tanmateix, es contemplen un seguit
d'actuacions o operacions, relatives fonamentalment a plantacions d'arbres que cal que es perllonguin en el temps i
no només es concentrin en aquest període restrictiu.
Les actuacions de manteniment de la vegetació es concreten, fonamentalment, en:
1)
2)

5.1.1.



Manteniment de les plantacions.
Manteniment de l'hidrosembra i sembres

Manteniment de les plantacions
Reposició de marres

Aquesta operació té com a objectiu la substitució dels peus d'arbres i arbusts plantats que es trobin morts o
que presentin greus fitopatologies o defectes. S'incorpora dintre les tasques de manteniment després que s'hagi
avaluat la supervivència dels exemplars plantats durant la fase d'obra o construcció.
El nombre de plantes seques i les espècies afectades són indicadors, sovint, de la causa que n'ha produït la
mort: malaltia, mala qualitat dels peus plantats, toxicitat, tècniques de plantació no adequades, competència per
altres espècies, etc. Convé tenir en compte aquesta informació, i enregistrar-la adequadament juntament amb les
condicions dels substracte on es localitza (pendent, espessor de terra vegetal, orientació de la superfície, etc., doncs
constitueix font d'informació susceptible de tenir en compte en d'altres actuacions i obres.
L'operació de reposició dels peus malmesos es realitzarà dins el període comprés entre l'1 de setembre i el
31de març, ambdós inclosos, i excloent els períodes de gelada.
Primer es procedirà a arrencar els peus morts o defectuosos, gestionant les restes a abocador autoritzat, per
després plantar els peus de reposició. S'empraran sempre les mateixes espècies que les corresponents als peus
arrencats i plantant-los en els mateixos tipus de clots i de la mateixa mida que si es tractés de primera plantació.
Només es modificaran les condicions inicials de plantació, definides en el projecte constructiu, si s'ha
observat un fracàs rotund de la plantació. Es considera així quan es produeix una mortalitat d'un mínim 70% del total
de peus plantats o quan una determinada espècie es vegi més afectada que les altres. En aquests casos caldrà un
replantejament de la plantació, bé del mètode, bé de les espècies utilitzades.
Després de la plantació es construiran els escocells al voltant de cada planta i es procedirà a realitzar un reg
de plantació a cada nou peu plantat.



Reg de manteniment

Aquest reg té com finalitat garantir la vitalitat de les plantes i afavorir el seu arrelament i desenvolupament
després de la plantació. Lògicament es realitzarà aquest reg de manteniment tenint en compte les condicions
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meteorològiques locals i de manera coherent al climograma de l'àrea. En conseqüència, s'obviarà aquest reg de
manteniment sempre que les condicions meteorològiques locals aportin una precipitació suficient per a garantir la
supervivència de les plantacions.
Això no obstant, en determinats casos, per exemple, quan es tracta de superfícies urbanes o periurbanes
amb un tractament de revegetació específic, aquest reg de manteniment s'haurà de perllongar més en el temps, de
manera que es garanteixi la suficient aportació d'aigua per a la supervivència de la plantació realitzada.
De manera general es pot considerar un període de dos (2) anys, amb de 4 a 8 regs de manteniment a

l'any.

L'aigua de reg haurà de ser de qualitat agronòmica, podent utilitzar com a font:
Sistemes de reg existents en les proximitats de les àrees restaurades (canals, sèquies, pous,
hidrants, boques de reg, etc.).

-

Aportant aigua des d'altres indrets mitjançant, camions cisternes o utilitzant dipòsits mòbils.

-

S’entén que l'aigua per a reg haurà de complir els següents requisits quant a qualitat:

Paràmetre

Valors

pH

entre 6 i 8 unitats de pH

Conductivitat elèctrica (a 25ºC)

< 2500 mS/cm (o 2,25 mmhos/cm)

Oxigen dissolt

> 3 mg O2/l

Concentració de sals solubles

> 2 g/l

Concentració
en sulfats (SO42-)

< 0,9 mg/l

en clorurs (Cl-)

< 0,29 mg/l

en bor (B- )

< 2 mg/l

No haurà de contenir bicarbonat ferros, àcid sulfhídric, plom, seleni, arsènic, cromats ni cianurs
Organismes patògens: E. coli

< 10 ufc/cm3

L'activitat relativa del Na+, en les reacciones de
canvi de sòl, definit com:

< 26

SAR= Na +/ (Ca2+ + Mg2+)
Valor K+

> 1,2 g/l

L'operació de reg es realitzarà de manera que els peus no quedin descalçats, ni es produeixin erosions, ni
rentat del sòl. S'evitarà que amb l'aplicació del reg es desenterrin llavors o fertilitzants.

Pàgina 38 de 78

GISA

PROTOCOLS

G-PRO–01v00 / 22-08-06

Protocols de Criteris Mediambientals d’Obra Civil

Els regs de manteniment es realitzaren entre l'1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos, i amb les
següents dosis i periodicitat:

Juny
1er i 2º any

Juliol

Agost

Setembre

2 regs al mes, de 5 2 regs al mes, de 5 2 regs al mes, de 5 2 regs al mes, de 5
l/planta cada 15 dies.
l/planta cada 15 dies.
l/planta cada 15 dies.
l/planta cada 15 dies.

Aquesta dosi de reg és l'específica per a la plantació, és a dir, no es comptabilitza el volum del reg de
manteniment de l'hidrosembra o la sembra.
Amb la finalitat d'evitar una forta evaporació i per aprofitar al màxim l'aigua, els regs s'efectuaran a
primeres hores del matí o a últimes de la tarda, és dir, evitant les hores de màxima insolació, i de preferència, de
manera individualitzada.



Manteniment d'escocells

El manteniment dels escocells té l'objectiu de garantir es trobin sempre en bones condicions per a recollir
l'aigua de reg. Així, el manteniment es tradueix en corregir-ne la forma i remodelar-los de manera que puguin
contenir la dosi de reg que hi correspon. A més, caldrà eliminar les males herbes que hi puguin haver crescut així
com també, trencar la crosta superficial que es forma en determinat tipus de sòl després de les pluges o del reg.
Aquest manteniment d'escocells s'efectuarà com a mínim 2 vegades a l'any i s'executarà immediatament
abans de procedir al primer reg de manteniment, durant el mes de juny. Les operacions de manteniment inclouen
l'eliminació de la vegetació competidora de dins l'escocells (birba) i la permeabilització i esponjament de la superfície
de l'escocell (bina). Donat el cas, es poden refer els escocells desprès de pluges fortes si aquests s'haguessin
malmès.



Manteniment de vents i tutors

Tutors i vents tenen la funció de garantir la verticalitat de la planta i subjectar-la de l'acció del vent. En
conseqüència, tutors i vents s'hauran de repassar garantint que es trobin ben ancorats i que no estrangulin o
malmetin la planta. Aquesta revisió es realitzarà com a mínim una vegada a l'any.



Manteniment de protectors

L'objectiu d'aquesta operació és mantenir el bon estat de conservació dels protectors col·locats en els
peus plantats. Si aquests es trobessin trencats, es reposaran i si es trobessin descol·locats es tornaran a col·locar
de nou. L'estat dels protectors es revisarà, almenys, una vegada a l'any.



Podes i estassades

En principi, no es planteja una poda regular dels arbres i arbustos plantats en l'àmbit de la infrastructura,
donat que l'objectiu final que es persegueix és la integració ambiental de la infrastructura en el seu entorn, de
manera que sigui la dinàmica pròpia del medi la que determini l'evolució d'aquest nous elements que s'han
incorporat.
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Això no obstant, no s'exclou la necessitat de realitzar podes d'arbres i arbusts de manera habitual, com en
el cas de zones enjardinades d'àmbit urbà o periurbà; i podes excepcionals degudes a inclemències
meteorològiques no habituals (fortes nevades amb trencament de branques, fortes pluges que provoquin el
descalçament i caiguda d'arbres, vents forts, etc.).
S’admet també aquesta operació amb la finalitat de suprimir certes parts dels arbres que poguessin
significar una risc per a la circulació o també, perjudicar la funcionalitat d’element de senyalització de la carretera o
qualsevol altra infrastructura, per exemple, la xarxa de distribució d’electricitat.
Conseqüentment es plantegen dos procediments: un d'habitual per a zones enjardinades i l'altre
d'excepcional.
La poda habitual es realitzarà amb una periodicitat bianual (cada 2 anys) a l’època de l'any adequada,
normalment entre els mesos de novembre i març.
La poda de caràcter excepcional es realitzarà sobre aquells exemplars que hagin resultat amb branques
malmeses o trencades com a resultat de les inclemències meteorològiques, habitualment, o per un altre causa no
específica (un accident, per exemple). L'operació es realitzarà el més aviat possible, i sempre abans de l'estiu.
Tant per un cas com per l'altre, les restes de poda es recolliran i es disposaran en abocador controlat o es
transferiran a instal·lacions autoritzades per al tractament d'aquest residus (plantes de compostatge,
fonamentalment).
Independentment dels tipus de poda que es realitzi, s'hauran de tenir en compte els condicionants i
restriccions temporals imposades per la legislació vigent en matèria de protecció contra incendis forestals, és a dir,
el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de protecció d'incendis forestals (DOGC núm. 2022
de 10.3.1995) pel que fa a zona i períodes d'alt risc d'incendis (art.17 i art.18) i, específicament, el Decret 130/1998,
de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de
carreteres (DOGC núm. 2656 de 9.6.1998).
D'acord amb aquest darrer Decret es fixa una zona de seguretat d'1 m a partir de l'extrem exterior de
l'aresta del paviment que ha d'estar lliure de vegetació arbustiva, herbàcia seca i de restes vegetals morts. En
aquesta zona les restes vegetals que hi podran romandre hauran de ser únicament els esmicolats, definits com de
mides inferiors a 5 cm.
Així mateix, resta definida una zona de protecció ( de 2 m. pel cas de carreteres i de 3 m. pel cas
d'autovies i autopistes) comptada a partir de la línia externa de la zona de seguretat on s'hi hauran de realitzar els
treballs indicats:

5.1.2.

a)

Estassar la vegetació arbustiva per evitar la continuïtat horitzontal entre els matolls, així com evitar
la continuïtat vertical entre l'estrat arbustiu i l'estrat arbori.

b)

Aclarir els arbres per tal d'evitar la continuïtat horitzontal entre les capçades, excepte aquelles
formacions lineals d'arbrat separades dels nuclis boscosos.

c)

Esporgar matolls i arbres de manera que no hi hagi contacte entre els dos estrats

Manteniment de l'hidrosembra

Les tasques de manteniment de les àrees hidrosembrades, i també per a les sembrades, seran mínimes,
donat que l'objectiu final és que es creïn les condicions suficients per a la instal·lació d'una cobertura vegetal que
eviti l'erosió i doni estabilitat al terreny. Per aquest motiu, el manteniment d'aquestes superfícies tractades, es
redueix a la realització de reg durant el primer estiu, i a la resembra de les zones de cobertura insuficient.

Pàgina 40 de 78

GISA

PROTOCOLS

G-PRO–01v00 / 22-08-06



Protocols de Criteris Mediambientals d’Obra Civil

Reg

El reg de manteniment es realitzaran durant el període comprés entre principis de junys i finals de
setembre, amb les següents dosis:

Juny
1er any

Juliol

Agost

Setembre

2 regs de 8 l/m2 per 2 regs de 8 l/m2 per 2 regs de 8 l/m2 per 2 regs de 8 l/m2 per
aspersió, cada 15 dies. aspersió, cada 15 dies.. aspersió, cada 15 dies. aspersió, cada 15 dies.

El reg programat es realitzarà repartint-ho en dues passades. La dosis especificada exclou l'aportació
d'aigua per a les plantacions.
L'operació es realitzarà a primeres hores del matí o bé a les darreres de la tarda, sempre per aspersió, a
manera d'una fina pluja. Es procedirà amb especial compte de manera que amb aquest reg no es produeixin
fenòmens erosius i d'escorrentia superficial.
Quant a la qualitat de l'aigua de reg, prevalen les indicades per al reg de manteniment de plantacions.
Cal precisar que quan es tracti de regar superfícies on coincideixen plantacions arbòries o arbustives amb
zones hidrosembrades es procedirà a regar setmanalment aquestes zones, de manera que s’alternin els regs de 5
l/arbre – una setmana- amb els de 8 l/m2 de les hidrosembres – la setmana següent -. D’aquesta manera, aquest
tipus de zones de revegetació, que solen correspondre amb les més visibles des del tronc de la via, reberan un
manteniment de reg més complet que permetrà assegurar la pervivència de la vegetació durant l’època d’eixut
estival.



Resembres

Quan es doni nascència irregular o es manifesten zones nues de plantes, és a dir, que les llavors no han
germinat, es procedirà a la resembra d'aquestes superfícies amb les mateixes espècies i dosi que si es tractés
d'una primera sembra.
La resembra es realitzarà durant el mateix període establert per a la primera sembra, és a dir, de finals
d'estiu principis de tardor a finals d'hivern –principis de primavera, evitant el període de gelada segura.
L’operació es realitzarà en les mateixes condicions que les executades amb l’obra, és a dir, s’emprarà el
mateix tipus de barreja de llavors i les mateixes proporcions de la resta de components de la barreja de la
hidrosembra que les emprades en la hidrosembra de quan l’execució de l’obra, i amb les mateixes dosis.
Sólo se admitirá un cambio de proporciones, tanto de la mezcla de semillas como de los componentes
que forman la mezcla de la hidrosiembra original, en caso de que el recubrimiento final obtenido sea muy inferior al
admisible.
La hidrosembra es realitzarà sempre en “dues passades”; la primera aportarà la llavor amb la resta de
components, mentre que la segona contindrà només mulch i estabilitzador. El temps que ha de transcórrer entre la
1ª i la 2ª passades serà de com a màxim 24 hores, essent recomanable que aquest interval sigui el mínim possible
que permetin les condicions existents en el moment de l'actuació.
S'executarà sempre després d'haver realitzat la plantació de reposició, deixant un temps prudencial mínim
d'una setmana, perquè s'estableixi la vegetació plantada.
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Segues

Es realitzarà la sega de la vegetació herbàcia sempre que el 50% de la vegetació herbàcia assoleixi els 25
cm d'alçada, la qual cosa representa una mitjana de dues segues anuals.
Aquesta operació es realitzarà preferentment a finals de primavera, entre els mesos de maig i juny, i tindrà
en compte els requisits que s'estableixen per a aquesta operació del Decret 130/1998 de 12 de maig, pel qual
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en àrees d'influència de carreteres.

5.2.

Manteniment de les instal·lacions de protecció per a la fauna

5.2.1.

Manteniment dels passos de fauna

Finalitzada la seva construcció, els passos de fauna requeriran d'un cert període de temps perquè arribin a
la seva màxima funcionalitat, degut fonamentalment al desenvolupament de la vegetació dels voltants de les
entrades i, molt especialment, a la gradual acceptació per la fauna com un element més del seu hàbitat.
Els passos de fauna poden evolucionar a mig i llarg termini de forma negativa, sent els factors més
freqüents d'aquesta involució els següents:
-

L'acumulació excessiva de sòlids arrossegats (sorres, graves, restes vegetals, escombraries,...) a
l'interior dels drenatges condicionats que redueixi dràsticament la secció útil.

-

Proliferació excessiva de vegetació dificultant l'entrada i sortida

-

Aparició de solcs i/o graons difícilment superables a les soleres d'accés al pas.

-

La presència d'aigua estancada tant a l'interior com a l'exterior dels passos.

Per evitar una pèrdua significativa de permeabilitat de la infrastructura és del tot imprescindible establir un
programa de manteniment específic de tots els elements condicionats a aquesta finalitat. A priori és difícil establir
un calendari concret, donat que les necessitats poden variar molt en funció del tipus d'estructura, de si s'utilitza de
manera efectiva, de la climatologia local, etc.
Això implica definir un període de transició inicial (de 3 a 5 anys) on es fixarà una inspecció de les
estructures hàbils per al pas de fauna, amb una freqüència d'inspecció d'entre 6 i 12 mesos. La informació recollida
amb aquestes inspeccions definirà les característiques concretes del programa de manteniment a aplicar a llarg
termini.
Els viaductes constitueixen un cas particular de zones aptes pel pas de fauna. La seva funcionalitat depèn,
fonamentalment, que els microhàbitats generats amb la restauració responguin adequadament als requeriments de
mobilitat de la fauna autòctona. En aquest sentit, caldrà valorar paràmetres com:
-

La relació entre zones obertes (cultius o vegetació natural baixa) i zones de caràcter forestal (domini dels
estrats arboris i arbustius).

-

Densitat de masses arbustives.

-

Presència i existència de pistes o senders
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Tipologia i distribució (en l'espai i temps) d'activitats humanes.
En funció de les dades obtingudes, s'hauran de valorar possibles mesures de gestió de la vegetació.

5.2.2.

Manteniment de tancaments i dispositius per a la fauna.

De la mateixa manera que pel cas dels passos de fauna, el tancament perimetral, si n'hi ha, és un element
que, una vegada instal·lat, requereix d'un cert manteniment per assegurar que manté la seva funcionalitat.
Cal tenir en compte que el tancament perimetral obeeix a l'objectiu de garantir la seguretat del trànsit usuari
de la via i que, per aquesta raó, s'ha preveure d'inclòs dins el manteniment preventiu de la via.
La supervisió del tancament haurà de començar pocs mesos després de la seva instal·lació. Donat el cas,
fins i tot abans que la infrastructura sigui operativa.
Es realitzarà una primera supervisió al cap dels primers 6 – 12 mesos després de la instal·lació, temps
raonable perquè les espècies més conflictives s'hagin familiaritzat amb l'obstacle i s'hagin generat els primers
desperfectes. Aquesta primera inspecció haurà de posar de manifest les deficiències greus detectades en el
tancament, i poder-les arranjar ràpidament (reforçaments, canvis de traçat, dispositius de fugida, etc.,..). Per altra
banda, el nombre i distribució dels incidents enregistrats haurà de servir de base per a l'elaboració d'un mapa
preliminar de risc d'incidències a mig i llarg termini.
La informació obtinguda amb la primera prospecció fornirà el protocol detallat de seguiment, establint una
zonificació en funció de tres nivells d'exigència: normal, alt i molt alt.



El seguiment normal, amb una cadència anual o pròxima a l'any, de caràcter rutinari i afectant tot el
tancament



Seguiment alt, on la freqüència de revisió s'ajustarà a un període d'entre 3 i 6 mesos. Correspondrà a
zones o trams poblats per espècies potencialment conflictives on s'hagin enregistrat incidències més o
menys greus en el tancament.



Seguiment molt alt, que es correspondrà amb aquells indrets considerats "punts negres" on es produeixin
incidents realment greus (per implicació de gran nombre d'animals, per implicació de grans mamífers,
etc...). En aquests supòsits, atesa la consideració, caldrà aplicar solucions urgents i una supervisió intensa
de l'estat del tancament.

VI

MANTENIMENT DELS SISTEMES DE DRENATGE

6.1.

Neteja de cunetes i baixants.

Les cunetes de desguàs poden veure's obstruïdes per la presència de restes vegetals, fang i pedres que
impedeixin la lliure circulació de l'aigua, o per l'existència de vegetals i restes de vegetals que en disminueixen la
seva secció hidràulica.
De la mateixa manera, les cunetes de guarda es recobreixen fàcilment de vegetació. A més, a causa de la
seva ubicació, recullen tots els arrossegaments que es produeixen per sobre del desmunt, la qual cosa sovint
provoca la disminució de la seva capacitat d'evacuació de les aigües superficials, especialment en els períodes de
fortes pluges.
Per tal d’evitar els problemes que l’obstrucció d’aquests sistemes (erosió de talussos, arrossegament de la
terra vegetal i dels components de la hidrosembra, etc.), poden causar sobre la vegetació, es considera necessària
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la supervisió periòdica del seu estat i operativitat, per tal de procedir a la seva neteja ni fos necessari. La freqüència
de la supervisió serà de dos cops durant el primer any, i amb periodicitat anyal a partir d’aquell moment.
Després de períodes de pluja forta es procedirà a una revisió excepcional de forma que es preguin valorar
i esmenar els danys detectats.
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CAPÍTOL 2
PROTOCOL DE CONTROL i VIGILÀNCIA
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CAPÍTOL 2: PROTOCOL DE CONTROL I VIGILÀNCIA
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I. INTRODUCCIÓ
La correcta integració ambiental d’una obra al llarg dels seus processos d’execució i funcionament exigeix,
no només l’aplicació de múltiples mesures específicament relacionades amb l’objectiu, sinó l’adequada realització
d’aquestes.
GISA, a través del seu Protocol General per a la Integració Ambiental defineix les condiciones adequades
d’execució d’aquelles actuacions i mesures que, essent comunes a la integració ambiental d’una obra, són
especialment rellevants per garantir l’èxit d'aquesta.
El present document, desenvolupat com a complement de l'anterior, defineix les pautes pel control i
vigilància de l’execució de les mesures esmentades, amb dos objectius fonamentals:
 Verificar que es compleixin les limitacions o condiciones imposades en la declaració d’Impacte Ambiental
corresponent.
 Supervisar l’execució de les mesures preventives i correctores dissenyades en el projecte i la del seu
manteniment, respectant els criteris establerts per GISA a través del Protocol General per a la Integració Ambiental.
Així, per cada una de les mesures ambientals a executar s’especifiquen els aspectes o paràmetres a
vigilar, el moment adequat per realitzar els controls específics o analítiques necessàries segons el cas, i el marge de
tolerància admès en els resultats. Constitueix, per tant, una eina bàsica per la labor del Cap Ambiental responsable
de la consecució dels objectius mencionats.
Aquest document, igual que el precedent, s’estructura segons la seqüència temporal de l’execució de les
obres:
1.

Control i vigilància de les actuacions a realitzar amb anterioritat a l’inici de les obres.

2.

Control i vigilància de les actuacions durant l’execució de les obres.

3.

Control i vigilància de les actuacions a desenvolupar durant la fase de manteniment de l’obra
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II. CONTROL I VIGILÀNCIA DE LES ACTUACIONS A REALITZAR AMB ANTERIORITAT A L’INICI DE
LES OBRES
En aquest capítol es defineixen les pautes de seguiment de l’execució de les actuacions medioambientals
d’abans de l’inici d’obra, essencials per prevenir l’aparició d’impactes difícils d’assumir o corregir.
Des d’aquesta perspectiva, és prioritària la designació o nomenament del Cap Ambiental de l’obra (D.A.O.)
amb caràcter previ a l’inici d’aquesta fase. Així, en primer lloc, el D.A.O. assignat haurà de verificar l’adaptació del
condicionat de la declaració d’impacte Ambiental en el projecte Constructiu. Després de l’anàlisi i confrontació
d’ambdós documents, haurà d’emetre un informe en el que es posi de manifest la concordança entre ambdós o, en
cas contrari, les discordances, omissions o errors detectats i, conseqüentment, les mesures que hauran de ser
assumides per la direcció d’obra i la Contrata per aconseguir una integració ambiental de l’obra d’acord amb els
requeriments exigits.
Aquest procés haurà de repetir-se per qualsevol Modificat de projecte , previ a la seva aprovació, qualsevol
que sigui la fase de desenvolupament de les obres.
Un cop establertes aquestes bases, la Direcció Ambiental de l’obra haurà de realitzar el seguiment i control
de les actuacions preventives a desenvolupar a l’inici de les obres:

2.1 REPLANTEJAMENT, LOCALITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS AUXILIARS I ACCESSOS D’OBRA.

S’haurà de verificar que la ubicació de les instal·lacions auxiliars a les obres (préstecs i abocadors, plantes
de formigó, de trituració i selecció d’àrids, oficines, aparcaments, etc.) es realitza respectant les restriccions
indicades en la zonificació del territori definida en projecte , segons qualitat/fragilitat del medi. Aquestes son:

Zones Excloses: Corresponen a les zones de major qualitat i fragilitat ambiental, tals com espais
naturals de protecció especial, jaciments arqueològics catalogats, rius i vegetació natural associada, llacunes i zones
inundables, i coves. En aquestes zones no es permetrà la localització de construccions permanents ni temporals,
l’acumulació de materials, vials o instal·lacions de servei de les obres, excepte aquells elements o instal·lacions amb
caràcter puntual i que resulten imprescindibles i d’inexcusable realització per l’execució de l’obra, la qual cosa
s’haurà de justificar degudament davant la direcció de l’obra per la seva autorització. En aquests casos, la ubicació,
sempre temporal, quedarà condicionada a la restitució íntegra i immediata de l’espai afectat a les seves condicions
inicials.

Zones Restringides: són les àrees amb cert valor ambiental de conservació i engloben: espais
inclosos en la proposta Xarxa Natura 2000, àrees de cultiu d’elevada productivitat, àrees amb vegetació natural ben
conservada i àrees amb elevada qualitat/fragilitat paisatgística. En aquestes àrees només s’admetrà la localització
d’instal·lacions de servei de les obres, amb caràcter temporal, exclusivament durant la seva execució. Quan finalitzi
l’obra, aquestes instal·lacions temporals es desmantellaran completament i l’àrea afectada s’haurà de restituir a les
seves condiciones originals, tant topogràfiques com de coberta vegetal.

Zones Admissibles: Corresponen a les àrees o zones del territori afectat per l’obra que presenten
uns valors ambientals menors i conseqüentment amb menors mèrits de conservació (zones antropitzades,
abocadors, pedreres abandonades,....). En aquestes zones es localitzaran preferentment aquelles instal·lacions i
elements que per les seves especials característiques tinguin un caràcter permanent (per exemple, abocadors).

Paral·lelament, per afavorir la integració dels impactes derivats de la implantació de nous usos en el territori
el D.A.O. haurà de potenciar:
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 La utilització de pedreres abandonades o d’abocadors d’inerts pròxims a la zona d’obres com a destí dels
inerts generats en les obres.
 L’ús com a zones de préstec de les pedreres en explotació que disposin de la preceptiva autorització per
part del Dep. d’Indústria, Comerç i Turisme, d’acord amb el que estableix la Llei 22/1973 de Mines, el R.D.
2857/1978 que aprova el Reglament, i el Decret 343/1983 sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a
les activitats extractives. En el cas d’obertura de noves explotacions, el D.A.O. haurà d’exigir la sol·licitud de la
corresponent autorització administrativa.
 L’ús, i condicionament si fos necessari, de la xarxa de camins existents en la definició dels accessos a
l’obra.
 L’ús de la pròpia traça com zona de pas.
En definitiva, la vigilància i control en el replanteig de les obres es centra fonamentalment en verificar el
coneixement i consideració per part de la contrata i de la direcció d’obra dels condicionants i oportunitats del territori
davant nous usos. per això, el D.A.O. haurà de generar un document que inclogui aquesta informació i que sigui
remès a ambdues parts previ a la firma del Acta de Replantejament.
Es realitzaran controls periòdics des de l’inici de les obres fins al final, no s’admeten l’ocupació de les zones
excloses, o de les zones restringides per elements permanents, sense una justificació contrastada i sense
autorització expressa per part de la direcció d’obra. En cas contrari s’exigirà el desmantellament immediat de la
instal·lació i la recuperació del espai afectat.
2.2. BALISSAMENT

El balissament d’una obra es una actuació preventiva fonamental que permet minimitzar la superfície
afectada per les obres sempre i quan s’executi amb caràcter previ a l’inici de qualsevol activitat i es realitzi,
posteriorment, el seu manteniment.
En conseqüència, els objectius de control i vigilància d’aquesta operació són els següents:
-

Verificar que s’executa, segons especificacions de projecte , abans de l’inici de la desbrossada.

Verificar que, com mínim, es delimita la franja corresponent al moviment de terres, les zones destinades
a les instal·lacions auxiliars, els camins d’accés i les zones d’especial valor ambiental adjacents a les obres o a
zones de pas. En aquest últim cas, es recomana un balissament específic segons les característiques establertes en
el Protocol General per a la Integració Ambiental.
Verificar l’estat adequat dels elements que el conformen mitjançant controls periòdics al llarg de tot el
desenvolupament de les obres.
La supervisió dels primers aspectes ha de realitzar-se durant l’establiment del propi balissament; els
controls sobre el seu estat han d’efectuar-se de forma més o menys continuada durant les visites a les obres, al
menys un cop per setmana.
Tenint en conte l’objectiu d’aquesta mesura, no s’admetran danys en el balissament de zones excloses que
impliquen un mínim risc d’ocupació (marge d’exigència del 100%), i es precisa la reparació dels elements danyats o
la seva restitució. Pel reste, traça, camins i zones auxiliars, no s’han d’admetre danys que suposin una discontinuïtat
en el balissament en distàncies superiores als 50 m., procedint-se en aquests casos a la reparació o restitució dels
elements danyats.
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III.
CONTROL I VIGILÀNCIA DE LES ACTUACIONS DE CARÀCTER AMBIENTAL A
REALITZAR DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES.

En aquest capítol s’estableixen les pautes de seguiment de l’execució de les actuacions de caràcter
ambiental fonamentals per la integració de l’obra projectada. Aquestes actuacions s’han agrupat segons els
objectius de protecció/restauració del medi afectat.

3.1. CONTROL I VIGILÀNCIA DE LES ACTUACIONS ENCAMINADES A LA PROTECCIÓ ESPECÍFICA
DELS COMPONENTS DEL MEDI.
3.1.1. Protecció de la Qualitat de l’Aire.
3.1.1.1. Contaminació de l’aire
S’efectuarà el control i seguiment de l’aplicació de les mesures definides per evitar la presencia de pols en
l’atmosfera que pugui ocasionar molèsties al personal de l’obra, sobre poblacions pròximes o afectar a la vegetació
limítrofa.
Així dons, el control i vigilància de la qualitat de l’aire s’estableix en els següents termes:
1. Verificar el reg periòdic dels vials per minimitzar la pols generada pel trànsit de vehicles, especialment en
èpoques de sèquia.
2.

Verificar que pel transport de terres i materials susceptibles de generar pols s’utilitzen sistemes (lones o
similars) que eviten que es produeixin pols. Aquesta mesura es d’obligat compliment quan en els trajectes a
realitzar s’han d’utilitzar carreteres comunes i no específiques pel trànsit de l’obra.

3.

Verificar i controlar que els robots de perforació disposen d’equips de retenció de la pols i que s’utilitzen
microrretardadors en les voladures, sempre que sigui tècnicament possible i la Direcció d’Obra ho hagi
considerat.

El control s’efectuarà de manera més o menys continuada en èpoques seques durant les visites a les obres,
no acceptant-se nivells de pols en l’atmosfera o dipositats sobre la vegetació circumdant fàcilment detectats per
simple percepció visual. En aquests casos s’haurà d’exigir una aplicació més estricta de les mesures apuntades.

En aquells casos en els que l’obra es produeixi a les proximitats d’àrees habitades es procedirà a un control
exhaustiu des de l’inici mitjançant la col·locació de col·lectors de partícules sedimentables a les rodalies dels
habitatges més pròxims. Una vegada al mes el contingut del col·lector haurà de ser filtrat i posteriorment pesat. Com
a criteri de qualitat a la prevenció de la salut humana es recomana no sobrepassar els 300 mg/m2 i dia; en cas
contrari haurà d’exigir-se igualment l’aplicació més estricta de les mesures anteriorment referides.
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3.1.1.2. Contaminació acústica

Haurà de verificar-se la correcta aplicació de les mesures preventives definides en projecte o, per defecte,
en el Protocol General per a la Integració Ambiental de GISA. En general:
Haurà de controlar-se que l’execució d’activitats sorolloses es limiti a l’horari diürn (de 8,00 h a 22,00 h).
En obres urgents i relacionades amb el restabliment de serveis essencials pels ciutadans en les que sigui necessari
realitzar treballs nocturns, s’haurà d’exigir autorització expressa de l’Ajuntament.
Haurà de comprovar-se que els vehicles i maquinaria utilitzada en obra disposen del certificat de la
inspecció Tècnica de Vehicles en regla.
Així mateix, haurà de comprovar-se l’execució de les mesures correctores segons el que estableix el
projecte o en qualsevol modificat autoritzat per la direcció de l’obra.
Posteriorment, durant la fase d’explotació de la via, s’haurà de comprovar que els elements instal·lats com
a mesura correctora del soroll generat, pantalles acústiques fonamentalment, es troben en bon estat.
Qualsevol anomalia detectada durant el seguiment d’aquests aspectes haurà de posar-se en coneixement
de la direcció d’obra de manera que s’estableixin les oportunes mesures.
3.1.2. Conservació de sòls.
La conservació del sòl fèrtil a les zones afectades per les obres té com objecte la seva reutilització com a
base per una posterior restauració del medi. Per això és fonamental que les operacions d’extracció i acumulació del
material es realitzin en les condicions adequades, essent aquests aspectes sobre els que s’ha de centrar el
seguiment i control d’aquesta mesura.


Decapatge de la terra vegetal.

En aquesta operació, el control i vigilància ha de centrar-se en verificar els següents aspectes:
1.Retirada de sòl amb un mínim de 30 cm de gruix, sempre i quan sigui edafológicament viable, i exceptuant
que es tracti de terrenys contaminats o que no compleixin els requisits de qualitat de terra vegetal, definits en el
següent apartat, relatius a la textura i presència d’elements gruixuts. En el cas que l’espessor de l’horitzó “A” fos
inferior als 30 cm es retirarà una capa del horitzó “B” (sempre que reuneixi els requisits qualitatius excepte el de
contingut en matèria orgànica) fins a completar-lo.
El material no es troba saturat de humitat.
2.El decapat es realitza simultània o immediatament després de la desbrossada de la vegetació i, si es
donés el cas, del trasplantament d’arbres específicament designats al projecte.
S’efectuarà el control visual d’aquests aspectes durant l’execució d’aquesta operació en les diferents zones
previstes, i finalment es comprovarà que el volum obtingut es correspongui amb la superfície total decapada.
En cas de dèficit, bé perquè la qualitat del material no compleix amb els requisits, bé perquè l’operació no
s’hagi realitzat adequadament, es posarà en coneixement del Director d’obra i de la contracta de forma que,
juntament amb la direcció Ambiental es determinin els possibles préstecs.
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Acopis de la terra vegetal

En primer lloc es comprovarà visualment que l’acumulació de terra vegetal s’efectua en les condiciones
adequades:
-

Els acopis es localitzen en zones “admeses” o “restringides”, ben drenades.

Les superfícies sobre les que es dipositen són suficientment planes i amplies per, en cas necessari,
realitzar una esmena de la terra vegetal.
-

L’acopi es dota d’una cuneta perimetral d’intercepció de l’escolament, si fos necessari.

L’acopi disposa d’un balissament perimetral visible, quan la seva proximitat a les zones de pas
suposi un risc per la seva integritat.
-

L’ acopi es troba lliure d’elements aliens tals com inerts d’obra.

El control s’efectuarà de manera continuada mentre duri l’execució d’aquesta operació. Posteriorment, ja en
el transcurs de les obres, es supervisarà l’estat del acopis al menys un cop al mes. En cas que les condiciones no
fossin les esperades s’haurà de comunicar a la direcció d’obra aportant-se solucions concretes (descompactació,
retirada d’elements, etc.).
Un cop acopiada la terra vegetal es procedirà a analitzar la seva qualitat en base als requisits establerts al
Protocol General per a la Integració Ambiental de GISA. Aquests són:

Paràmetre

Marge de valors

pH

5< pH >8,5

Matèria orgànica

>0,5 % (s.m.s.)

Textura

 Franca
 Argilosa – arenosa
 Arenosa – franca

Elements grossos

<25 %

Salinitat (Cee)

4 dS/cm

Sodi intercanviable

<15 %

Nivell de carbonats

<30 %

Concentració
pesats10

10

(>5 cm)

de

metalls

Dins dels límits admissibles
segons la legislació vigent

S’analitzarà aquest paràmetre quan existeixin evidencies de risc de contaminació per aquests elements.
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Per això es prendran mostres representatives del material acumulat que pugui presentar característiques
edàfiques diferents, i s’enviaran a laboratori homologat. La qualitat determinada posarà de manifest la necessitat de
procedir a la millora d’aquest material mitjançant esmena orgànica o inorgànica, la definició de la qual, en quant a
composició i dosis serà responsabilitat del Cap Ambiental d’obra.
Respecte a l’esmena orgànica, el D.A.O. haurà de comptar amb els materials disponibles a la zona,
preferiblement llots de depuradora compostats, compost de residus urbans o fems. La mescla es realitzarà in situ i
es controlarà que sigui uniforme.
En els casos en que la terra vegetal hagi d’estar acumulada per un període superior a un any, s’exigirà així
mateix la realització d’una esmena orgànica del material.

3.1.3. Protecció dels sistemes fluvials.
S’haurà de realitzar un seguiment constant de l’execució de les activitats d’obra projectades en lleres o en
les seves proximitats que puguin ocasionar danys en la pròpia llera o en la vegetació de ribera associada.
Per això es vigilarà expressament que:
- La ubicació dels elements auxiliars d’obra, bé siguin permanents o temporals, no es realitza sobre lleres o
línies de drenatge natural.
- El moviment de terres es realitzen durant el període en el que el cabal de la llera sigui mínim.
- El disseny de ponts o viaductes situa els estreps allunyats un mínim de 5 m a cada banda de la llera, i que
les piles es troben fora de la pròpia llera de forma que no afecti al funcionament hidràulic d’aquesta.
Qualsevol irregularitat detectada en aquest sentit ha de ser comunicada a la direcció d’obra, aportant-se a
més suggeriments sobre possibles mesures correctores a aplicar segons el cas.

3.1.4. Protecció davant la Contaminació de Sòls i Aigües.

Durant l’execució de les obres es generen productes residuals com olis, combustibles, aigües fecals, etc.,
considerats potencialment contaminants de sòls i aigües; per altre banda, activitats relacionades amb el moviment
de terres en les proximitats de lleres durant èpoques plujoses poden afavorir l’arrossegament d’importants quantitats
de materials sòlids fins a elles, disminuint la qualitat d’aigües circulants.
Las mesures protectores recomanades consisteixen fonamentalment en el tractament de les aigües
contaminades procedents de les obres i la gestió adequada dels productes residuals. S’haurà de controlar i verificar
l’adequada aplicació de les mesures projectades segons els casos i comprovar així mateix la seva efectivitat.
 Control i vigilància del tractament d’aigües contaminades.
S’haurà de verificar els següents aspectes:
 Les aigües residuals generades per les obres es recullen mitjançant els sistemes dissenyats a l’efecte
en el projecte , verificant a més la seva suficiència. els sistemes han de ser:
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Impermeabilització de la superfície destinada a instal·lacions auxiliars pel manteniment de la
maquinària i dotació de fossa perimetral per la recollida d’aigües i de bassa de decantació per olis i grasses.

de túnels.


Sistema de recollida, decantació i, en aquest cas neutralització, d’aigües procedents de l’excavació
Sistema de recollida d’aigües sanitàries (fecals) generades als campaments d’obres.

 Tractament d’aquesta aigua previ a l’abocament, si fos el caso. Això implica la realització periòdica
d’analítiques sobre mostres de l’abocament, comprovant-se que els valors resultants dels paràmetres analitzats
respecten els límits establerts a l’autorització de l’abocament o al Reglament del Domini Públic Hidràulic.
 Es disposa de la preceptiva autorització administrativa per abocar, sigui en llera o per infiltració en el
terreny.
 Els residus resultants del tractament de las aigües residuals es gestionaran d’acord a la seva naturaleza
mitjançant gestor autoritzat per la Junta de Residus.

 Control i vigilància sobre el tractament i gestió de residus
S’haurà de verificar els següents aspectes:
 Existència, dins de l’àrea d’instal·lacions auxiliars, d’una zona pel manteniment de la maquinaria (canvi
d’olis, neteja de vehicles …) dotat amb fossa per la recollida de possibles abocaments.
 Existència de zona de recollida i emmagatzematge temporal de productes i residus perillosos
(emmagatzematge de residus especials < 6 mesos), amb llosa de formigó i petit mur perimetral.


Gestió adequada dels residus generats mitjançant gestor autoritzat per la Junta de Residus.

 Els abocaments puntuals de formigó sobre el terreny es traslladen a l’abocador adequat, i que els
residus generats després de la neteja de formigoneres es tapen si estan en traça o es porten a un abocador.
A més, en el cas que s’efectuïn moviments de terres relativament pròxims a lleres importants s’haurà de
verificar que s’utilitzen sistemes que actuen com barreres de sediments.
En cas que aquestes mesures no fossin correctament aplicades o que la seva eficàcia no fos l’esperada es
comunicarà a la direcció d’obra, aportant-se així mateix soluciones concretes.

3.1.5. Protecció de la vegetació natural.
Com ja s’ha comentat, la millor mesura per evitar danys sobre la vegetació pròxima a la zona d’obra es la
delimitació i balissament d’aquesta.
Conseqüentment, la vigilància i control d’aquestes zones passa per la revisió periòdica de l’estat del
balissament, i si fos necessari la seva reposició. Durant aquesta inspecció es comprovarà a més l’estat d’esta
vegetació, detectant qualsevol anomalia o lesió dels vegetals o senyals d’afecció (rodals, residus procedents de
l’obra, etc.).
Per altre banda, amb objecte de minimitzar els riscs d’incendi s’haurà de comprovar que totes les activitats
que puguin constituir potencial focus d’incendi es troben controlades, s’executen en època apropiada, i que es
disposa dels mitjans per la intervenció immediata en cas d’incendi.
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3.1.6. Protecció de la fauna.

La protecció de la fauna implica la definició, ja a nivell de projecte , de les diferents mesures encaminades a
la conservació d’habitats (balissament i delimitació de la superfície d’afecció), a la permeabilització de l’infrastructura
(passos de fauna), i a l’atenuació de la mortalitat, aspectes tots ells que hauran de ser contemplats abans de
l’execució de l’obra.
El objectiu de control es centra, per tant, en la supervisió de l’execució d’aquestes mesures per corregir
possibles deficiències constructives o d’ubicació que es poguessin plantejar.
Especialment es comprovaran els següents aspectes:
- S’executen els passos de fauna previstos, en els llocs i amb dimensions definides.
- No existeixen acumulacions importants d’aigua en el seu interior.
- L’adequació dels drenatges pel pas de fauna s’executa garantint sempre un pas sec.
A més es controlarà el compliment de les restriccions temporals a l’execució de determinades activitats
d’obra que s’hagin establert raó de la protecció de determinades espècies de la fauna.
Qualsevol irregularitat detectada es posarà en coneixement de la direcció d’obra.

3.2.
CONTROL I VIGILÀNCIA DE LES ACTUACIONS ENCAMINADES A LA RESTAURACIÓ
AMBIENTAL DE LES ZONES AFECTADES PER LES OBRES.

La restauració ambiental d’una obra projectada té com objectiu final el restabliment, en la mesura de lo
possible, de les condicions originals del lloc afectat, dotant-lo inicialment d’una certa estabilitat que permeti,
juntament amb els processos regeneratius naturals, la seva integració final en l’entorn.
fases:

Amb aquest objectiu, la restauració ambiental d’una zona o tram d’una infrastructura lineal constarà de dos

1.El desmantellament de les instal·lacions temporals que existeixin, la neteja del terreny i el condicionament
de les superfícies afectades.
2. La restauració vegetal, disseny del qual ha de respectar les característiques ecològiques i paisatgístiques
de l’entorn.

3.2.1. Desmantellament d’instal·lacions temporals, neteja del terreny i condicionament de les superfícies
afectades.
El objectiu del control i vigilància durant aquest procés consisteix fonamentalment en supervisar l’adequada
execució de les operacions previstes.
El control ha de realitzar-se en l’etapa final de les operacions, verificant-se especialment els següents
aspectes:
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- Després del desmantellament i neteja dels terrenys no queden restes d’elements, materials o residus, i
que la seva retirada s’efectua respectant la legislació reguladora de residus (Llei 6/1995 de 15 de juliol, reguladora
de residus; Decret 201/1994, de 26 de juliol, reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció; Decreto
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus).
- Descompactació adequada dels terrenys segons el seu grau de compactació: ripper o subsolat de 40-50
cm de profunditat per sòls fortament compactats i escarificat per sòls amb compactació superficial.
- Remodelat dels talussos de forma que no quedin xaragalls ni un excés d’elements grossos, i construcció
de cunetes de guarda en la capçalera dels terrabuits.

3.2.2. Tractaments de Restauració vegetal.
3.2.2.1. Estès de la Terra Vegetal.

Durant l’execució d’esta operació els objectius de control són els següents: assegurar que l’espessor de
terra vegetal aportada en els talussos que són adequats per la revegetació (amb inclinació no superior a 3H:2V) es
com a mínim de 30 cm i que reuneixi les condicions de fertilitat que garanteixin el creixement i sosteniment de la
vegetació, que l’operació s’ha realitzat de manera adequada i que, prèviament, s’han instal·lat els elements de
protecció contra l’erosió per l’aigua, això es, que les cunetes de guarda en la capçalera dels talussos es troben
operatives.
També es controlarà que l’estès no impliqui una excessiva compactació d’aquest material. En definitiva, que
la terra vegetal disposi d’un grau d’esponjament suficient que permeti la germinació de les llavors.
Així mateix es controlarà l’acabat final dels talussos, és a dir, el refinament, vigilant que en la superfície no
quedi un excés d’elements grans, de mida considerable fonamentalment, i que no es produeixin morfologies que
puguin implicar l’aparició de xaragalls i l’arrossegament del material aportat.
 Procediment de control i vigilància
a) Control del espessor.- Es realitzarà el control sobre una mostra representativa de les àrees a
hidrosembrar ( un 25 % aproximadament), tenint en compte les diferents tipologies: talussos en terrabuits, en
terraplè i zones planes. En cadascun d’ells es realitzaran tres cates a diferents alçades del talús, en capçalera, en el
peu i en la zona intermitja, fins a descobrir el material de base. Posteriorment s’efectuarà la mesura de l’espessor
ortogonalment a la superfície del terreny.
El resultat de cada una de les tres mesures haurà de ser igual o superior a 30 cm; en cas contrari es
procedirà a l’aportament i estès del material necessari per aconseguir el mínim exigit, comprovant-se de nou
l’espessor.
b) Control de l’estès.- Es realitzarà a visu, comprovant que la terra no es trobi saturada d’humitat i que el
recobriment sigui total (100%). En cas que es detectin zones amb recobriment inferior s’haurà de realitzar un nou
aportament fins a aconseguir els resultats esperats.
c) Control de l’execució de les cunetes de guarda.- es comprovarà visualment que l’execució de la cuneta
de guarda en els terrabuits que sigui necessari es realitzi abans de l’aportació i estesa de la terra vegetal. No
s’estendrà terra vegetal si no s’han executat les cunetes de guarda, fins i tot de forma provisional, per recollir
l’escorrentia de cap de talús.
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d)
Compactació i presencia de grollers en la superfície de la terra vegetal estesa.- Es vigilarà que la
capa estesa es trobi lleugerament compactada, el suficient per que quedi adherida al terreny i no excessivament
refinada. Convé deixar la superfície suficientment irregular.
III.2.2.2. Hidrosembres
Els objectius de control d’aquesta operació són aquells aspectes que poden condicionar l’èxit d’aquesta; són
fonamentalment els següents:
- Qualitat dels materials i dosis utilitzada.
- Condicions d’execució: atmosfèriques, d’omplerta i mescla, i d’aplicació.
 Procediment de control i vigilància
a)
Inspecció i control dels materials. es comprovarà que els materials per la mescla es corresponen
amb els especificats en projecte , o en el seu cas amb els establerts per la pròpia direcció Ambiental d’obra. El
control suposarà l’examen i registre de la documentació tècnica relativa als productes a utilitzar, que haurà de ser
lliurada a la direcció Ambiental pel Contractista:
Per a les llavors: certificat de puresa i de capacitat germinativa de les llavors utilitzades emès per
una entitat reconeguda i d’acord als procediments establerts per l’International Seed Testing Association (ISTA).
Per a la mescla de llavors: certificat original de composició específica de la mescla de llavors
subministrada pel viver i de la capacitat germinativa de les llavors que integren la mescla.
Mulch: certificat de composició del producte utilitzat amb especificació del tipus de fibra utilitzada, la
seva naturalesa, origen i mida.
-

Estabilitzador: Fitxa tècnica de naturalesa i composició del producte, o productes utilitzats

Fertilitzant: Fitxa tècnica del producte utilitzat d’acord amb lo que s’estableix en el Reial Decret
72/1988, de 5 de febrer, sobre fertilitzants i afins (modificat pel Reial Decret 877/1991, de 31 de maig).
Per a la resta de components que es puguin utilitzar per la hidrosembra (bioactivadors, colorants, etc.) també
s’haurà de disposar de la corresponent fitxa tècnica i registrar les dades més significatives. Com a mínim els seus
components principals, dosis d’aplicació recomanada, i precaucions més importants a tenir en compte per la seva
aplicació.
El Cap Ambiental d’obra haurà de realitzar un anàlisis de la capacitat germinativa d’una mostra de la llavor a
utilitzar de forma esporàdica, basant-se en el mètode tradicional (compte de llavors germinades sobre 100 unitats
després de l’humectació de la mostra durant 4 a 8 dies) o mitjançant la prova del tetrazoil. Aquesta prova haurà de
ser realitzada sistemàticament en el cas que la llavor hagi estat emmagatzemada per un període superior a un mes.
b)
Inspecció i control en la formulació i mescla. A partir de la formulació indicada en projecte , o en el
seu cas pel Cap Ambiental d’obra, es definirà la dosis d’omplerta dels diferents components segons la capacitat de
la cuba disponible.
L’operació d’omplerta es controlarà visualment, supervisant l’ordre d’omplerta i la quantitat de cada un dels
components de la mescla. Paral·lelament el Cap Ambiental d’obra haurà de realitzar controls complementaris
mitjançant la toma de mostres de la mescla en , al menys, un 5% de les cubes a omplir: abans de l’aplicació, un cop
la mescla estigui ben homogeneïtzada, s’agafarà 1 l del contingut de la cuba i es determinarà el pes de la matèria
seca ( a 105 C) de la solució, que haurà de correspondre proporcionalment a la suma dels pesos del mulch, les
llavors i el fertilitzant sòlid a introduir en la mescla. No s’acceptaran resultats inferiors al 90% del pes teòric d’aquests
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components segons la mescla i dosis definida, en aquest cas haurà de repetir-se íntegrament la hidrosembra de les
superfícies afectades.
c)
Inspecció i control de l’execució: es verificarà que l’aplicació de la hidrosembra es realitzi en època i
condiciones atmosfèriques adequades: entre el 1 de setembre i 15 d’abril, i en absència de pluges i vents forts
(v>4m/s), i temperatures extremes (3<T<30).
La hidrosembra s’aplicarà sempre en dos passades, verificant-se que el temps transcorregut entre la 1ª i la
2ª no superi les 24 hores.
A més, es controlarà que es aplica la dosis correcta de la mescla per superfície (l/m2), partint de la capacitat
de la cuba i la superfície hidrosembrada. De forma complementaria, el Cap Ambiental d’obra haurà de recollir
mostres de la mescla aplicada mitjançant trossos de paper de polir impermeable, caixes Petri, de Garlach o similar,
col·locades aleatòriament sobre el 20% dels talussos a hidrosembrar. aquests sistemes de recollida de la mescla es
localitzaran en diferents altures del talús, en el peu, en capçalera i en zona intermèdia. Del contingut recollit es
determinarà el pes de la matèria seca (a 105C) que haurà de correspondre proporcionalment amb el pes total de
les llavors, mulch i fertilitzant afegits a la solució en el cas de la 1ª passada i al del mulch en el cas de la segona. No
s’admeteran resultats inferiors al 80% del peso teòric d’aquests components segons la mescla i dosis definida, en
aquest cas haurà de repetir-se la hidrosembra de les superfícies afectades
Un altre aspecte a controlar durant l’execució de la hidrosembra es el grau de recobriment de la mescla
sobre el talús. El control durant l’aplicació es realitzarà visualment, verificant que es mulli tota la superfície.
Posteriorment, com mínim un mes després de l’aplicació de la hidrosembra, es procedirà a l’anàlisi del recobriment
mitjançant recompte de plàntules dins d’una superfície escollida a l’atzar, de 25 cm x 25 cm, en varis punts dels
talussos seleccionats (al peu, en capçalera i a mitja altura). No s’admetrà un grau de recobriment inferior al 80%, ni
tampoc l’existència de superfícies nues de més de 1 m2. En aquests casos el contractista haurà de repetir
íntegrament la hidrosembra, amb la seva composició i dosis especificada, sobre les superfícies afectades.

3.2.2.3. Plantacions
Al igual que en el cas de la hidrosembra, s’haurà de controlar especialment aquells aspectes que puguin
condicionar els resultats de l’operació. aquests son:
- Las espècies escollides, la seva mida i el seu estat (sanitari i de desenvolupament).
- Las condiciones d’emmagatzematge en obra, si es donés el cas.
- El procediment i condiciones de la plantació.

 Procediment de control i vigilància

a)
Inspecció i control de les plantes. es comprovarà, en primer lloc, que tots els lots subministrats van
correctament etiquetats amb especificació dels següents paràmetres: núm. de lot, gènere/espècie, mida de lot,
procedència, mida i edat de la planta. A partir d’aquestes dades i després d’una supervisió visual exhaustiva es
comprovarà que les plantes es corresponen amb allò especificat en projecte (o en cas de modificació amb el
sol·licitat pel Cap Ambiental) en número, espècie i mida, i que presenten un desenvolupament i estat sanitari
adequats segons la prescripcions del Protocol General per a la Integració Ambiental.
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Després aquesta supervisió es tornaran aquelles plantes que presentin alguna anomalia en el seu
desenvolupament o estat general; en el cas que s’hagin detectat alguns exemplars d’un lot afectats per fongs
(xancre, p.e) o amb símptomes de malalties bacterianes es tornarà el lot complet.

b)
Inspecció i control durant l’ emmagatzematge . En cas que fos necessari l’ emmagatzematge
temporal de les plantes en obra es comprovarà que es guarden en llocs arrecerats davant de gelades i insolació
directa, i que es les aplica el rec necessari.

c)
Inspecció i control de la plantació. S’haurà de comprovar que la plantació s’executa en les condicions
definides pel projecte, o d’acord amb les modificacions autoritzades, dins del període hàbil definit ( entre l’1 d’octubre
i el 31 de març), i que aquest procés de plantació s’executa correctament.
Es prestarà especial atenció sobre els següents aspectes:

-

la plantació s’executa amb anterioritat a la hidrosembra.

-

la planta ha estat regada prèviament a la seva plantació.

-

la mida del forat es l’adequat segons prescripcions del Protocol General.

-

el coll de l’arrel queda lleugerament enterrat.

-

s’executa un clot amb la mida adequat per la dosis de rec prevista.

-

es col·loquen els tutores, vents o protectors en cas necessari.

s’aplica el reg de plantació abans de les 24 h, segons les dosis indicades en el Protocol General
per a la Integració Ambiental.

d)
Inspecció i control de l’arrelament. aquest tipus de control s’estableix particularment per aquells
casos en que, amb motivo de la pròpia evolució de l’obra, s’hagi procedit a la plantació en unes determinades
superfícies sense que s’hagi executat tota la plantació de l’obra i per tant no es produeixi la recepció de la mateixa.
En aquests casos serà necessari aplicar un rec de manteniment dels arbres i arbustos ja plantats durant el
primer període estival. les dosis i periodicitat han de respectar l’establert en el Protocol General per a la Integració
Ambiental.

Qualsevol irregularitat detectada en el procés de plantació sobre les prescripcions indicades es posarà en
coneixement de la direcció d’obra.
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IV. CONTROL I VIGILÀNCIA DE LES ACTUACIONS DE CARÀCTER AMBIENTAL A REALITZAR
DURANT EL MANTENIMENT DE LES MESURES D’INTEGRACIÓ APLICADES EN L’OBRA.

El manteniment de la integració ambiental d’una obra porta implícit un conjunt d’operacions, l’objectiu de les
quals és garantir la correcta evolució i funcionalitat de les mesures aplicades durant les obres. Aquestes operacions
s’han agrupat en :
- Operacions de manteniment de la vegetació implantada en zones restaurades.
- Operacions de manteniment de les instal·lacions de protecció de la fauna.
- Operacions de manteniment dels sistemes de drenatge.
Per tant, l’objecte del control i vigilància durant aquest procés consisteix en vetllar per l’adequada execució
d’aquestes mesures de forma que s’aconsegueixin els objectius perseguits. Aquest control serà responsabilitat de la
direcció de Manteniment i es durà a terme pel personal designat a l’efecte sobre la base del Programa de Treballs
establert pel contractista, i aprovat finalment per la direcció de Manteniment segons consta en el corresponent Plec
de Prescripcions Tècniques per l’execució del Manteniment.

La activitat pròpia d’esta fase començarà amb la Recepció de la partida de Mesures Correctores D’Impacte
Ambiental i es desenvoluparà al llarg dels dos anys consecutius.

4.1. CONTROL I VIGILÀNCIA DE LES OPERACIONES DESTINADES AL MANTENIMENT DE LA
VEGETACIÓ IMPLANTADA.

4.1.1. Control i vigilància del manteniment de les plantacions.

Els treballs de manteniment inclouen: la reposició de les marres comptabilitzades a dia 31 de maig per cada
una de les Partides de mesures Correctores que es rebin en el curso del contracte; el rec i el manteniment dels
clots de les plantacions existents; la reposició dels elements de subjecció i protecció danyats; i la poda i el
desbrossa de superfícies que la direcció del Manteniment estimi oportuns.

El control i vigilància específic sobre els treballs mencionats s’aborda en els apartats següents.
Independentment d’això, el responsable de la seva execució haurà de supervisar, al menys cada dos mesos, l’estat
general de les plantacions, comunicant a la direcció de Manteniment qualsevol anomalia detectada: mort o malaltia,
ruptura de branques, elements de subjecció o protecció deteriorades, etc.
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4.1.1.1. Reposició de marres.
Per reposició de marres s’entén la substitució de peus morts o danyats de gravetat per peus sans de la
mateixa espècie i característiques, tant d’arbustos com d’arbres. Només en el cas que les marres suposin més d’un
70% del plantat es modificaran, per part de la direcció de Manteniment, les característiques i condiciones de
plantació.
En qualsevol cas es tracta d’una plantació, i com tal l’objectiu i procediment del control i vigilància ha de ser
idèntic al referit per les plantacions en obra.
4.1.1.2. Rec de manteniment
Es procedirà al control i vigilància de l’execució dels regs segons el programa establert pel contractista,
verificant-se especialment els següents aspectes:
- s’apliquen les dosis establertes en el programa
- els recs es realitzen a 1ª o a últimes hores del dia, evitant les de màxima insolació
- no es produeixen erosions o neteja del sòl, ni apareixen peus descalçats.
- s’utilitza aigua de qualitat agronòmica.

Per això, el personal assignat al control i vigilància d’aquesta operació haurà de presenciar al menys un
dels regs mensuals a aplicar per cada zona o tram contractat. Qualsevol anomalia detectada haurà de ser
comunicada a la direcció de Manteniment.
En cas d’incertesa sobre l’origen o qualitat del aigua de reg, es prendrà una mostra per l’anàlisi dels
paràmetres establerts en el Protocol General per a la Integració Ambiental, els resultats dels quals hauran d’ajustarse als intervals definits. En cas contrari s’exigirà una font alternativa d’aigua.
En cas que les condiciones meteorològiques precedents a un reg programat hagin aportat una precipitació
suficient per obviar-lo, el contractista haurà de comunicar-ho a la direcció de Manteniment, i aquesta, al seu torn,
haurà de verificar la seva justificació.
4.1.1.3. Manteniment d’escocells.
A partir de la programació establerta, el responsable del control i vigilància supervisarà els resultats del
manteniment d’escocells en les zones on s’hagi realitzat. S’inspeccionarà l’estat d’escocells verificant que es trobin
nets de males herbes, que no presenten crosta superficial i que mantenen lla seva forma i capacitat previstes per
escollir l’aigua de rec.
Qualsevol defecte observat es comunicarà a la Direcció de Manteniment.
4.1.1.4. Manteniment de vents, tutors i protectors.
De forma anàloga al cas anterior, el responsable del control i vigilància supervisarà l’estat d’aquests
elements un cop hagin finalitzat les operacions de manteniment d’aquests.
Qualsevol defecte observat que els inutilitzi per la seva funció es posarà en coneixement del Director de
Manteniment.
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4.1.1.5. Podes
El responsable del control i vigilància supervisarà els resultats de les podes efectuades en el marc del
contracte de manteniment, bé siguin conseqüència dels danys ocasionats per successos excepcionals (pluges,
vents forts o accidents), que han de ser comunicats a la direcció de Manteniment pel contractista, o com a
conseqüència de la programació establerta sobre les zones ajardinades d’àmbit urbà o periurbà.

Es comprovarà així mateix que les restes derivades hagin sigut traslladades a abocador autorizat.
De la mateixa manera que en casos anteriors, qualsevol defecte detectat serà posat en coneixement de la
direcció del Manteniment.
4.1.1.6. Desbrossada
El responsable del control i vigilància supervisarà els resultats dels treballs de desbrossada efectuats per la
contrata de manteniment en compliment de les mesures de protecció d’incendis establertes en el Decret 64/1995 i
en el Decret 130/1998: desbrossa total d’una zona de seguretat de 1 m a partir de l’extrem exterior de l’aresta del
paviment, i desbrossa selectiva en la zona de protecció (de 2 m pel cas de carreteres i de 3 m per autovies i
autopistes) que impedeixi la continuïtat horitzontal o vertical entre els estrats arboris o arbustius.
Es comprovarà així mateix que les restes derivades hagin sigut traslladades a abocador autoritzat.
4.1.2. Control i vigilància del manteniment de les hidrosembres.

4.1.2.1. Resembres
L’operació es realitzarà en les mateixes condicions que les establertes en obra, pel que l’objectiu i
procediment del control i vigilància es idèntic al definit per les hidrosembres.
4.1.2.2. Reg de manteniment
Es portarà a terme el control i vigilància de l’execució dels regs establerts en el programa, verificant-se
especialment els següents aspectes:
- S’executa desprès de finalitzar les operacions de manteniment de les plantacions.
- S’apliquen les dosis establertes.
- S’apliquen a mode de fina pluja, evitant les hores de màxima insolació.
- S’utilitza aigua de qualitat agronòmica.
Per això, el personal assignat al control i vigilància d’aquesta operació haurà de presenciar al menys un
dels regs mensuals a aplicar per cada zona o tram contractat. Qualsevol anomalia detectada haurà de ser
comunicada a la direcció de Manteniment.
En cas d’incertesa sobre l’origen o qualitat de l’aigua de reg, es prendrà una mostra per l’anàlisi dels
paràmetres establerts en el Protocol General per a la Integració Ambiental, els resultats del qual hauran d’ajustar-se
als intervals definits. En cas contrari s’exigirà una font alternativa d’aigua.
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En cas que les condiciones meteorològiques precedents a un reg programat hagin aportat una precipitació
suficient per obviar-lo, el contractista haurà de comunicar-ho a la direcció de Manteniment, i aquesta, al seu torn,
haurà de verificar la seva justificació.
4.2.
CONTROL I VIGILÀNCIA DEL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ
PER LA FAUNA.
4.2.1. Control i vigilància del manteniment dels passos de fauna.
Les tasques de manteniment dels passos de fauna contemplen una inspecció periòdica (entre 6-12 meses)
d’aquests, per detectar possibles factors que determinin una evolució negativa de la seva funcionalitat (acumulació
excessiva de materials sòlids, de vegetació, presencia d’aigua estancada...).
El objectiu de control i vigilància en aquest cas consisteix en la supervisió de la informació recollida amb
aquestes inspeccions i la seva verificació in situ en el 100% dels passos específics de fauna, i en al menys un 25%
dels drenatges adaptats seleccionats a l’atzar.
En cas d’existir deficiències en l’estat de les estructures, el Director de Manteniment definirà les mesures
correctores que haurà d’executar el responsable del manteniment aquestes mesures hauran de ser supervisades
pel responsable del control i vigilància .
Qualsevol irregularitat detectada en l’exercici de les labors encarregades a l’equip de manteniment, ja sigui
en les inspecciones o en l’execució de les mesures correctores definides, haurà de ser comunicada a la Direcció de
Manteniment.

4.2.2. Control i vigilància del manteniment de tanques i dispositius per la fauna.

S’analitzarà la informació recollida després de la primera inspecció realitzada en el marco del contracte de
manteniment y, a partir de la verificació de les deficiències senyalades, el Director de Manteniment establirà un
programa d’inspeccions segons zones de major o menor conflictivitat que durà a terme el responsable del
manteniment en el transcurs del seu contracte.
En base a les deficiències detectades, el Director de Manteniment definirà les mesures correctores que
haurà d’executar el responsable del manteniment d’aquest tipus d’estructures.
El responsable del control i vigilància haurà de supervisar tant els resultats de les inspecciones com els de
les mesures aplicades.

4.3.

CONTROL I VIGILÀNCIA DEL MANTENIMENT DELS SISTEMAS DE DRENAJE.

S’inspeccionarà l’estat dels drenatges existents cada 6 mesos, comunicant a la Direcció de Manteniment
qualsevol irregularitat detectada respecte la seva funcionalitat.
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CAPÍTOL 3

PROTOCOL DE MANTENIMIENTO
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INTRODUCCIÓ

La correcta Integració Ambiental d'una obra exigeix no només l'aplicació d'un conjunt de mesures
específicament relacionades amb l'objectiu indicat sinó també la correcta i adequada execució de les mesures
correctores.
Tanmateix, l'eficàcia d'aquestes mesures correctores no rau només en la seva correcta execució, sinó en
el desenvolupament adequat de les tasques de manteniment posteriors que garanteixen la funcionalitat i pervivència
d’aquestes mesures.
L’experiència de l’obra pública a Catalunya ja ha demostrat que és tant important, portar a terme les
mesures correctores previstes, com garantir-ne la seva funcionalitat i pervivència.
El present Protocol constitueix la base, amb criteris comuns, per al manteniment de qualsevol obra de
GISA, evitant indefinicions i establint les condicions d'aplicació de mesures definides i/o necessàries, sempre amb
l'objectiu fonamental de garantir l'eficiència i l'èxit de la Integració Ambiental de l'obra.
Els criteris que constitueixen la base del mateix són el resultat de la llarga experiència adquirida en el
desenvolupament i execució de les obres realitzades amb anteriorit78at per GISA, i d'obres lineals realitzades per
d'altres organismes.
Aquest document, d'igual manera que els anteriors, selecciona aquelles operacions que, associades al
manteniment general de la infrastructura, tenen especial rellevància en la integració ambiental de l'obra.
Com en els precedents, per a cada acció o operació, s'especifiquen els paràmetres o les condicions més
adequades per a la seva execució amb les que es pot assolir l'objectiu perseguit amb la mesura adoptada i, si
s'escau, se'n defineix el llindar de tolerància mínima admissible.
El document defineix el conjunt d'actuacions de manteniment considerades bàsiques que garanteixin la
correcta evolució i funcionalitat de les mesures aplicades. Aquestes actuacions s'han agrupat, segons els objectius
que es persegueixen, en dos conjunts:
a)

Manteniment de la vegetació implantada en zones restaurades

b)

Manteniment de les instal·lacions de protecció de la fauna.

c)

Manteniment dels sistemes de drenatge

Com a bases pel desenvolupament del present Protocol s’han establert les següents:



S’entén el conjunt de les operacions de Manteniment de la Integració Ambiental d’una obra com un procés
desagregat i independent del propi de Construcció, responsabilitzant-se de la seva execució, i per tant dels
seus resultats, una empresa diferent de la que executa les obres.



Es fixa l’inici d’aquest procés de manteniment en data 31 de maig, després de la Recepció de la Partida de
Mesures Correctores d’Impacte Ambiental corresponent a la temporada en curs (essent assumit el concepte de
temporada agrària que comprèn des de tardor a estiu).Aquesta Recepció inclou totes les mesures correctores
completament executades amb anterioritat a aquesta data.
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MANTENIMENT DE LA VEGETACIÓ IMPLANTADA A LES ZONES RESTAURADES

El principal objectiu del manteniment i conservació de la restauració vegetal és garantint-ne el seu
desenvolupament i facilitar la colonització d'aquests espais per espècies pròpies de la zona. És a dir, facilitar les
condicions per que es desenvolupi la successió regenerativa de la vegetació de l'indret.
Tenint en compte aquest objectiu, el que es pretén amb el manteniment és garantir que el material vegetal
plantat superi la primera estació restrictiva, l'eixut estival, en el benentès que una vegada superada aquesta època
més crítica, la supervivència del material vegetal és gairebé garantida.
Tanmateix, es contemplen un seguit d'actuacions o operacions, relatives fonamentalment a plantacions
d'arbres que cal que es perllonguin en el temps i no només es concentrin en aquest període restrictiu.
Les actuacions de manteniment de la vegetació es concreten, fonamentalment, en:
3)
4)

Manteniment de les plantacions.
Manteniment de l'hidrosembra i sembres

a.

MANTENIMENT DE LES PLANTACIONS

2.1.1. Reposició de marres
Per reposició de marres s’entén la substitució dels peus dels arbres i dels arbusts plantats durant
l’execució de l’obra que, en el moment de la recepció de la Partida de Mesures Correctores d’Impacte Ambiental de
la temporada en curs (fixat sistemàticament al 31 de maig) no hagin sobreviscut. S'incorpora, por tant, dins les
tasques de manteniment després que s'hagi avaluat la supervivència dels exemplars plantats durant la fase d'obra o
construcció.
La reposició dels peus morts suposa la plantació substitutiva per peus sans i de la mateixa espècie i
característiques, tant d’arbres com d’arbusts. Només es modificaran les condicions inicials de plantació, definides en
el projecte constructiu, si s'ha observat un fracàs rotund de la plantació, és a dir quan es produeix una mortalitat de
més d’un 70% del total de peus plantats. En aquest cas caldrà un replantejament de la plantació, bé del mètode, bé
de les espècies utilitzades.
El nombre de plantes seques i les espècies afectades són indicadors, sovint, de la causa que n'ha produït la
mort: malaltia, mala qualitat dels peus plantats, toxicitat, tècniques de plantació no adequades, competència per
altres espècies, etc.
Convé tenir en compte aquesta informació, i enregistrar-la documentalment juntament amb les condicions
dels substrats on es localitza (pendent, espessor de terra vegetal, orientació de la superfície, etc.), doncs constitueix
font d'informació susceptible de tenir en compte en d'altres actuacions i obres.
La reposició de marres inclou les següents operacions:

-

Extracció del peu mort.

-

Remodelació o obertura del clot de plantació de les dimensions definides segons la mida de la planta.

-

Barreja d'adob orgànic madur (fems, compost, etc.) i inorgànic amb la terra del clot, si s’escau

-

Col·locació de la planta al clot de plantació i cobertura del forat amb la terra extreta.
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-

Formació d'un escocell per a reg.

-

Col·locació del tutor i/o dels elements protectors, si s'escau.

-

Realització del reg de plantació de cada nou exemplar plantat.

-

Recol·lecció del peu i transferència a dipòsit o gestor residus autoritzat.

El període hàbil per a executar les reposicions de marres es, de forma exclusiva, el comprés entre l'1
d’octubre i el 31de març, ambdós inclosos, i excloent els períodes de gelada.
A continuació es relacionen les condicions específiques que hauran de respectar-se per garantir l’èxit de
l’operació:

1. Condicions específiques del material vegetal
1.a. Sobre plantes i espècies:
Les plantes correspondran a les espècies, varietats o cultivar indicats en la Memòria i en el Plànols del
Projecte i tindran les condicions d'edat, mida, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament que s'indiquin.
En els casos en els que es produeixi una mortalitat superior al 70% dels peus plantats, es podran
modificar les condicions abans mencionades, respectant-se aleshores les següents:
-

S'utilitzarà material vegetal autòcton, és a dir, format per espècies vegetals o varietats que es trobin en la
zona en proporcions significatives abans de l'execució de l'obra, bé per tractar-se de plantes pertanyents als
ecosistemes locals, bé per tractar-se d'espècies vegetals naturalitzades a les condicions de la zona de
l'obra.

-

No s'admetran plantes arbòries o arbustives no autòctones, tret del cas d'actuacions en àmbits urbans o
periurbans i zones on el Projecte prevegi enjardinament amb algun objectiu específic.

-

Resta prohibida la utilització i plantació de les espècies pertanyents als gèneres: Chaenomeles, Crataegus,
Cotoneaster, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus i Stranvaesia (Photinia).

-

Només s'utilitzaran plantes de mida mitjana o gran en el cas que s'hagin de plantar en zones especialment
visibles on sigui necessària una correcció a curt termini o en zones on es projecti un enjardinament. Excepte
en les condicions indicades, només s'utilitzaran plantes d'una (1) o dues (2) sabes, de mida petita.

1.b.

Sobre el subministrament i l’emmagatzematge

-

Tot el material vegetal que se subministri a l'obra haurà d'anar convenientment etiquetat amb indicació de
gènere, espècie i varietat, si fos el cas.

-

Les espècies incloses en l'Ordre de 21 de gener de 1986 (BOE de 8 de febrer de 1.989), per la qual es
regula la comercialització de materials forestals de reproducció, hauran d'anar acompanyades del document
que acrediti la procedència del seu material de reproducció fent explícita referència del número de lot i
etiquetes oficials

-

El lloc d’emmagatzematge temporal de la planta en obra ha de ser tal que estigui protegida de gelades i de
la insolació directa; temperatures extremes afectant l’envàs i per tant els sistemes radicals, que acabaran
amb la vida de les plantes.
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Per a plantes en contenidor

- L'envàs o contenidor de la planta serà semi rígid de plàstic, forest-pot o materials anàleg. Es prohibeix l’ús de la
bossa de polietilè o de qualsevol altre material flexible.
- L'envàs de la planta haurà de tenir una capacitat mínima de 250 cc. Pel cas de plantes del gènere Quercus , de
300 cc.
- El envasos hauran de ser acanalats per evitar l'espiralització de les arrels i disposar d'un sistema
d'autorepicament.
- El substrat de la planta ha de ser porós, de manera que permeti un correcte airejament i respiració de l'arrel de
la planta. Així mateix, la naturalesa del substrat haurà de tenir una elevada capacitat de retenció d'aigua per
a disposició de la planta.
- L'altura de la planta ha de complir les condicions següents:
Altura < 1,5 vegades l'altura del contenidor i
Altura < 5 vegades el diàmetre del contenidor.
- Les plantes no han de presentar símptomes de malalties o paràsits ni ferides cicatritzades, branques trencades
o seques, etc. (s'assegurarà que compleixin la normativa fitosanitaria vigent). Absència de signes visibles de
deficiències nutricionals o de fitotoxicitat.
- El sistema radicular ha de ser equilibrat, amb arrels principals no enrotllades ni espiralitzades. El coll de l'arrel
ha de ser fort i no presentar danys ni estrangulacions.
- No s'acceptaran plantes que no presentin arrels secundàries o que estiguin amputades.
- Les plantes no han de manifestar símptomes de rescalfament, fermentació o de podridura a causa de
l'emmagatzematge i/o transport.
- S’utilitzaran preferentment plantes micorrizades.
1.d.
-

Per a plantes a arrel nua
S’utilitzaran exemplars a arrel nua cultivats en zones de característiques climàtiques iguals a les de la zona
de l’obra; en cap cas s’utilitzaran exemplars de clima més fred o més càlid.

2. Condicions específiques de la plantació
-

La planta haurà d'estar regada recentment abans de plantar-la.

-

Les operacions de plantació s'efectuaran abans de l’hidrosembra.

-

Les parts malmeses de les arrels danyades s'eliminaran abans de procedir a la plantació.

-

Una vegada col·locada la planta en el clot, s'afegirà la quantitat de terra precisa per que el coll de l'arrel
quedi lleugerament enterrada. A continuació es compactarà la terra i es realitzarà l'escocell de grandària
adequada per a recollir la dosi de regprevista.

-

Per a evitar que els peus plantats creixin torts i assegurar-ne, també, l'estabilitat, es col·locaran tutors de
longitud proporcional a la grandària de la planta, assegurant el seu correcte ancoratge al sòl i que no
produeixin cap estrangulació o ferida a la planta.
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-

Per a les plantes de fulla perenne o de gran mida, que no poden mantenir-se verticals mitjançant la
utilització de tutors, s’instal·laran vents, cordes o cables per la fixació dels peus. Els cables i vents han de
tensar-se periòdicament, revisant l’estat dels seus ancoratges al terreny, i que els element de protecció al
voltant del tronc compleixin la seva funció d’evitar danys per estrangulació dels vents.

-

En zones en les que existeix bestiar o animals silvestres de petita mida com el conill o la llebre, que poden
ocasionar danys a les plantes d’una o dues sabes, s’han de col·locar protectors individuals al voltant de cada
planta.

-

Es realitzarà un regde plantació de tots i cadascun dels peus de reposició plantats que es realitzarà dintre
del termini de 24 hores següents a la plantació, pel cas de plantes en contenidor, i de només 6 hores pel
cas de plantes subministrades amb arrel nua o pa d'arrels.

-

Si un cop efectuat aquest regs’observa que el coll de l’arrel queda molt per sobre del nivell del terreny ja
assentat s’haurà d’aportar terra perquè eviti aquesta situació.

-

La dosi d’aigua a subministrar i de qualitat agronòmica es concretarà en les següents quantitats:

Rec de plantació

-

Arbres adults

30 – 50 litres/planta

Arbres de 1 o 2 sabes

5 – 8 litres/planta

Arbusts adults

10 – 15 litres/planta

Arbusts de 1 o 2 sabes

5 – 8 litres/planta

L'aportació d'aigua de reg serà de forma individualitzada sense que es deformi l'escocell o es descalci la
planta.

3.. Relacionades amb la presentació de la planta
-

Planta de reposició a arrel nua: Les dimensions dels clots de plantació han de garantir la posició original de
les arrels, fonamentalment de la principal, i la seva profunditat ha de ser fins al coll de l’arrel.

-

Planta amb pa d'arrels: Les dimensions dels clots de plantació seran com a mínim 10 cm superior a les
superfícies externes del pa d'arrels.
Un cop col·locada la planta en el clot es procedirà al trencament i retirada dels components que formen el pa
d’arrel quan es tracti de materials que no han de ser enterrats (guix, tela metàl·lica, etc.).
Per a exemplars de mida gran, tant per arbres com per arbusts la mida del clot de plantació ha de tenir
relació amb el desenvolupament de la planta. Per a un sòl apte, les dimensions estàndard són de 0,8 x 0,8 x
0,8 m

-

Planta en contenidor: Per a plantes amb aquest tipus de presentació i com a màxim en un termini de 4 hores
abans de la plantació, es procedirà al regde la planta fins a la percolació de l'excés d'aigua.
Les dimensions del clot seran les especificades en el Projecte. En el seu defecte les seves dimensions
seran de 0,3 x 0,3 x 0,3 m.
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2.1.2. Reg de manteniment
Aquest reg té com finalitat garantir la vitalitat de les plantes i afavorir el seu arrelament i desenvolupament
després de la plantació. Lògicament es realitzarà aquest reg de manteniment tenint en compte les condicions
meteorològiques locals i de manera coherent al climograma de l'àrea. En conseqüència, s'obviarà aquest reg de
manteniment sempre que les condicions meteorològiques locals aportin una precipitació suficient per a garantir la
supervivència de les plantacions.
Això no obstant, en determinats casos, per exemple, quan es tracta de superfícies urbanes o periurbanes
amb plantacions d’exemplars d’arbres o arbustos de més de dues sabes, aquest reg de manteniment haurà de ser
més abundant i s'haurà de perllongar més en el temps, de manera que es garanteixi la suficient aportació d'aigua
per a la supervivència de la plantació realitzada.
L'operació de reg es realitzarà de manera que els peus no quedin descalçats, ni es produeixin erosions, ni
rentat del sòl. S'evitarà que amb l'aplicació del reg es desenterrin llavors o fertilitzants.
Amb la finalitat d’evitar una forta evaporació de l’aigua i per aprofitar-la al màxim, els recs s’efectuaran a
primeres hores del matí o a últimes de la tarda, és a dir, evitant les hores de màxima insolació i, preferentment, de
manera individualitzada.
Generalment es contempla el reg de les plantacions durant els dos anys de vigència del contracte de
manteniment, aplicant de 4 a 8 recs cada any ( de juny a setembre) amb dosis i freqüència idèntiques.
Les dosis de reg de manteniment de plantacions d’arbres i/o arbustos d’una o dues sabes, s'estableixen en
les indicades en la següent taula i pel que fa als períodes considerats d’eixut, entre l'1 de juny i el 30 de setembre,
ambdós inclosos:

Juny
1er i 2º any

Juliol

Agost

Setembre

2 regs al mes, de 5 2 regs al mes, de 2 regs al mes, de 5 2 regs al mes, de 5
l/planta cada 15 5 l/planta cada 15 l/planta
cada 15 l/planta cada 15 dies.
dies.
dies.
dies.

La dosi de reg definida no considera l’aportació extraordinària que implicarà el reg de les superfícies
hidrosembrades. És a dir, es considera exclusiu per a cada peu.
L'aigua de reg haurà de ser de qualitat agronòmica, podent utilitzar com a font:
-

Sistemes de reg existents en les proximitats de les àrees restaurades (canals, sèquies, pous, hidrants, boques
de reg, etc.).

-

Aportant aigua des d'altres indrets mitjançant cisternes, camions cuba o utilitzant dipòsits mòbils.
S’entén que l'aigua per a reg haurà de complir els següents requisits quant a qualitat:
Paràmetre

Valors

PH

entre 6 i 8 unitats de pH

Conductivitat elèctrica (a 25ºC)

< 2500 mS/cm (o 2,25 mmhos/cm)

Oxigen dissolt

> 3 mg O2/l
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Paràmetre

Valors

Concentració de sals solubles

> 2 g/l

Concentració
en sulfats (SO42-)

< 0,9 mg/l

en clorurs (Cl-)

< 0,29 mg/l

en bor (B- )

< 2 mg/l

No haurà de contenir bicarbonat ferros, àcid sulfhídric, plom, seleni, arsènic, cromats ni cianurs
Organismes patògens: E. coli

< 10 ufc/cm3

L'activitat relativa del Na+, en les reacciones de canvi de
sòl, definit com:

< 26

SAR= Na +/ (Ca2+ + Mg2+)
Valor K+

i.

> 1,2 g/l

Manteniment d'escocells

El manteniment dels escocells té l'objectiu de garantir es trobin sempre en bones condicions per a recollir
l'aigua de reg. Així, el manteniment es tradueix en corregir-ne la forma i remodelar-los de manera que puguin
contenir la dosi de reg que hi correspon. A més, caldrà eliminar les males herbes (escardes) que hi puguin haver
crescut així com també, trencar la crosta superficial que es forma en determinat tipus de sòl després de les pluges o
del reg (bines).
Aquest manteniment d'escocells s'efectuarà com a mínim 2 vegades a l'any i s'executarà immediatament
abans de procedir al primer reg de manteniment, durant el mes de juny.

ii.

Manteniment de vents i tutors

Tutors i vents tenen la funció de garantir la verticalitat de la planta i subjectar-la de l'acció del vent. En
conseqüència, tutors i vents s'hauran de repassar garantint que es trobin ben ancorats i que no estrangulin o
malmetin la planta.
Si durant les operacions de manteniment es comprova que els elements instal·lats inicialment no han
complert la seva funció, es substituiran per d’altres que compleixin de forma efectiva el manteniment de la
verticalitat de la planta.
Aquesta revisió es realitzarà com a mínim una vegada a l'any.
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Manteniment de protectors

L'objectiu d'aquesta operació és mantenir el bon estat de conservació dels protectors col·locats en els
peus plantats. Si aquests es trobessin trencats, es reposaran i si es trobessin descol·locats es tornaran a col·locar
de nou.
L'estat dels protectors es revisarà, almenys, una vegada a l'any.

iv.

Podes

En principi, no es planteja una poda regular dels arbres i arbustos plantats en l'àmbit de la infrastructura,
donat que l'objectiu final que es persegueix és la integració ambiental de la infrastructura en el seu entorn, de
manera que sigui la dinàmica pròpia del medi la que determini l'evolució d'aquest nous elements que s'han
incorporat.
Això no obstant, no s'exclou la necessitat de realitzar podes d'arbres i arbusts de manera habitual, com en
el cas de zones enjardinades d'àmbit urbà o periurbà; i podes excepcionals degudes a inclemències
meteorològiques no habituals (fortes nevades amb trencament de branques, fortes pluges que provoquin el
descalçament i caiguda d'arbres, vents forts, etc.).
Conseqüentment es plantegen dos procediments: un d'habitual per a zones enjardinades i l'altre
d'excepcional.
La poda habitual es realitzarà amb una periodicitat bianual (cada 2 anys) a l’època de l'any adequada,
normalment entre els mesos de novembre i març.
La poda de caràcter excepcional es realitzarà sobre aquells exemplars que hagin resultat amb branques
malmeses o trencades com a resultat de les inclemències meteorològiques, habitualment, o per un altre causa no
específica (un accident, per exemple). L'operació es realitzarà el més aviat possible, i sempre abans de l'estiu.
Tant per un cas com per l'altre, les restes de poda es recolliran i es disposaran en abocador controlat o es
transferiran a instal·lacions autoritzades per al tractament d'aquest residus (plantes de compostatge,
fonamentalment).

v.

Estassades
S'hauran de tenir en compte els condicionants i restriccions temporals imposades per la legislació vigent
en matèria de protecció contra incendis forestals, és a dir, el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen
mesures de protecció d'incendis forestals (DOGC núm. 2022 de 10.3.1995) pel que fa a zona i períodes d'alt risc
d'incendis (art.17 i art.18) i, específicament, el Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de
prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres (DOGC núm. 2656 de 9.6.1998).
D'acord amb aquest darrer Decret es fixa una zona de seguretat d'1 m a partir de l'extrem exterior de
l'aresta del paviment que ha d'estar lliure de vegetació arbustiva, herbàcia seca i de restes vegetals morts. En
aquesta zona les restes vegetals que hi podran romandre hauran de ser únicament els esmicolats, definits com de
mides inferiors a 5 cm.
Així mateix, resta definida una zona de protecció ( de 2 m. pel cas de carreteres i de 3 m. pel cas
d'autovies i autopistes) comptada a partir de la línia externa de la zona de seguretat on s'hi hauran de realitzar els
treballs indicats:
d)

Estassar la vegetació arbustiva per evitar la continuïtat horitzontal entre els matolls, així com evitar
la continuïtat vertical entre l'estrat arbustiu i l'estrat arbori.
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e)

Aclarir els arbres per tal d'evitar la continuïtat horitzontal entre les capçades, excepte aquelles
formacions lineals d'arbrat separades dels nuclis boscosos.

f)

Esporgar matolls i arbres de manera que no hi hagi contacte entre els dos estrats

2.2. MANTENIMENT DE L'HIDROSEMBRA

Les tasques de manteniment de les àrees hidrosembrades, i també per a les sembrades, seran mínimes,
donat que l'objectiu final és que es creïn les condicions suficients per a la instal·lació d'una cobertura vegetal que
eviti l'erosió i doni estabilitat al terreny.
Per aquest motiu, el manteniment d'aquestes superfícies tractades, es redueix a la realització de reg
durant el primer estiu, i a la resembra de les zones de cobertura insuficient.
2.2.1. Reg
El reg de manteniment es realitzaran durant el període comprés entre principis de junys i finals de
setembre, amb les següents dosis:

Juny
1er any

Juliol

Agost

Setembre

2 regs de 8 l/m2 per 2 regs de 8 l/m2 per 2 regs de 8 l/m2 per 2 regs de 8 l/m2 per
aspersió, cada 15 dies. aspersió, cada 15 dies.. aspersió, cada 15 dies. aspersió, cada 15 dies.

El reg programat es realitzarà repartint-ho en dues passades. La dosis especificada exclou l'aportació
d'aigua per a les plantacions.
L'operació es realitzarà a primeres hores del matí o bé a les darreres de la tarda, sempre per aspersió, a
manera d'una fina pluja. Es procedirà amb especial compte de manera que amb aquest reg no es produeixin
fenòmens erosius i d'escorrentia superficial.
S’executaran sempre després de finalitzar les operacions de manteniment de plantacions descrites.
Quant a la qualitat de l'aigua de reg, prevalen les indicades per al reg de manteniment de plantacions.

2.2.2. Resembres
Quan hi hagi una naixença amb un percentatge irregular de recobriment d’herbàcies inferior al 80% es
procedirà a la resembra d'aquestes superfícies amb les mateixes espècies i dosi que si es tractés d'una primera
sembra.
La necessitat de resembra es definirà en la recepció de la Partida de Mesures Correctores d’Integració
Ambiental executada a 31 de maig, concretant-se d’aquesta manera les superfície que s’haurà de sotmetre a
resembra amb l’objectiu fonamental de garantir el recobriment mínim fixat .

Pàgina 74 de 78

GISA

PROTOCOLS

G-PRO–01v00 / 22-08-06

Protocols de Criteris Mediambientals d’Obra Civil

La resembra es realitzarà durant el mateix període establert per a la primera sembra, és a dir, entre l’1 de
setembre i el 31 d’abril, evitant sempre els períodes de gelades.
L’operació es realitzarà en les mateixes condicions que les executades amb l’obra, és a dir, s’emprarà el
mateix tipus de barreja de llavors i les mateixes proporcions de la resta de components de la barreja de la
hidrosembra que les emprades en la hidrosembra de quan l’execució de l’obra, i amb les mateixes dosis.
Només s’admetrà un canvi de proporcions, tant de mescla de llavors com dels components que formen
la mescla de la hidrosembra original, en cas que el recobriment final obtingut sigui molt inferior a l’admissible.
La hidrosembra es realitzarà sempre en “dues passades”; la primera aportarà la llavor amb la resta de
components, mentre que la segona contindrà només mulch i estabilitzador. El temps que ha de transcórrer entre la
1ª i la 2ª passades serà de com a màxim 24 hores, essent recomanable que aquest interval sigui el mínim possible
que permetin les condicions existents en el moment de l'actuació.
S'executarà sempre després d'haver realitzat la plantació de reposició, deixant un temps prudencial mínim
d'una setmana, perquè s'estableixi la vegetació plantada.

Condicions específiques d'execució
La resembra s'executarà en condicions atmosfèriques favorables: absència de pluges importants, vents
intensos o de temperatures extremes, ja sigui per excessivament càlides o fredes.
Les condicions de preparació de la barreja d’hidrosembra i les d’aplicació s’estableixen en les mateixes
establertes en el PPT per a l’execució de l’obra, és a dir:
-

Primer s'omplirà amb aigua el dipòsit de la hidrosembradora fins a cobrir la meitat del volum previst de
barreja. A continuació s'hi incorporarà l'encoixinament (mulch) evitant la formació de grumolls a la superfície
de la barreja. S'afegirà aigua fins a les ¾ parts de la barreja total prevista, i es mantindran en moviment les
paletes de l'agitador. Simultàniament s'hi incorporaran els fertilitzants, el fixador i els additius. S'afegirà aigua
fins arribar a la quantitat de la barreja prevista. Finalment s'hi afegiran les llavors.

-

Des d'aquest moment, i fins a l'inici de l'operació de sembra, no han de transcórrer més de 20 minuts.

-

No s'executarà la hidrosembra, l'aspersió de la barreja, fins no s'hagi aconseguit una barreja homogènia de
tots els seus components.

-

Sempre abans de començar a sembrar s'haurà d'incrementar l'agitació de la barreja, accelerant el moviment
de les pales durant alguns minuts.

-

La hidrosembradora s'haurà de col·locar a prop de la base de la superfície que calgui sembrar. Si no fos
possible l'accés a la base, la hidrosembra s'executarà connectant les mànegues flexibles que facin falta al
canó de la hidrosembradora de forma que es pugui executar l'operació des de la base del talús, de baix a
dalt.

-

El canó de la hidrosembradora se situarà inclinat per sobre de l'horitzontal. La projecció de la barreja
d'hidrosembra es realitzarà descrivint cercles o en zig-zag, evitant en tot moment que el raig incideixi
directament sobre la superfície.

-

La distància mitjana del punt de projecció a la superfície a tractar estarà compresa entre els 20 i els 50 m.

Aquest procediment és comú tant per a l'execució de la primera passada o de sembra, com per a la
segona o de recobriment.
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2.2.3. Segues
La sega es realitzarà en les superfícies herbàcies i prats naturals que es determini, però sempre i en tot
cas, en les superfícies afectades pel Decret 130/1998, de 12 de maig, pel què s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals en àrees d’influència de carreteres.
Aquest Decret obliga la realització de la sega de la vegetació herbàcia de la zona definida com de
seguretat i definida d’1 m a partir de l’extrem exterior de la calçada
Tret que s’especifiqui el contrari, el manteniment dels prat naturals implicarà de 1 a 3 segues a l’any en
funció de les espècies plantades, de l’alçada que puguin assolir aquest vegetal podent perjudicar la visibilitat de
determinats senyals de trànsit o de es produeix una massa vegetal seca que impliqués un augment del risc
d’incendi.
Un programa estàndard de manteniment del prats naturals implicarà una sega curta (uns 50 mm) entre
abril i maig i una altra a la tardor, entre setembre i octubre. Aquesta recomanació per a espècies de creixement lent i
amb recollida de les restes de la sega. No obstant això, els prats naturals necessiten més d’una sega durant el
període d’abril a maig. Un increment en aquesta època afavoreix que el prat floreixi a l’estiu.
Convé que determinades i controlades àrees d’aquest prats es deixin zones sense segar per afavorir que
la fauna usi aquestes superfícies.
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MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ PER A LA FAUNA

3.1 MANTENIMENT DELS PASSOS DE FAUNA
Finalitzada la seva construcció, els passos de fauna requeriran d'un cert període de temps perquè arribin a
la seva màxima funcionalitat, degut fonamentalment al desenvolupament de la vegetació dels voltants de les
entrades i, molt especialment, a la gradual acceptació per la fauna com un element més del seu hàbitat.
Els passos de fauna poden evolucionar a mig i llarg termini de forma negativa, sent els factors més
freqüents d'aquesta involució els següents:
-

L'acumulació excessiva de sòlids arrossegats (sorres, graves, restes vegetals, escombraries,...) a l'interior dels
drenatges condicionats que redueixi dràsticament la secció útil.

-

Proliferació excessiva de vegetació dificultant l'entrada i sortida

-

Aparició de solcs i/o graons difícilment superables a les soleres d'accés al pas.

-

La presència d'aigua estancada tant a l'interior com a l'exterior dels passos.

Per evitar una pèrdua significativa de permeabilitat de la infrastructura és del tot imprescindible establir un
programa de manteniment específic de tots els elements condicionats a aquesta finalitat. A priori és difícil establir
un calendari concret, donat que les necessitats poden variar molt en funció del tipus d'estructura, de si s'utilitza de
manera efectiva, de la climatologia local, etc.
Això implica definir un període de transició inicial (de 3 a 5 anys) on es fixarà una inspecció de les
estructures hàbils per al pas de fauna, amb una freqüència d'inspecció d'entre 6 i 12 mesos. La informació recollida
amb aquestes inspeccions definirà les característiques concretes del programa de manteniment a aplicar a llarg
termini.
Els viaductes constitueixen un cas particular de zones aptes pel pas de fauna. La seva funcionalitat depèn,
fonamentalment, que els microhàbitats generats amb la restauració responguin adequadament als requeriments de
mobilitat de la fauna autòctona.
En aquest sentit, caldrà valorar paràmetres com:
-

La relació entre zones obertes (cultius o vegetació natural baixa) i zones de caràcter forestal (domini dels
estrats arboris i arbustius).

-

Densitat de masses arbustives.

-

Presència i existència de pistes o senders

-

Tipologia i distribució (en l'espai i temps) d'activitats humanes.
En funció de les dades obtingudes, s'hauran de valorar possibles mesures de gestió de la vegetació.

3.2

MANTENIMENT DE TANCAMENTS I DISPOSITIUS PER A LA FAUNA.

De la mateixa manera que pel cas dels passos de fauna, el tancament perimetral, si n'hi ha, és un element
que, una vegada instal·lat, requereix d'un cert manteniment per assegurar que manté la seva funcionalitat.
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Cal tenir en compte que el tancament perimetral obeeix a l'objectiu de garantir la seguretat del trànsit usuari
de la via i que, per aquesta raó, s'ha preveure d'inclòs dins el manteniment preventiu de la via.
La supervisió del tancament haurà de començar pocs mesos després de la seva instal·lació. Donat el cas,
fins i tot abans que la infrastructura sigui operativa.
Es realitzarà una primera supervisió al cap dels primers 6 – 12 mesos després de la instal·lació, temps
raonable perquè les espècies més conflictives s'hagin familiaritzat amb l'obstacle i s'hagin generat els primers
desperfectes. Aquesta primera inspecció haurà de posar de manifest les deficiències greus detectades en el
tancament, i poder-les arranjar ràpidament (reforçaments, canvis de traçat, dispositius de fugida, etc.,..). Per altra
banda, el nombre i distribució dels incidents enregistrats haurà de servir de base per a l'elaboració d'un mapa
preliminar de risc d'incidències a mig i llarg termini.
La informació obtinguda amb la primera prospecció fornirà el protocol detallat de seguiment, establint una
zonificació en funció de tres nivells d'exigència: normal, alt i molt alt.
El seguiment normal, amb una cadència anual o pròxima a l'any, de caràcter rutinari i afectant tot el tancament
Seguiment alt, on la freqüència de revisió s'ajustarà a un període d'entre 3 i 6 mesos. Correspondrà a zones o trams
poblats per espècies potencialment conflictives on s'hagin enregistrat incidències més o menys greus en el
tancament.
Seguiment molt alt, que es correspondrà amb aquells indrets considerats "punts negres" on es produeixin incidents
realment greus (per implicació de gran nombre d'animals, per implicació de grans mamífers, etc...). En aquests
supòsits, atesa la consideració, caldrà aplicar solucions urgents i una supervisió intensa de l'estat del
tancament.

IV.
4.1

MANTENIMENT DELS SISTEMES DE DRENATGE
NETEJA DE CUNETES I BAIXANTS.

Les cunetes de desguàs poden veure's obstruïdes per la presència de restes vegetals, fang i pedres que
impedeixin la lliure circulació de l'aigua, o per l'existència de vegetals i restes de vegetals que en disminueixen la
seva secció hidràulica.
De la mateixa manera, les cunetes de guarda es recobreixen fàcilment de vegetació. A més, a causa de la
seva ubicació, recullen tots els arrossegaments que es produeixen per sobre del desmunt, la qual cosa sovint
provoca la disminució de la seva capacitat d'evacuació de les aigües superficials, especialment en els períodes de
fortes pluges.
Per evitar els problemes que puguin portar l’erosió d’aquests sistemes (erosió de talussos, arrossegament
de la terra vegetal, dels components de l’hidrosembra, etc.) sobre la vegetació implantada, es considera necessària
la supervisió periòdica del seu estat i operativitat, per procedir a la seva neteja si fos necessari. La freqüència de
supervisió serà de 2 cops durant el primer any, i amb periodicitat anual a partir d’aquest moment. Després de
períodes de fortes pluges o fenòmens meteorològics excepcionals (fortes nevades, per exemple) es procedirà a una
revisió extraordinària de manera que es valorin i corregeixin els danys
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