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1.

Localització i àmbit de projecte

L’àmbit d’estudi es localitza en un tram d’uns 4 km del riu Ter entre la illa de les Gambires i la
finca d’Espadamala de Baix (Torelló), incloent l’Illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), als termes
municipals de Torelló i Les Masies de Voltregà (comarca d’Osona). Es tracta d’una zona que
malgrat no està integrada a la Xarxa Natura 2000, pot reunir els valors ambientals necessaris
requerits perquè es pugui sol·licitar la seva inclusió com a LIC, però amb un gran nivell de
regulació hidrològica: al llarg d’uns 8.290 m. entre Torelló (des d’aigües avall de la
desembocadura del Ges), i Manlleu (aigües avall de la C-17) hi ha un total de 5 rescloses, i al
menys una passera en mal estat.

Fig. 1. Localització de l’àmbit de projecte

2.

Objectius

El “Projecte de Rehabilitació hidromorfològica entre l’illa de les Gambires i la finca d’Espamala
de Baix (Torelló), incloent l’Illa del Sorral (les Masies de Voltregà), al riu Ter” consisteix en
l’actuació en un tram de gairebé 4 km del riu Ter, mitjançant actuacions de recuperació de la
morfologia, la connectivitat i les ribes i riberes a la conca del Ter; potenciant així la conservació
de a escala regional i europea de l’hàbitat d’interès comunitari prioritari amb codi 91E0* (boscos
al·luvials d’Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior) mitjançant la seva restauració i millora, d’acord
amb els objectius del projecte LIFE-ALNUS.

3.

Descripció general de les actuacions projectades

El present projecte té com a objecte el disseny, descripció i valoració de les actuacions
necessàries per a dur a terme la rehabilitació hidromorfològica entre l’illa de les Gambires i la
finca d’Espadamala de Baix. En concret: la rehabilitació hidromorfològica, de la hidrodinàmica i
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de la connectivitat fluvial (lateral i longitudinal) de l’hàbitat de ribera, tant com sigui possible,
sobretot per a la restauració de les vernedes (tant la comunitat vegetal com tota la comunitat
biològica associada), en un tram aproximat d’uns 4 km lineals de riu molt modificats
geomorfològicament.
L’àmbit d’estudi global compren tres trams:
-

-

-

Zona de l’illa de les Gambires: Tram del riu Ter aigües amunt de la resclosa de Gallifa,
incloent aquesta i l’illa de les Gambires. Aquesta es la zona que concentra el gruix de les
actuacions del present projecte. Es caracteritza per la presencia de la pròpia illa de les
Gambires que defineix dos braços del riu: el principal que es situa a la dreta de l’illa i és el
que porta la major part del cabal; i el secundari que transcorre per l’esquerra de l’illa. Aquest
segon braç s’està quedant aïllat i gairebé no porta aigua.
Zona de l’illa del Sorral: Compren el tram de riu Ter aigües avall de la resclosa de Gallifa i
inclou tota l’illa del Sorral. Aquí, com es descriu més endavant, les actuacions es centraran
en la zona de la passera existent (eliminació), i garantir la connectivitat del braç secundari
del riu.
Zona d’Espadamala. Es correspon a la zona de la finca d’Espadamala situada al final de
l’àmbit d’estudi al marge esquerre del riu. Es tracta d’una zona de gran valor faunístic, amb
presencia de zones de cria d’ardeids. En les primeres fases del projecte, en aquesta zona es
plantejaven tasques de millora d’hàbitats. Però degut a molts factors que s’analitzen a
l’apartat de valoració d’alternatives, entre els que priven el gran interès ambiental i el cost
econòmic, es va decidir no actuar dins d’aquesta parcel·la.

Així doncs, les actuacions queden limitades a les zones de l’illa de les Gambires i la del Sorral. A
continuació es citen les principals actuacions que es projecten en cadascuna de les zones
considerades. Aquesta descripció s’amplia al punt 7 i a l’annex 1 de descripció de els actuacions.
Actuacions a l’illa de les Gambires

Finalment, també es considera una potenciació de la vegetació de ribera mitjançant una
plantació d’espècies adients, obtingudes de la zona o d’un entorn de característiques
ecològiques semblants.
Actuacions a l’illa del Sorral
En aquesta zona les principals actuacions consisteixen en la demolició de la passera i la
descompactació del camí d’accés a la mateixa. Juntament amb aquesta actuació es realitzarà
una aportació de graves garbellades i la seva redistribució per la llera per tal d’evitar erosions
en el riu en aquest tram, i reconduir fluxos d’aigua per canal secundari.
Es considera també actuacions per afavorir l’obertura del canal secundari eliminant totes les
zones amb obstruccions per deposicions.
Finalment també es considera una plantació de vegetació de ribera en les zones on es
descompactarà i eliminarà el camí existent.

4.

Antecedents

L’àmbit on es centren les actuacions proposades es localitzen en un espai on s’han realitzat
estudis i on s’han practicat algunes actuacions de millora hidrològica, hidromorfològica i
ambiental per part de diferents organismes i entitats, alguns dels quals ho han fet com a projecte
de restauració i custodia fluvial: Consorci del Ter, Museu del Ter, Universitat de Vic, ACA,
Ajuntaments de Torelló, Masies de Voltregà i Manlleu, entre d’altres. Entre les actuacions més
singular realitzades en aquest entorn cal destacar les següents:
Lloc

Programa

Actuacions principals

Illa de les Gambires

Projecte de restauració i custòdia
fluvial del projecte “Riberes del Ter”.
impulsat pel Centre d’Estudis dels
Rius Mediterranis – Museu del Ter.
Any 2010.

Actuacions per recuperar l’activitat del braç
esquerre del riu, consistents en aportar pedres
a la llera dreta del riu, a l’any 2010.

Illa de les Gambires i
meandres

Desenvolupat per l’Ajuntament de
Masies de Voltregà

S’han realitzat itineraris
construcció d’aguaits.

Illa dels Sorral o de
Gallifa

Projecte de restauració i custòdia
fluvial “Riberes del Ter”, impulsat pel
Centre
d’Estudis
dels
Rius
Mediterranis – Museu del Ter. Any
2010.

S’han realitzat una tala de la plantació de
carolines (Populus deltoides) que hi havia a
l’interior de l’illa, i la seva substitució parcial per
espècies autòctones.

Espadamala de Baix

Acord de custodia amb el propietari

Hi ha acord amb la propietat, privada, és per
restaurar-hi els ambients aquàtics i riberencs i
conservar-hi els nius d'ocels aquàtics,
compaginant-hi
activitats
ramaderes
sostenibles.

L’actuació fonamental a realitzar en aquest àmbit és la modificació morfològica fluvial del Ter
per tal d’assegurar la inundació del canal secundari de l’illa de les Gambires.
Es pretén omplir amb graves el canal principal del riu Ter per tal de compensar les
sobreexcavacions que van tenir lloc per extraccions d’àrids i d’afavorir així una sobreelevació de
la làmina d’aigua que faci que l’aigua torni a circular pel canal secundari.
Per obtenir aquest material es realitza un rebaix de l’entorn de l’illa de les Gambires. Aquest
rebaix permet obtenir graves a les quals se’ls realitzarà un garbellat i es seleccionaran aquelles
de diàmetre superior als 64 mm. Aquestes graves seran les que s’estendran posteriorment sobre
la llera del riu en el canal principal.
Posteriorment, les graves que després del garbellat tinguin un diàmetre inferior al requerit es
tornaran a depositar a l’illa de les Gambires.

naturalístics

i

Cal indicar també que una part de les graves també s’obtindran del dragat de la resclosa de
Gallifa.
També es consideren actuacions de neteja del canal secundari del riu considerant la eliminació
del material dipositat mitjançant una excavació i retirada del mateix.

L’any 2012: CERM-Museu del Ter i Universitat de Vic amb el suport de “La Caixa”, van
desenvolupar un programa de formació de voluntariat als espais de custodia associats al
projecte “Riberes del Ter”.
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5.

Topografia

-

Degut a la presencia de les rescloses i a la sobreexplotació d’àrids, durant anys, el tram
de riu estudiat presenta una gran estabilitat morfològica, amb una pèrdua d’amplada i
sinuositat de la llera, una incisió del canal fins a la roca mare (que es força superficial),
un acuirassament del material i una desconnexió de la llera de les unitats sedimentaries
presents.

-

Les illes estan desconnectades del riu, com a conseqüència hi ha una afecció als hàbitats
i la vegetació associada.

-

S’ha pogut constatar, al menys des dels anys 40 fins l’actualitat, que s’han produït canvis
hidromorfològics al tram de riu objecte d’estudi. En general, a l’àmbit de les Gambires
el riu era més ample i menys profund (en el cas de les Gambires, el canal secundari era
el principal).

-

Com a conseqüència de les actuacions extractives en la llera del riu iniciades a partir dels
anys 60, i especialment els 80, es produeix un desajust, el braç dret comença a enfonsarse (incisió) i en general hi ha una pèrdua de sinuositat i una desconnexió
hidromorfològica de la llera amb les unitats sedimentaries (illes).

-

Analitzant la relació entre cabals i mobilització de sediment, s’observa transport de
sediment fi per cabals de 170 m3/s; per a cabals de 335 m3/s, hi ha transport de càrrega
de fons en algun canal secundari (al estar revestit per calibres de menor mesura) i de
sediment fi en tot el sistema, però cap canvi morfològic destacable; però, per a cabals
de gran magnitud (per exemple 1.504 m3/s) si que hi ha mobilització de sediments i
canvis morfològics destacables. Tanmateix, el sediment que es mobilitza va aigües avall
i no hi ha gaire aportació procedent d’aigües amunt, exceptuant el procedent dels
torrents tributaris (torrent de Vinyals). Este aspecte indica que per a condicions normals,
i si no hi ha extraccions, aquest tram de riu no presentaria erosió.

-

Analitzant les series de cabals en dos estacions (una aigües amunt), i una altra aigües
avall, s’observa que no ha hagut una variació substancial dels cabal líquids. Per la qual
cosa, es dedueix que els canvis són deguts al dèficit estructural de sediments. Aquest
desajust s’observa en la morfologia de tot el tram d’estudi (i.e. pèrdua d’amplada activa,
incisió del canal, etc.) i la falta de mobilitat del material per (i.e. acuirassament i
aflorament de la roca mare en el llit fluvial).

-

Respecte a la captació d’aigua per part del canal de Gallifa, aquest té repercussions sobre
el règim de cabals habituals. (Per altre banda, en els casos en que el cabal és
excessivament baix –per ex. < 3 m3/s-, no turbinen i no realitzen captació i no hi ha
afecció).

-

Es considera necessari definir una regulació de cabals al tram de riu, ja que té un impacte
en el nivell freàtic i conseqüentment en el dèficit hídric de la vegetació.

A l’annex 3 es presenta les característiques de la cartografia i topobatimetria realitza al present
projecte.

6.

Característiques i condicionants

L’àmbit de projecte es localitza al riu Ter entre l’illa de les Gambires i la finca d’Espadamala, amb
la illa del Sorral entre mig. A continuació es presenten alguns trets característics de l’àmbit
d’estudi i condicionats del mateix. Tots ells han estat desenvolupats amb més detall a l’annex 4
del present projecte.

6.1

Hidrologia

L’àmbit d’estudi, queda definit entre l’illa de les Gambires i la finca d’Espadamala incloent l’illa
del Sorral. En aquest tram el riu Ter està força intervingut amb una gran freqüència de petites
rescloses al seu pas. A l’àmbit d’estudi es localitza la resclosa de Gallifa (que es comenta més
endavant). Aquesta característica fa que les corrents en règim norma d’aigua siguin molt
controlades, i hi hagi una gran disminució de l’aportació de cabal sòlid a l’àmbit d’estudi. Cal
indicar, però que el riu Ter compta amb la presencia de petites torrents que contribueixen a
l’aportació de cabal sòlid i líquid. En general es tracta de torrents de petites dimensions amb un
règim molt temporal, però que contribueixen en l’aportació de cabal sòlid en moments de fortes
pluges. Entre aquests cal destacar els torrent de Vinyoles i el de Masnou.
De l’anàlisi de cabals realitzat a partir de les dades de les estacions d’aforament de l’Agència
Catalana de l’Aigua (http://aca-web.gencat.cat/sdim21/filtre.do), s’obté que el cabal anual mitjà
a l’àmbit d’estudi es situa entre 13 – 14 m3/s. Amb uns valors més baixos a les èpoques d’hivern
(de desembre a febrer), i uns valors majors a les èpoques de primavera (de març a juny), i tardor
(octubre i novembre)

6.2

Hidromorfologia

Les principals aspectes que cal remarcar i que estan relacionats amb la morfologia i estructura
del canal són les següents:
-

La massa d’aigua en general té un gran nombre d’obstacles transversals tipus assuts.
Aquests elements encara que de petites dimensions, tenen un paper important en la
alteració del règim de cabal sòlid del riu. Aquests elements han anat alternat la velocitat
de l’aigua i el flux líquid i sòlid.

-

L’assut de Gallifa és un element important d’obstrucció

-

La passera transversal que obstaculitza el moviment de l’aigua.

-

Excavació d’àrids. Tant la llera com les illes han estat fruit d’excavacions per extracció
d’àrids.

Les possibles causes que han condicionat les característiques morfològiques i que han estat
causants dels petits canvis detectats han estat els següents:
-

Gran presencia d’assuts i rescloses

-

Extracció d’àrids

6.3

Sediments

En general, els sòls de l’àmbit d’estudi són força profunds, amb materials molt diversos, i amb
una alternança d’horitzons amb granulometries distintes que depèn de l’origen del material
arrossegat en les avingudes. Però, les textures més grolleres (franc-arenosa, sorra franca o sorra)
es concentren a les capes més profundes, mentre que als horitzons superficials solen haver
textures més fines (franc-argilós, o franc-llimós). Els horitzons més profund són també els més
pedregosos, amb còdols i blocs grans.
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En general s’observa un gran domini de material format per graves. De l’anàlisi granulomètric
realitzat a l’illa de les Gambires s’observa que el 33,18% de les partícules tenen un diàmetre
superior als 64 mm. (Veure annex 6 de sediments).

Ús

Respecte a la posició del freàtic, a l’estudi esmentat s’indica que estava per sota d’1 m. de
fondària (tot i que també indica que les analítiques es van realitzar en una època de fortes pluges
i crescudes), tant a l’illa del Sorral com de les Gambires. En canvi, a Espadamala, el contacte
edafològic és lític, no hi ha contacte amb l’aqüífer.

Fonts, pous
captacions

6.4

Usos del sòl

A continuació es presenta un resum dels principals usos presents a l’àmbit de projecte i les seves
característiques:
Ús
Agricultura
Pollancredes

Itineraris i camins

Graveres

Passera
i
creuament del riu
Ter

Concessió
per
aprofitament
hidroelèctric:
Canal de Gallifa i
resclosa de Gallifa

Característiques
La agricultura és l’activitat dominant al voltant d’aquest tram de riu. Tot
i que el projecte no afecta cap parcel·la agrícola directament
L’illa del Sorral va estar ocupada fa més de 20 anys per una explotació
forestal (pollancreda). Actualment l’explotació que està dins de l’illa en
DPH està abandonada, i des de l’any 2010 s’està treballant en un projecte
LIFE de restauració de tot aquest entorn.
Actualment, l’explotació forestal es manté al costat de l’illa del Sorral, al
meandre de Gallifa amb una extensió d’unes 8,5 Ha. Aquesta parcel·la
queda fora de l’àmbit d’estudi
A l’àmbit d’estudi es localitza un GR. Es tracta del GR-210. El seu
recorregut dins de l’àmbit d’estudi transcorre pel marge dret del riu Ter,
coincidint amb el anomenat “Camí Vora el Ter”.
Històricament a l’àmbit d’estudi s’han realitzat explotació d’àrids en
diverses parcel·les properes al riu. Algunes de les quals han explotat
directament les graves del riu Ter provocant sobre excavacions a la seva
llera.
L’única activitat en actiu propera a l’àmbit d’estudi és Les Gambires
BA20090176 (C1), a nom de Àrids Manlleu, SA. Aquesta activitat està
vinculada a la presència de la passera que creua el riu.
Aquesta passera està vinculada a l’activitat d’explotació d’àrids de
l’activitat de la companyia Àrids Manlleu, SA. L’ACA considera que aquest
pas es provisional i s’haurà d’enderrocar una vegada acabat el termini
d’explotació de l’extractiva “Les Gambires”.
Cal indicar que la seva presència i situació redueix notablement el flux
del riu Ter, i provoca alteració de la dinàmica fluvial i afecció paisatgística
per presència de la passera de la illa del Sorral, que afecta a tots dos
braços del riu.
La resclosa de Gallifa data de 1.870. És una resclosa de forma inclinada
de 4 m d'altura més o menys i de 105 m de longitud. Es continua amb al
canal de Gallifa.
El seu ús inicial era aprofitar aigua per a les fabriques de Gallifa.
Actualment l´ús és d’aprofitament hidroelèctric.
Les característiques de la concessió d’aprofitament d’ús són les
següents:
- Canal de derivació: A cel obert de 1.375 m. de longitud i una secció
de 2,5 x 6,5 m2.

6.5

Característiques
- Cabal màxim: 6.000 l/s (6 m3/s).
- Cabal de manteniment: 3.400 l/s (d’octubre a març i juny), 4.420 l/s
(abril i maig) i 2.720 l/s (juliol a setembre).
i Al present projecte s’han llistat les fonts, pous i captacions existents.
La font més propera és la font del Paretó (no afectada).
Els pous més propers es situen a la marge dreta del riu davant de l’illa de
les Gambires, al terme municipal de les Masies de Voltregà. En principi
no resulten afectats els seus radis de protecció donades les
característiques del projecte.
La captació superficial es situen en diversos punts al llarg del riu. El
projecte haurà de tenir-les en consideració-

Sistemes naturals i hàbitats

Actualment el bosc de ribera que es localitza a les bores del riu Ter entre l’illa de les Gambires i
la finca d’Espadamala es troba força alterat tot i que s’hi troben salzedes, restes de vernedes, i
petites alberedes, com a comunitats forestals de ribera principals. El bosc de ribera potencial
d’aquesta zona és una verneda (Alno-Padion), que es correspondria a les Vernedes amb ortiga
borda (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l’estatge submontà, aquesta només es
localitza de forma puntual dins de l’àmbit d’estudi.
A continuació es realitza una descripció global de les característiques vegetals dels diferents
trams de l’àmbit de projecte.
Illa de les Gambires
Tal i com s’ha comentat la vegetació de ribera en tot l’àmbit d’estudi es troba amb importants
símptomes d’alteració. Aquesta es molt intensa en l’illa de les Gambires, que per altre banda és
un entorn d’un gran potencial ecològic.
Aquí s’observen dos zones principals: la zona central i la zona dels marges. En conjunt aquesta
illa presenta uns clars símptomes de pèrdua de naturalitat essent la zona central la que es troba
actualment més degradada com a conseqüència de la fort pressió de pastura que ha patit.
-

Zona central de l’illa.

Aquí s’observa un gran domini de les espècies ruderals i nitròfiles juntament amb bosquines de
robínia (Robinia pseudoacacia). També s’observen disperses espècies pròpies d’arbres cultivats,
com Populus x canadensis, Populus deltoides, Acer negundo o Platanus x hybrida. En general
s’observen comunitats ruderals i nitròfiles, que dominen els espais obertes entre les unitats
arbòries de robínia. Aquestes formen bosquines més o menys extenses. Cal indicar que aquesta
espècie és dominant al conjunt de l’illa, especialment a la meitat sud. Aquestes formacions
presenten un sotabosc dominat per vegetació herbàcia ruderal (en ocasions amb domini absolut
de l’ortiga) o bardisses.
-

Perifèria de l’illa, amb vegetació de ribera.

Aquesta vegetació queda limitada a una estreta franja als marges. No es una franja constant, i
les seves característiques en quant a qualitat varien notablement, des de punts on dominen els
salzes, o petites zones amb vernedes, fins zones on dominen les espècies pròpies d’arbrat
conreat, o robínies. La zona de major interès es correspon amb l’extrem oriental de l’illa.
4
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Així doncs, es troben els següents tipus d’unitats de vegetació:

-

o

Salzedes

o

Vernedes. Aquestes es troben a la zona nord, just abans de la formació dels dos braços
que envolten l’illa, i al final de la mateixa, a l’extrem oest.

o

Zones amb arbrat conreat naturalitzat. Aquest es troba molt estès al llarg del marge de
l’illa.
Braços fluvials.

Actualment la major part del cabal del riu circula pel braç esquerra del riu. Al braç esquerre, en
la seva meitat nord, la circulació de l’aigua és intermitent. En aquesta zona, en el llit del riu hi
trobem per una banda salzes arbustius dispersos, com Salix eleagnos, Salix purpurea, i Salix alba
(arbustiu); es tracta d’un sargar degradat a causa de la pastura. Per altra banda s’hi troben també
herbassars humits propis de les vores dels cursos d’aigua (Glycerio- Sparganion), amb Veronica
beccabunga i Glyceria fluitans. A causa de l’entrada del bestiar al riu aquesta àrea es troba també
fortament ruderalitzada.
Altres aspectes que s’han de tenir en consideració en el funcionament ecològic de l’illa són els
relacionats amb la hidrologia i la relació de la illa amb els nivells piezomètrics i el cabal del riu.
Com a conseqüència d’activitats activitats extractives que s’ha realitzat sobre el braç dret del
riu, aquest ha patit un procés d’enfonsament i aquesta illa ha quedat a unes cotes molt elevades,
de forma que en molts punts de la mateixa gairebé no hi ha una bona relació amb la hidrologia.
Entorn del marge fluvial al meandre de les Gambires, davant de l’illa de les Gambires
Es tracta d’un entorn agrícola on, a banda i banda de riu, hi ha conreus herbacis extensius (blat,
ordi, moresc). Aquests conreus arriben gairebé fins a la filera d’arbrat situats al marge del riu.
Entre aquesta filera i els camps hi ha un camí d’1 m. d’amplada que permet fer un recorregut
naturalista pel voltant (GR-210).
Es tracta d’un tram de riu on la franja de ribera està molt limitada a una filera o dos d’arbres a
partir de la part superior del marge. La vegetació de ribera presenta una gran pobresa específica
donat que la major part de les espècies observades es corresponen amb varietats comercials de
pollancres o plataners, amb algun Acer negundo, i una relativament elevada densitat de robínia.
També s’observa un excés de vegetació ruderal i nitròfila.
Malgrat tot, entre aquesta vegetació s’hi troben exemplars de Salix alba, Fraxinus excelsior,
Ulmus minor o algun vern (Alnus glutinosa), i fins i tot algun exemplar puntual de roure (Quercus
pubescents).
Aquesta estructura queda interrompuda en molts trams on hi ha una absència total de vegetació
de ribera; i també hi ha punts amb erosió de marge, just a la zona de l’inici del meandre.
Illa del Sorral o de Gallifa
Tal i com s’ha comentat, aquest indret té un valor hidrològic i ecològic excepcional.
Aquesta illa s’ha format aigües avall de l’assut de Gallifa. Distribueix el riu en dos canals,
l’esquerre és el que porta el cabal principal i el segon és molt més estret i amb molt menys cabal.
A banda d’aquests dos canals, també hi ha altre molt més petit.

L’entorn d’aquesta illa el conformen antigues plantacions de ribera sobre les quals es va realitzar
un projecte de restauració i custòdia fluvial “Riberes del Ter”, impulsat pel Centre d’Estudis dels
Rius Mediterranis – Museu del Ter l’any 2010, de forma que actualment s’observa un major
desenvolupament de la salzeda. Tot i així encara s’observen restes de l’antiga pollancreda, salzes
caiguts o excessivament junts que impedeixen el desenvolupament dels nous individus. També
s’observa encara la presencia de zones amb pollancres de varietats comercials, que localment
presenten una gran densitat, i robínies.
Per altre banda, aquesta illa està creuada per un camí amb una passera que afecta tots dos
braços del riu. Aquesta passera ocupa la llera del riu i obstrueix seriosament el flux del mateix,
produint una alteració de la dinàmica fluvial i una afecció paisatgística d’aquest tram fluvial.
Altre impacte significatiu que cal considerar és la presencia de l’assut de Gallifa situat entre totes
dues illes.
En aquest entorn hi ha un domini de la salzeda amb presencia de verneda a la zona oriental.
Cal remarcar la formació esporàdica de basses temporals a l’interior l’illa.
Espadamala de Baix
Aquesta finca es troba a la riba esquerra del riu, just davant de l’antiga fàbrica de Gallifa. Va ser
el primer Refugi de Fauna Salvatge d'Osona, declarat l'any 1987. El riu Ter hi forma un petit
meandre amb prats i arbres de ribera bastant continus i una de les colònies d'ocells ardèids
nidificants més grans de Catalunya. Hi ha un acord de custodia amb la propietat, privada, per
restaurar-hi els ambients aquàtics i riberencs i conservar-hi els nius d'ocells aquàtics,
compaginant-hi activitats ramaderes sostenibles.
Els usos del sòl a la parcel·la són eminentment agrícoles (conreus herbacis extensius) i ramaders
(pastura de bestiar, generalment boví). Però, a la parcel·la situada és una antiga zona de pastura
abandonada. Tot i així, a prop de la casa d’Espadamala, vorejant el torrent que desemboca al
sud de la unitat d’actuació (torrent de les Comes), apareix un petit bosquet de freixes (Fraxinus
excelsior) i oms (Ulmus minor) amb alguna clapa d’àlbers (Populus alba); tot i que dominen les
alineacions al voltant del mateix en forma de pollancres amb un sotabosc amb espècies ruderals
i nitròfiles (hi ha un gran domini de la ortiga –Ortiga dioica-).
En la zona de DPH i marge d’aquesta zona es localitzen restes de vegetació de ribera amb una
presencia de verns. Juntament amb aquests també s’observen unitats de ribera com els freixes
(Fraxinus excelsior), alguns oms (Ulmus minor) i petites clapes amb alguna clapa d’àlbers
(Populus alba), aquestes estan molt disperses i amb presència de pollancres.
La resta de vegetació ripària està formada per jonqueres i canyissars però amb una pèrdua de
qualitat per abundància d’espècies nitròfiles.

6.6

Fauna

El conjunt de l’espai té un gran interès respecte de la fauna donades les seves característiques
amb una gran diversitat d’hàbitats i biòtops, que inclou un tram fluvial amb meandres, illes
fluvials i presencia de vegetació de ribera. Tot aquest conjunt conforma hàbitats idonis per a la
fauna i com a connector biològic, malgrat la presència d’alguns impactes que afecten aquest
entorn, i que estan relacionats amb l’alteració o empobriment del bosc de ribera i hàbitats
fluvials, les barreres hidrològiques (assut), o pèrdua de qualitat de l’aigua.
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Entre les espècies d’ictiofauna cal citar al barb de muntanya (Barbus meridionalis) i a la bagra
(Squalus laietanus). L’anguila ha desaparegut de l’àmbit d’estudi, però no es pot descartar la
seva presència esporàdica.
Respecte als mamífers vinculats a aquest ambient cal citar la presència, tot i que molt
esporàdica, d’espècies d’interès com la rata d’aigua (Arvicola sapidus), i la llúdriga (Lutra lutra).
Respecte dels amfibis i rèptils vinculats a aquests àmbits cal destacar espècies com el tòtil (Alytes
obstetricans) i la granota verda (Pelophylax perezi) com les espècies més esteses al conjunt de
l’àmbit fluvial. També es present a prop a l’entorn fluvial, en ambients humits i entorns agrícoles,
el gripau comú (Bufo bufo).
Del grup dels rèptils, les espècies presents més vinculades a l’àmbit fluvial i humit són: el vidriol
(Anguis fragilis), la serp de collaret (Natrix natrix), o la serp d’aigua (Natrix maura).
Per altre banda, el conjunt d’aquest espai fluvial suposa un entorn d’interès per a l’avifauna,
amb uns meandres i illes que actuen com zones importants de refugi i nidificació. En aquest
entorn, el grup més abundant és el dels ardeids (cal indicar que a l’entorn d’Espadamala de Baix
hi ha una de les colònies d’ardeids nidificants més importants de Catalunya), on nidifiquen
espècies com . el martinets de nit (Nyctiocorax nyctiocorax), bernats pescaires (Ardea cinerea),
martinets blancs (Egretta garzetta), i esplugabous (Bubulcus ibis).
Malgrat tot, al conjunt de l’espai també hi son força freqüents les espècies al·lòctones invasores:
com el visó americà (Neovison vison), el barb roig o veró (Phoxinus sp.), el llop de riu (Barbatula
barbatula), la carpa (Cyprinius carpio), o el cranc americà (Procambarus clarkii).

7.

Justificació

El projecte es justifica per la necessitat ambiental i ecològica de potenciar un hàbitat de gran
interès ecològic com són els hàbitats de ribera i especialment les vernedes.
En aquest sentit el present projecte es planteja com un projecte experimental on les actuacions
dominants es centren en l’eliminació dels impactes principals i la millora dels aspectes
geomorfològics. En general es potencia la millora d’un biòtop òptim per que es torni a implantar
la vegetació de ribera.

8.

Descripció del projecte

El present projecte té com a objecte el disseny, descripció i valoració de les actuacions
necessàries per a dur a terme la rehabilitació hidromorfològica entre l’illa de les Gambires i la
finca d’Espamala de Baix. En concret: la rehabilitació hidromorfològica, de la hidrodinàmica i de
la connectivitat fluvial (lateral i longitudinal) de l’hàbitat de ribera, tant com sigui possible,
sobretot per a la restauració de les vernedes (tant la comunitat vegetal com la comunitat
biològica associada), en un tram aproximat d’uns 4 km lineals de riu molt modificats
geomorfològicament.
Tal i com s’explica a l’annex de selecció d’alternatives, s’han descartat les actuacions en la finca
d’Espadamala. D’aquesta forma, el projecte queda dividit en dos grans àmbits, l’illa de les
Gambires i la del Sorral, de forma que totes les actuacions estaran referides a aquests àmbits,
exceptuant les actuacions de caràcter general i logístic. Aquestes darreres fan referència a la
preparació dels camins d’accés i dels terrenys per la instal·lació de la zona d’aplecs de material,
casetes d’obra, etc. En aquests zones també es considera la retirada prèvia de la terra vegetal,

el seu emmagatzematge i la recol·locació de la mateixa una vegada retirat el material aplegat
casetes i instal·lacions, i la descompactació dels terrenys ocupats.
Actuacions a l’illa de les Gambires
L’actuació fonamental a realitzar en aquest àmbit és la modificació morfològica fluvial del Ter
per tal d’assegurar la inundació del canal secundari de l’illa de les Gambires, al menys per a
cabals superiors als 2 m3/s.
Actualment aquest braç està quedant sense aportació d’aigua degut a que el canal principal ha
quedat sobreexcavat i el flux principal d’aigua se’n va per aquest canal.
Per tal d’assegurar que l’aigua torni a circular pel braç secundari es realitzarà una estesa de
graves procedents de l’illa de les Gambires amb l’objectiu d’aixecar la làmina d’aigua i afavorir
la inundabilitat.
Per avaluar aquestes necessitats s’ha fet una nova modelització hidràulica per situar la nova
zona d’aportació de sediments al riu i el volum i granulometries de sediments necessaris (veure
annexes 7 d’hidràulica i 6 de sediments del present projecte).
Per aquest motiu es realitzen les següents actuacions:
-

Actuacions de rebaix del terreny i extracció de material
Tal i com s’ha indicat anteriorment, aquesta actuació i el volum de material a obtenir està
determinat pel model hidràulic que es presenta a l’annex 7 del present projecte. Segons
aquests càlcul es necessita un total de 12.824 m3 de graves amb diàmetre superior als 64
mm. per aconseguir la recuperació de les característiques hidromorfologiques originals i que
el flux de l’aigua torni a passar pel braç secundari del riu Ter en Gambires. Aquestes
condicions estan calculades per a un període de retorn de 20 anys.
D’aquesta forma, a l’entorn de l’illa de les Gambires, i tal i com s’indica als plànols de
l’actuació, es realitza un rebaix del terreny per afavorir la inundabilitat dels marges i illa
adjacents i alhora poder obtenir les graves necessàries per al recobriment de la llera del riu.
El total de superfície que es requereix és de 27.977 m2. D’aquesta superfície s’excava un
total de 37.838 m3 de graves que s’hauran de garbellar. Aquest material per zones (veure
figura següent) es reparteix de la següent forma:
Zona
Z. GS 1
Z. GS 2
Z. GS 3
Z. GS 4
Z. GS 5
ZG7
ZG8

Decapatge
(m3)
903
0
0
0
79,40
218,40
3.782,800

Excavació
(m3)
4.710
398
533
150
91
1.694
30.262

Taula 1. Volums de terra que cal excavar a l’entorn de l’illa e les Gambires, per àmbits

També es consideren les graves que actualment estan atrapades en la resclosa de Gallifa.
Es considera un volum total de 2.993 m3, que també s’hauran de garbellar.
Cal indicar que del decapatge s’ha considerat una fondària d’excavació de 40 cm. La meitat
6
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d’aquest material (corresponent amb la zona de major percentatge de llavors d’al·lòctones
i ruderals i propàguls) es retirarà; i es portarà fins a un lloc d’ús o aprofitament final o a un
abocador. La resta es guardarà i es tornarà a ficar una vegada terminades les obres.

Aquesta actuació caldrà que tingui un manteniment posterior i periòdic per tal d’assegurar
que no es quedi reblert amb materials.
-

Sobre el total del volum d’excavació es realitza un garbellat per tal de seleccionar les graves
superiores a un diàmetre de 64 mm fins obtenir 12.823,90 m3 de graves. La resta (25.170
m3) es torna a dipositar sobre els llocs excavats de l’illa de les Gambires, amb un reperfilat
i una suavització dels pendents resultants.
-

Extracció de graves de la zona de la resclosa
Tal i com s’ha indicat anteriorment, també es considera la retirada de les graves acumulades
a la zona de la resclosa de Gallifa i els seu garbellat posterior. Aquest material també serà
considerat per la deposició de graves a la llera. En total es preveu la retirada de 2.993 m3 de
graves.

-

Plantacions
Es preveu una plantació en aquest entorn del Sorral a les zones on prèviament s’ha
descompactat el terreny i s’ha eliminat el camí.

9.

Inundació de les instal·lacions

A l’annex 7 del present projecte es realitza un estudi de detall dels aspectes hidràulics i
hidromorfològics. Al present punt s’indica el risc d’inundació de la zona d’obra per a una T=10
anys.

Actuacions en el canal secundari
Les principals actuacions en el canal secundari es realitzen amb el rebaix del terreny i
l’eliminació de graves. Però, també es considera l’actuació de millora i neteja general en un
tram del braç secundari amb la retirada de 415 m3 de terres i graves situats al canal d’aquest
braç.
Caldrà considerar també actuacions posteriors de manteniment d’aquest braç per tal
d’assegurar que es mantingui obert.

-

Plantacions
El present projecte preveu la restauració de ambients propis de salzeda i de verneda als
entorns de les Gambires que han estat tractats. Aquesta actuació en part preveu compensar
la eliminació d’arbrat que es produeix en les tasques prèvies al rebaix del terreny.

Actuacions a l’illa de les Gambires
En aquest àmbit les principals actuacions són:
-

Desconstrucció de la passera.
Consisteix en l’enderroc de la passera de blocs de pedra i rosca terres amb elements de
formigó, inclòs l'eliminació dels drenatges; i l’eliminació dels trams de camí de terres
compactades, mitjançant un subsolat i un anivellament posterior.

-

Moviment de graves.
Consisteix en l’aportació de graves procedents del garbellat realitzat a l’illa de les Gambires,
i estesa sobre la llera del riu a l’entorn de la passera, creant primer una mota que recondueixi
una part del flux de l’aigua cap al canal secundari (754 m3 de graves), i una estesa de les
graves a la llera per tal de frenar possibles erosions derivades de l’eliminació de la passera
(82 m3).

-

Actuacions en el canal secundari
A l’igual que al cas de les Gambires, en aquest àmbit de projecte es preveu una neteja dels
braços secundaris del riu Ter.
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Fig. 2. Imatges corresponents a les zones de Domini Públic Hidràulic (DPH) –esquerra-, i inundabilitat considerant un periode de retorn de 10 anys –dreta-. (http://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html)
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10. Necessitat
ambiental

de

realitzar

tràmit

d’avaluació

d’impacte

La legislació vigent sobre Avaluació d’Impacte Ambiental, correspon a la Directiva 2011/92/UE
del Parlament europeu i del Consell de 13 de desembre de 2011, relativa a la avaluació de les
repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient (deroga la
Directiva 85/337/CEE). Així com a la Directiva 2001/42/CE del parlament Europeu i del Consell,
de 27 de juny, relatiu a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi
ambient.
Aquesta normativa estableix quins projectes, obres o activitats requereixen realitzar tràmit
d’avaluació d’impacte ambiental:
-

-

A l’annex 1 de la Llei, s’estableixen els projectes, públics i privats, que hauran de ser objecte
d’una avaluació d’impacte ambiental ordinària en la forma prevista per la Llei.
Els projectes compresos a l’annex II només seran objecte d’una avaluació ambiental
ordinària quan així ho decideixi en el seu cas l’òrgan ambiental, a l’informe d’impacte
ambiental d’acord amb els criteris de l’annex III.
Els projectes inclosos a l’annex II seran objecte d’una avaluació ambiental simplificada.
També seran objecte d’una avaluació d’impacte simplificada els projectes no inclosos ni a
l’annex I ni a l’annex II que puguin afectar directa o indirectament a espais protegits de la
Xarxa Natura 2000.

D’acord amb això, el tipus d’obra que es presenta, no es correspon amb cap dels supòsits
establerts en aquests annexes, i tampoc estan en cap zona de protecció, per la qual cosa, i
d’acord amb aquests aspectes, cal indicar que no es requereix tràmit d’avaluació d’impacte
ambiental.

11. Afeccions a llera i espais d’interès natural
11.1 Afeccions a llera
Tot el conjunt de les actuacions es localitzen dins de domini públic hidràulic, tal i com s’indica a
la següent figura obtinguda a partir de les dades disponibles de l’ACA
(http://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html consisteixen en un dragat dels sediments del riu
Llobregat, amb la qual cosa l’afecció a Domini Públic Hidràulic es produeix a la llera d’aquest riu).
A la següent figura es presenta la Delimitació del domini públic hidràulic cartogràfic (DPH), de la
zona de servitud (ZS) i de la zona de policia (ZP) de la conca de l'alt i mig Ter, a partir de la
delimitació de la màxima crescuda ordinària provinent del model amb codi 01166AA, elaborada
a l’estudi de Planificació de l'espai fluvial de la conca del Baix Ter i Daró (codi estudi 100P0001),
en base a criteris geomorfològics i cadastrals se li ha donat continuïtat.

Fig. 3. Delimitació del domini públic hidràulic cartogràfic (DPH), de la zona de servitud(ZS) i de la zona de policia (ZP)
de la conca de l'alt i mig Ter

11.2 Afeccions a espais d’interès natural
protegits. Aquest s’ha fet considerant la possible presencia d’algun dels següents elements:
-

Espais inclosos a la Xarxa Natura 2000

-

Espais del PEIN

-

Espais naturals de protecció especial

-

Zones humides catalogades

-

Refugi de fauna salvatge (Llei de protecció de fauna)

A tal efecte s’ha consultat la informació existent a la web del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiq
ues/medi_ambient_i_sostenibilitat/bases_miramon/territori/
D’acord amb aquestes dades consultades, l’àmbit d’estudi no està inclòs en cap espai de la Xarxa
Natura 2000, ni PEIN, ENPE o zones humides catalogades. Però la finca d’Espadamala és refugi
de fauna salvatge.
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La finca privada d’Espadamala de Baix va ser el primer Refugi de Fauna Salvatge d'Osona:


Any 1986: Es declara la finca d’Espadamala de Baix refugi de caça i es delimita l’àmbit
(ORDRE d'11 de desembre de 1986, per la qual es declara el Refugi de Caça de "Can
Espadamala
de
Baix").
(https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&doc
umentId=22454&language=ca_ES&mode=single).



Any 1989. Es modifica l’ordre anterior, i la finca d’Espadamala passa de refugi de caça a
Reserva
de
Fauna
Salvatge.
(https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&ver
sionId=22538&language=ca_ES&mode=single).



Any 2008. Es modifica l’ordre de declaració de RFS de la finca d’Espadamala de Baix.
(ORDRE MAH/380/2008, de 16 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre d'11 de
desembre de 1986 que declara el refugi de fauna salvatge Can Espadamala de Baix, al
terme
municipal
de
Torelló).
(https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&doc
umentId=516509&language=ca_ES&textWords=1986&mode=single).

A continuació es presenta una figura amb els límits d’aquesta reserva elaborada a partir de les
indicacions de les ordres anteriors i considerant les parcel·les cadastrals.

Fig. 4. Límits de la Reserva de Fauna Salvatge de la finca d’Espadamala de Baix. Font: Elaboració pròpia a partir de les
indicacions dels límits definits a les ordres de declaracions de la Reserva, i prenen com a base les parcel3les cadastrals.
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Per altre banda, des de l’any 2000 s’ha establert un acord amb la propietat d’Espadamala de
Baix, privada, per restaurar els ambients aquàtics i riberencs i conservar una de les colònies
d’ocells ardeids nidificants més grans de l’interior de Catalunya, compaginant activitats
ramaderes sostenibles.

Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà, es preveu en un total màxim de 6
mesos.

Cal indicar també que la finca d’Espadamala de Dalt (fora de l’àmbit d’estudi) ha estat declarada
Refugi de Fauna Salvatge (ORDRE de 21 de juliol de 2000, per la qual es declara refugi de fauna
salvatge la finca Can Espadamala de Dalt, als termes municipals de Torelló i Manlleu).

17. Pressupost

Respecte a la presència de Forests Públics a l’àmbit d’estudi, s’ha constatat la inexistència
d’aquests dins de l’àmbit d’estudi (http://www.cccartografica.cat/catl/Home-CCCC/Normes-iestandards/Especificacions-tecniques/Forests-publiques-2D-a-escala-1-10-000-v1.0)

12. Gestió de residus
El present projecte contempla un estudi de gestió de residus que es redacta d’acord amb les
obligacions del productor de residus establertes a l’article 4.1. del “Real Decreto 105/2008, de
1 febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y
demolición”. L’esmentat estudi es presenta a l’annex 16 del present projecte.

13. Seguretat i salut
Segons l’article 4 del Reial Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, es obligatori l’elaboració
d’un Estudi de Seguretat i Salut en les obres objecte del present projecte. Aquest estudi
s’adjunta com un document independent dins del marc que engloba aquest projecte.

A l’annex 10, s’hi inclou un pla d’obra on es desglossa la planificació de les obres.

La valoració de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels
materials i de la maquinària, formant els preus de les diverses unitats d’obra, tal com es justifica
a l’annex 17 de justificació de preus.
Pressupost d’execució material (PEM): El pressupost d’execució material ascendeix a la
quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS (345.920,34 €).
Pressupost d’execució per contracte sense IVA (PEC sense IVA): El pressupost d’execució per
contracte sense IVA ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS ONZE MIL SIS-CENTS
QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS (411.645,20 €).
Pressupost d’execució per contracta amb IVA (PEC amb IVA): El pressupost d’execució per
contracte amb IVA ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT MIL NORANTA
EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (498.090,69 €).
Pressupost per al coneixement de l’Administració:
El pressupost per al coneixement de l’Administració estarà constituït per:
El pressupost per al coneixement de l’Administració estarà constituït per:

14. Expropiacions i serveis afectats

-

A l’annex 13 del present projecte es detallen les finques afectades, la relació d’expropiacions i
els serveis afectats. A continuació es presenta una taula resum amb la valoració corresponent a
les ocupacions.

-

Total (m2)

Preu (€/m2)

Valoració
(€)

Ocupació temporal

13.896

0,1

1.389,70

Ocupació definitiva

29.294

1

29.335,00

0

0,5

0,00

Servitud
Total

-

Pressupost d’execució material:
o Despeses Generals (13%):
o Benefici Industrial (6%):
Pressupost d’execució per contracta (IVA exclòs):
o
IVA (21% s/PEC (IVA exclòs):
Pressupost d’execució per contracta (IVA inclòs):
Expropiacions:
Pressupost per al coneixement de l’Administració:

345.920,34 €
44.969,64 €
20.755,22 €
411.645,20 €
86.445,49 €
498.090,69 €

31.014,60 €
529.105,29 €

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració de les obres del projecte ascendeix a la
quantitat de CINC-CENTS VINT-I-NOU MIL CENT CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
(529.105,29 €).

30.683,60

18. Revisió de preus
15. Escomeses de serveis
En el present projecte no es preveuen noves escomeses.

En cas que sigui d’aplicació la revisió de preus, la fórmula de càlcul serà, d’acord amb la llei de
Contractes de l’Estat), la següent:
FÓRMULA 332. Dragados excepto en roca.

16. Terminis d’execució
El termini d’execució de les obres del Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de
les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de

Kt = 0,12Et /E0 + 0,88
on
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▪ E = Índex del cost de l’energia

19. Classificació del contractista
D’acord amb la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, per a l’execució de les obres
definides en el present projecte, es proposa la següent classificació del Contractista:
Grup A Subgrup 1, categoria 2.

ANNEX 14:

Document ambiental

ANNEX 15:

Afeccions a llera pública

ANNEX 16:

Pla de gestió de residus

ANNEX 17:

Justificació de preus

ANNEX 18:

Pressupost per a coneixement de l’administració

DOCUMENT NÚM. 2. PLÀNOLS
DOCUMENT NÚM. 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

20. Declaració d’obra complerta

DOCUMENT NÚM. 4. PRESSUPOST

En compliment de l’article 127 del reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques, i de l’article 233
de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte
comprèn una obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del reial Decret 1098/2001 de 12
d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de
l’obra i és susceptible d’ésser lliurada a l’ús general.

AMIDAMENTS
QUADRE DE PREUS NÚM. 1
QUADRE DE PREUS NÚM. 2
PRESSUPOST

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol
de l’Obra Pública i, concretament, allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.

RESUM DE PRESSUPOST
ÚLTIM FULL

21. Documents que integren el projecte
DOCUMENT NÚM. 1. MEMÒRIA I ANNEXOS

22. Autors del projecte

MEMÒRIA

El present estudi ha estat realitzat per l’empresa ENVERS Environmental Services, SL
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ANNEX 2:

Recopilació i anàlisi de la informació existent
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Cartografia i topobatimetria

ANNEX 4:

Caracterització del medi

ANNEX 5:

Estudi d’alternatives

ANNEX 6:

Estudi dels sediments

ANNEX 7:

Climatologia, hidrologia, inundabilitat i hidràulica

ANNEX 8:

Reportatge fotogràfic

ANNEX 9:

Processos constructius i organització de l’obra

ANNEX 10:

Pla d’obra

ANNEX 11:

Pla de control de qualitat

ANNEX 12:

Seguretat i salut

ANNEX 13:

Expropiacions i serveis afectats

Autor

Coautor

Gisela Loran Benavent
Llicenciada en Biologia
N. col·legiada: 8613 C

Francisco José Cabrera Tosas
Llicenciat en biologia
N. col·legiat: 20.451-C

Barcelona, març 2020
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ANNEX NÚM. 1
PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES

Annex 1. Principals característiques

Índex
1.
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2.
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1.

Descripció general

El present projecte té com a objecte el disseny, descripció i valoració de les actuacions
necessàries per a dur a terme la rehabilitació hidromorfològica entre l’illa de les Gambires i la
finca d’Espamala de Baix. En concret: la rehabilitació hidromorfològica, de la hidrodinàmica i de
la connectivitat fluvial (lateral i longitudinal) de l’hàbitat de ribera, tant com sigui possible,
sobretot per a la restauració de les vernedes (tant la comunitat vegetal com la comunitat
biològica associada), en un tram aproximat d’uns 4 km lineals de riu molt modificats
geomorfològicament.
Tal i com s’explica a l’annex de selecció d’alternatives, s’han descartat les actuacions en la finca
d’Espadamala. D’aquesta forma, el projecte queda dividit en dos grans àmbits, l’illa de les
Gambires i la del Sorral, de forma que totes les actuacions estaran referides a aquests àmbits,
exceptuant les actuacions de caràcter general i logístic. Aquestes darreres fan referència a la
preparació dels camins d’accés i dels terrenys per la instal·lació de la zona d’aplecs de material,
casetes d’obra, etc. En aquests zones també es considera la retirada prèvia de la terra vegetal,
el seu emmagatzematge i la recol·locació de la mateixa una vegada retirat el material aplegat
casetes i instal·lacions, i la descompactació dels terrenys ocupats.
Actuacions a l’illa de les Gambires
L’actuació fonamental a realitzar en aquest àmbit és la modificació morfològica fluvial del Ter
per tal d’assegurar la inundació del canal secundari de l’illa de les Gambires, al menys per a
cabals superiors als 2 m3/s.
Actualment aquest braç està quedant sense aportació d’aigua degut a que el canal principal ha
quedat sobreexcavat i el flux principal d’aigua se’n va per aquest canal.
Per tal d’assegurar que l’aigua torni a circular pel braç secundari es realitzarà una estesa de
graves procedents de l’illa de les Gambires amb l’objectiu d’aixecar la làmina d’aigua i afavorir
la inundabilitat.
Per avaluar aquestes necessitats s’ha fet una nova modelització hidràulica per situar la nova
zona d’aportació de sediments al riu i el volum i granulometries de sediments necessaris (veure
annexes 7 d’hidràulica i 6 de sediments del present projecte).
Per aquest motiu es realitzen les següents actuacions:
-

Actuacions de rebaix del terreny i extracció de material
Tal i com s’ha indicat anteriorment, aquesta actuació i el volum de material a obtenir està
determinat pel model hidràulic que es presenta a l’annex 7 del present projecte. Segons
aquests càlcul es necessita un total de 12.824 m3 de graves amb diàmetre superior als 64
mm. per aconseguir la recuperació de les característiques hidromorfologiques originals i que
el flux de l’aigua torni a passar pel braç secundari del riu Ter en Gambires. Aquestes
condicions estan calculades per a un període de retorn de 20 anys.
D’aquesta forma, a l’entorn de l’illa de les Gambires, i tal i com s’indica als plànols de
l’actuació, es realitza un rebaix del terreny per afavorir la inundabilitat dels marges i illa
adjacents i alhora poder obtenir les graves necessàries per al recobriment de la llera del riu.
El total de superfície que es requereix és de 27.977 m2. D’aquesta superfície s’excava un
total de 37.838 m3 de graves que s’hauran de garbellar. Aquest material per zones (veure
figura següent) es reparteix de la següent forma:
1
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Zona
Z. GS 1
Z. GS 2
Z. GS 3
Z. GS 4
Z. GS 5
ZG7
ZG8

Decapatge
(m3)
903
0
0
0
79,40
218,40
3.782,800

Excavació
(m3)
4.710
398
533
150
91
1.694
30.262

formigó, inclòs l'eliminació dels drenatges; i l’eliminació dels trams de camí de terres
compactades, mitjançant un subsolat i un anivellament posterior.
-

Consisteix en l’aportació de graves procedents del garbellat realitzat a l’illa de les Gambires,
i estesa sobre la llera del riu a l’entorn de la passera, creant primer una mota que recondueixi
una part del flux de l’aigua cap al canal secundari (754 m3 de graves), i una estesa de les
graves a la llera per tal de frenar possibles erosions derivades de l’eliminació de la passera
(82 m3).

Taula 1. Volums de terra que cal excavar a l’entorn de l’illa e les Gambires, per àmbits

També es consideren les graves que actualment estan atrapades en la resclosa de Gallifa.
Es considera un volum total de 2.993 m3, que també s’hauran de garbellar.

-

Aquesta actuació caldrà que tingui un manteniment posterior i periòdic per tal d’assegurar
que no es quedi reblert amb materials.
-

-

Actuacions en el canal secundari
A l’igual que al cas de les Gambires, en aquest àmbit de projecte es preveu una neteja dels
braços secundaris del riu Ter.

Cal indicar que del decapatge s’ha considerat una fondària d’excavació de 40 cm. La meitat
d’aquest material (corresponent amb la zona de major percentatge de llavors d’al·lòctones
i ruderals i propàguls) es retirarà; i es portarà fins a un lloc d’ús o aprofitament final o a un
abocador. La resta es guardarà i es tornarà a ficar una vegada terminades les obres.
Sobre el total del volum d’excavació es realitza un garbellat per tal de seleccionar les graves
superiores a un diàmetre de 64 mm fins obtenir 12.823,90 m3 de graves. La resta (25.170
m3) es torna a dipositar sobre els llocs excavats de l’illa de les Gambires, amb un reperfilat
i una suavització dels pendents resultants.

Moviment de graves.

Plantacions
Es preveu una plantació en aquest entorn del Sorral a les zones on prèviament s’ha
descompactat el terreny i s’ha eliminat el camí.

Extracció de graves de la zona de la resclosa
Tal i com s’ha indicat anteriorment, també es considera la retirada de les graves acumulades
a la zona de la resclosa de Gallifa i els seu garbellat posterior. Aquest material també serà
considerat per la deposició de graves a la llera. En total es preveu la retirada de 2.993 m3 de
graves.

-

Actuacions en el canal secundari
Les principals actuacions en el canal secundari es realitzen amb el rebaix del terreny i
l’eliminació de graves. Però, també es considera l’actuació de millora i neteja general en un
tram del braç secundari amb la retirada de 415 m3 de terres i graves situats al canal d’aquest
braç.
Caldrà considerar també actuacions posteriors de manteniment d’aquest braç per tal
d’assegurar que es mantingui obert.

-

Plantacions
El present projecte preveu la restauració de ambients propis de salzeda i de verneda als
entorns de les Gambires que han estat tractats. Aquesta actuació en part preveu compensar
la eliminació d’arbrat que es produeix en les tasques prèvies al rebaix del terreny.

Actuacions a l’illa del Sorral
En aquest àmbit les principals actuacions són:
-

Desconstrucció de la passera.
Consisteix en l’enderroc de la passera de blocs de pedra i rosca terres amb elements de
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Fig. 1. Zonificació de les actuacions a les Gambires
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2.

PARTIDES

Quadre resum

Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 2 sabes

A continuació es presenta un quadre resum de les principals característiques de l’obra.
Amidament

Ut

Eliminació del camí: Subsolament de terreny compacte

ILLA DE LES GAMBIRES

Eliminació del camí: Anivellament i repassada del terreny

TREBALLS PREVIS

Moviment de graves

Esbrossada i tala
Esbrossada soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec
Tala d'arbrat

Aportació de graves amb material procedent de la mateixa obra, garbellada
27.977,000

m

50,000

Ut

Actuacions d'obertura del canal secundari del riu Ter a l'entorn del Sorral
Plantacions
Es consideren les següents plantacions, totes de varietats procedents a partir de
recol·lecció d'individus de l'àmbit d'estudi

4.983,600

m3

4.983,600

m3

Subministrament i plantació d'unitats de Salix sp. Populus alba, etc

4.983,600

m3

Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 2 sabes

4.983,600

3

Subministrament i plantació d'unitats de Alnus glutinosa

Subministrament i plantació d'unitats Fraxinus excelsior, etc
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts. Inclou cànon de
deposició

m

Excavacions zona de Gambires
Excavació a l'entorn de l'illa de les Gambires per d'obtenir graves de diàmetre superior
als 64 mm. Inclou el garbellat i selecció de les graves fins a obtenir els diàmetres de 64
mm.

37.838,000

3

m

Terra vegetal
Excavació prèvia a la ubicació de les instal·lacions la de terra vegetal , i transport fins
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització posterior
Estesa posterior de la terra vegetal en el lloc d'ús

25.170,000

3

m

Construcció de camí d'accés, el seu manteniment i la seva eliminació final, si cal.
m3

Ha

539,000

m2

836,000

m3

750,000

m3

108,000

Ut

27,000

Ut

54,000

Ut

81,000

Ut

4.656,300

m3

4.656,300

m3

2,000

Ut

1.170,000

ml

Descompactació del terreny amb un subsolament

1,400

Ha

1,000

Pa

1,000

Pa

1,000

Pa

Seguretat i Salut
2.993,000

m3

Seguretat i Salut a l'obra
Gestió de residus

Actuacions en llera

Reblert de la llera del riu Ter amb graves i material seleccionat garbellat de diàmetre
superior a 64mm, procedent de la zona de les Gambires. Inclou el transport del
material des dels aplecs, el dipòsit i col·locació del material dins el riu i la construcció
d’accessos i plataformes fluvials d’obra, per treball de maquinaria, així com la seva
posterior retirada.

0,050

Descompactació
4.983,600

Resclosa de Gallifa

Construcció d'una represa de fons per evitar el moviment de les graves, mitjançant
pedres calcàries pròpies de la zona de 1.200 a 2.000 kg.

m3

Actuacions generals

Col·locació d'un drenatge amb tub de pvc

Extracció de graves de l'assut de Gallifa. A l'igual que alas casos anteriors, s'inclou el
garbellat i selecció de graves fins obtenir els diàmetres específics (superiors a 64 mm).

519,000

Camis d'accés

Recol·locació material
Reblert de la zona d'excavació G8 amb les graves procedents de la pròpia obra i
descartades per a la seva reutilització posterior. Aquesta operació inclou tota l'estesa
del material, i el reperfilat dels marges suavització de pendents.
Reblert amb material procedent del decapatge seleccionat a afegir a sobre del reblert
posterior de graves. Inclou tota l’estesa de material i el reperfilat dels marges i
suavització de pendents del terreny

Ut

Millora canal secundari

Decapatge

Càrrega i transport fins lloc final d'ús o abocador o gestor de terres, de les terres no
reaprofitades procedents dels primers 20 cm de decapatge.

874,000

2

Rebaix del terreny i extracció de material
Decapatge del terreny previ consistent en una excavació dels 20 primers cm de terreny
no classificat amb mitjans mecànics, assegurant la retirada i eliminació de les zones
superiors amb presència de llavors i rizomes d'espècies al·lòctones.
Decapatge dels 20 cm següents, de terra aprofitable, incloent el seu acopi en obra per
a la posterior utilització com a terra vegetal en la restauració de la zona de Gambires.

Ut

Passera
Enderroc de la passera

PARTIDES

Amidament

Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i demolició
80,000

Ut

Varis
Partida alçada per imprevistos en obra

12.824,000

m3

415,000

m3

Subministrament i plantació d'unitats de Alnus glutinosa

1.420,000

Ut

Subministrament i plantació d'unitats de Salix sp. Populus alba

2.037,000

Ut

Subministrament i plantació d'unitats Fraxinus excelsior, etc.

1.065,000

Ut

Canal secundari
Actuacions d'obertura del canal secundari del riu Ter a l'entorn de les Gambires.
Plantacions
Es consideren les següents plantacions, totes de varietats procedents a partir de
recol·lecció d'individus de l'àmbit d'estudi :
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L’àmbit on es centren les actuacions proposades es localitzen en un espai on s’han realitzat
estudis i on s’han practicat algunes actuacions de millora hidrològica, hidromorfològica i
ambiental per part de diferents organismes i entitats, alguns dels quals ho han fet com a
projecte de restauració i custodia fluvial: Consorci del Ter, Museu del Ter, Universitat de Vic,
ACA, Ajuntaments de Torelló, Masies de Voltregà i Manlleu, entre d’altres. Entre les actuacions
més singular realitzades en aquest entorn cal destacar les següents:
Lloc

Programa

Actuacions principals

Illa de les Gambires

Projecte de restauració i custòdia
fluvial del projecte “Riberes del Ter”.
impulsat pel Centre d’Estudis dels
Rius Mediterranis – Museu del Ter.
Any 2010.

Actuacions per recuperar l’activitat del braç
esquerre del riu, consistents en aportar pedres
a la llera dreta del riu, a l’any 2010.

Illa de les Gambires i
meandres

Desenvolupat per l’Ajuntament de
Masies de Voltregà

S’han realitzat itineraris
construcció d’aguaits.

Illa dels Sorral o de
Gallifa

Projecte de restauració i custòdia
fluvial “Riberes del Ter”, impulsat pel
Centre
d’Estudis
dels
Rius
Mediterranis – Museu del Ter. Any
2010.

S’han realitzat una tala de la plantació de
carolines (Populus deltoides) que hi havia a
l’interior de l’illa, i la seva substitució parcial
per espècies autòctones.

Espadamala de Baix

Acord de custodia amb el propietari

Hi ha acord amb la propietat, privada, és per
restaurar-hi els ambients aquàtics i riberencs i
conservar-hi els nius d'ocels aquàtics,
compaginant-hi
activitats
ramaderes
sostenibles.

naturalístics

i

L’any 2012: CERM-Museu del Ter i Universitat de Vic amb el suport de “La Caixa”, van
desenvolupar un programa de formació de voluntariat als espais de custodia associats al
projecte “Riberes del Ter”.
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Introducció

La topografia emprada en l’estudi ha estat parcialment facilitada per l’equip del Projecte LifeAlnus, concretament un Model Digital del Terreny (MDT) amb un pas de malla de 2 m (1:2000).
No obstant, la batimetria (àrea inundada) del secor de l’illa de Gambires no estava disponible hi
ha estat realitzada en el marc d’aquest projecte.
El MDT aportat és fruit d'un aixecament fotogramètric aeri i el seu post-processat combinant
tecnologia RPAS (Remote Pilot Aircraft System - Vehicle aeri tripulat remotament), tècniques de
fotogrametria digital automatitzada (SFM-MVS: Structure from Motion-Multi View Stereo) i
Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG).

2.

Objectiu

La realització de la batimetria a detall del sector de l’illa de Gambires a partir de les dades
topogràfiques obtingudes a camp i el seu posterior processament, per tal de completar la
informació topogràfica disponible.

3.

Metodologia

En aquest apartat es presenta tota la informació relacionada amb el desenvolupament
metodològic: adquisició de dades, el post-procés d'aquests i el seu tractament per a l'obtenció
de la (i) Topografia de l’àrea d’estudi i la (ii) Batimetria del sector de l’illa de Gambieres.

3.1

Topografia

3.1.1

Plataforma i sensor per a la captació de fotografies aèries

Per realitzar aquestes fotografies s'ha utilitzat un RPA de petita grandària de la marca DJI model
Phantom 3. El RPA està equipat amb una càmera fotogràfica, un estabilitzador de càmera de 3
eixos, un sistema iOSD mini (per al control de telemetria del RPA en temps real) i mòdul Wireless
Data Link (per a la programació de vols automàtics a través de punts preestablerts). L'estació de
control de terra està formada per una emissora RC i una tableta IPAD amb el programari Ground
Station Professional que permet la programació d'acte pilotatges del RPA. A continuació (veure
taula 1 i figura 1) es descriuen les característiques principals del sistema RPA.
RPA
utilitzat

Phantom 3 Professional (DJI)

Sensor

Pes

1280 g

Resolució
sensor

Dimensionés

29x29x18 cm

Lent del sensor

Velocitat
màxima

16 m/s

Format
captura

Sony EXMOR 1/2.3”
del

Píxels efectius: 12.4 M (píxels totals:
12.76 M)
FOV 94° 20 mm (35 mm format
equivalent) f/2.8, enfocament a ∞

de

*jpg

Estació de
control

Estabilitzador
del
3 eixos (mov. horitzontal, mov.
Emissora de 7 canals
sensor
vertical i rotació)
2.400 GHz-2.483 GHz
Taula 1. Característiques del sistema RPA (equip principal, sensors, estació de control i estabilitzador).
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són: 0 (sense dades de GPS), 1 (qualitat estàndard, errors mètrics), 2 (qualitat amb diferencial,
errors centimètrics però fins a valors mètrics quant a l'elevació), i 4 (qualitat RTK, es reben les
correccions d'una estació de referència i la qualitat és centimètrica). En aquest punt es van
eliminar aquells registres en els quals la qualitat de les dades registrades per RTK-GPS eren
diferent a 4. Cap dada va ser eliminada en aquest procés de filtrat ja que la qualitat de les dades
mai va ser inferior a 4, tenint la majoria dels punts errors entre 2 i 3 cm en tres dimensions.

3.1.5

Fig. 1. RPA utilitzat en l'operació i components. (a) Model de RPA i (b) Estació de control formada per una emissora
RC i aplicació Ground Station Professional sobre iPad. Font d'informació: www.dji.com

A causa de l'extensa superfície a caracteritzar es van realitzar dues operacions diferents amb el
dron (dos vols). El primer vol es va realitzar en el tramo aigües amunt de la resclosa de Gallifa
en data 14/12/2018 i el segon vol en el tram aigües avall de la resclosa en data 25/02/2019. A
causa de la diferenciació de dates entre els vols es va optar per realitzar una reconstrucció
fotogramètrica per separat de cadascun d'ells.

3.1.2

Establiment de la xarxa de punts de control (GCPs) i adquisició sobre
el terreny

S'ha establert una xarxa de control amb un total de 47 punts distribuïts de manera homogènia
al llarg de la zona d'estudi. Per a l'adquisició de les coordenades d'aquests punts es va utilitzar
un GPS amb sistema RTK per a la correcció de la informació topogràfica: Equip Leica Viva GS15
amb radio equipada amb GPRS que permet la connexió amb estacions de referència fixes de
l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (xarxa CatNet-IP). Aquesta connexió permet
l'aplicació de correccions a temps real i millora la qualitat de les observacions obtingudes fins a
precisions centimètriques (3D, posicionament i elevació). Les qualitats 3D (x, y, z) de les
coordenades dels punts de control és d'entre 2 i 3 cm aproximadament.

Procés de restitució fotogramètrica

La fotogrametria digital automatitzada o també denominat escaneig fotogramètric Structure
from Motion - Multi View Stereo (SfM-MVS) és una tècnica que permet l'extracció d'informació
3D a partir de la restitució estereoscòpica de fotografies adquirides en estructura de moviment.
Aquesta tècnica permet l'obtenció de models tridimensionals d'alta precisió, amb els quals es
poden generar models topogràfics de detall i ortomosaics. El procés de restitució es compon de
quatre fases principals: importació i alineació de les fotografies, georeferenciació, obtenció dels
productes i creació del model digital del terreny (MDT).
S'ha realitzat dos processos de restitució diferents, un per a cada vol realitzat i d'acord amb el
següent procediment operatiu.
Importació i alineació de fotografies
Una vegada es va disposar de les fotografies captades amb el RPA, el següent pas consisteix a
realitzar la seva importació i primer post-processat d'orientació i alineació de les fotografies. Per
realitzar aquest procés és necessari que les fotografies es caracteritzin per disposar de
solapament almenys en dues fotografies consecutives, tant verticalment com horitzontalment.
L'alineació es realitza de forma automatitzada a partir de les diferències de textura de les
fotografies generant un primer núvol de punts dispers. En la fase d'alineació existeixen 2
opcions, en funció que es tinguin o no les coordenades de la càmera des de les quals s'han pres
les fotografies. En el cas del present treball, les fotografies aèries presenten certa informació
espacial (p.ex. focal de la càmera i resolució) però no de coordenades geogràfiques precises. Per
això, es va generar una alineació sense coordenades, obtenint un primer model de núvol de
punts en un sistema de coordenades adimensional (veure figura 2).

Pel post-procés de les dades de camp es va requerir una transformació de les coordenades de
la informació topogràfica obtinguda, i el posterior filtrat de la informació per a l'eliminació de
dades errònies.

3.1.3

Transformació de les coordenades de la informació topogràfica
obtinguda

Tots els valors de longitud, latitud i altura el·lipsoidal registrats (WGS84) pel GPS van ser
importats al programari LEICA Geo Office 7.1. Posteriorment es van projectar al sistema de
coordenades cartesià ETRS89 (El·lipsoide Local GRS 1980, Model de Geoide CAT80000). Una
vegada transformats es van exportar els resultats. La base de dades inicial disposa d'un total de
47 punts de control. La informació més important de la base de dades emmagatzemada consta
de: el codi de cada punt, la coordenada X (metres, m); la coordenada y (m); l'altura optomètrica
respecte el datum del RTK-GPS (metres sobre el nivell del mar, m.s.n.m.); i la qualitat de les
dades registrades per RTK-GPS.

3.1.4

Filtrat de la informació per a l'eliminació de dades errònies

Els codis de qualitat són importants posat que a partir d'aquests es va realitzar la tasca de filtrat.
El GPS utilitza diferents codis en funció de la qualitat de la informació registrada. Aquests codis
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Fig. 2. Esquema de l'orientació de les fotografies obtingut en el procés de restitució fotogramètrica per al tram aigües a baix de la resclosa.
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Georeferenciació
La correcció geomètrica o georeferenciació de la imatge és una transformació que implica
canviar de posició els píxels de la imatge original, per dotar-les de coordenades reals. Aquesta
transformació es realitza mitjançant el conjunt de punts de control (GCPs) establerts sobre el
terreny (veure apartat 4.1.2.) dels quals es disposa d'informació geogràfica precisa (en x, y, z).
Una vegada que la imatge està transformada geomètricament es pot superposar amb altres
imatges corregides o amb altres documents cartogràfics auxiliars. Als següents apartats
s'expliquen els detalls del procés de georeferenciació.
a) Introducció de punts de control de GCP
Una vegada alineades les fotografies el següent pas és traspassar la xarxa de punts de control
(GCPs) recollida a camp al model fotogramètric per realitzar la georeferenciació. Aquest procés
es realitza mitjançant la cerca, en les fotografies aèries alineades, de tots els punts de control
establerts a camp (que van ser marcats sobre el terreny mitjançant una diana identificable) i
assignant les coordenades UTM de cadascun d'ells, per posteriorment aplicar les
transformacions geomètriques del model.
b) Transformacions geomètriques del model
La georeferenciació es realitza mitjançant un model lineal obtingut a partir de 7 paràmetres de
transformació: 3 paràmetres de translació, 3 de rotació i 1 d'escala. Aquest procés modifica les
coordenades de cada píxel i assigna noves coordenades d'acord amb un sistema de referència
espacial prèviament determinat. Per avaluar la fiabilitat estadística del procés de correcció,
comprovem el resultat de l'error RMS (Root Pixen Square) o desviació estàndard dels errors en
X, y, Z per a cada punt de control i per al conjunt de punts de control utilitzats per a la correcció.
Aquest càlcul permet avaluar la fiabilitat estadística del procés de correcció. El RMS es calcula a
partir de la següent expressió:

X

I

Z

Error_(m)

X_error

y_error

Z_error

Punt

5

438234,8

4653274,3

473,9

0,12

0,06

0,01

-0,10

Punt

6

438253,0

4653309,9

473,7

0,90

-0,21

-0,05

-0,87

Punt

7

438212,8

4653360,2

472,3

0,12

0,03

0,06

0,10

Punt

8

438296,7

4653357,6

472,6

0,06

0,04

-0,02

0,03

Punt

9

438357,5

4653361,9

472,9

0,57

0,09

-0,26

-0,49

Punt

10

438395,2

4653322,7

474,1

0,15

0,04

-0,01

-0,15

Punt

11

438524,2

4653276,6

472,2

0,04

-0,03

0,00

0,02

Punt

12

438099,1

4653377,7

474,0

0,14

0,09

0,02

-0,11

Punt

13

438242,0

4653327,0

473,2

0,16

-0,14

-0,09

0,04

Punt

14

437933,4

4653271,4

474,5

0,07

0,04

-0,04

-0,04

Punt

15

438332,8

4653405,4

471,7

0,13

0,05

0,01

0,12

Punt

16

438479,9

4653393,9

471,4

0,02

0,00

0,02

-0,02

Punt

17

438145,2

4653401,6

472,2

0,14

-0,09

-0,05

0,09

Punt

18

437757,2

4653160,7

476,7

1,75

0,03

0,01

-1,75

Punt

19

437802,4

4653090,8

482,7

0,18

0,01

-0,03

0,18

Punt

20

437709,1

4653209,5

478,4

0,23

-0,03

0,07

-0,22

0,13

0,06

0,04

0,11

Total error

Taula 2. Valors del RMS (en metres) per a cada punt i en global del procés de georeferenciació del primer tram (aigües
amunt de la resclosa).

X

Quan el valor del RMS és alt (de cada punt i / o per al conjunt de punts), indica un mal ajust en
la transformació del model i, per tant, un nivell d'error més gran. Una vegada realitzada la
correcció s'analitzen els errors associats a cadascun dels GCPs en relació a la seva posició
espacial dins del model corregit.
En la taula 2 i 3 es presenten els errors per a cada punt i per al total de punts en el procés de
georeferenciació i per a cadascun dels processos de restitució realitzats (tram superior aigües a
dalt de la resclosa i tram inferior aigües a baix de la resclosa).
X

I

Z

Error_(m)

X_error

y_error

Z_error

Punt

1

437996,5

4653216,8

475,2

1,19

-0,25

-0,92

-0,70

Punt

2

438064,4

4653200,3

474,6

0,82

-0,06

0,08

-0,82

Punt

3

438063,4

4653276,7

473,7

0,09

-0,08

0,00

0,05

Punt

4

438159,6

4653257,1

474,5

0,11

-0,02

0,05

-0,10

I

Z

Error_(m) X_error

I_error

Z_error

Punt

1 437351,2 4653383,8

480,01

0,09

-0,05

0,07

-0,04

Punt

2 437339,1 4653442,1

480,33

0,08

-0,06

-0,03

0,04

Punt

3 437320,8 4653501,3

480,73

0,13

0,04

0,06

-0,10

Punt

4 437326,8 4653590,2

480,98

0,17

-0,06

-0,05

0,16

Punt

5 437333,1 4653664,3

481,46

0,11

0,10

-0,03

-0,04

Punt

6 437285,2 4653594,6

480,32

0,14

0,02

0,08

-0,10

Punt

7 437287,8 4653507,7

479,44

0,16

-0,08

-0,05

0,13

Punt

8 437268,5 4653489,5

478,93

0,06

0,00

-0,02

-0,05

Punt

9 437302,8 4653414,3

478,13

0,10

0,07

-0,04

-0,06

Punt 10 437301,0 4653379,0

480,52

0,21

-0,08

0,10

0,16

4
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Annex 3. Cartografia i topobatimetria
X

I

Z

Error_(m) X_error

I_error

Z_error

Punt 11 437306,7 4653299,3

479,88

0,21

0,17

0,02

-0,12

Punt 12 437282,5 4653226,3

477,89

0,01

0,00

-0,01

-0,01

Punt 13 437377,1 4653204,6

480,05

0,18

0,09

-0,09

0,13

Punt 14 437412,2 4653097,9

479,82

0,04

0,03

-0,03

0,00

Punt 15 437737,8 4653101,1

478,03

0,07

0,07

0,01

0,00

Punt 16 437704,8 4653172,0

477,91

0,10

-0,05

-0,07

0,05

Punt 17 437643,3 4653176,7

478,02

0,08

-0,04

0,06

-0,01

Punt 18 437572,4 4653195,3

479,74

0,19

0,16

-0,01

-0,09

Punt 19 437524,7 4653186,0

477,26

0,20

-0,20

-0,03

0,00

Punt 20 437423,2 4653246,0

478,31

0,16

-0,13

0,09

-0,05

Punt 21 437409,1 4652948,1

478,94

0,05

0,01

-0,05

-0,01

Punt 22 437275,7 4653124,9

480,55

0,07

0,01

0,06

-0,04

Punt 23 437240,7 4653294,8

478,23

0,10

-0,05

-0,05

0,07

Punt 24 437230,1 4653356,6

480,04

0,07

0,02

-0,01

-0,06

Punt 25 437209,2 4653442,3

481,30

0,04

-0,02

-0,03

0,00

Punt 26 437704,6 4652994,5

488,81

0,02

0,02

0,00

0,01

Punt 27 437449,5 4652973,9

477,28

0,06

0,01

0,06

0,02

0,12

0,08

0,05

0,08

Total error

Fig. 3. Comparativa de (a) ortomosaic (resolució 5 cm) obtingut amb el dron i (b) ortofotografía (resolució 25 cm)
procedent de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) on es poden observar-se els efectes de les últimes
crescudes produïdes al riu durant l’octubre de l'any 2018.

Taula 3. Valors del RMS (en metres) per a cada punt i en global del procés de georeferenciació del segon tram (aigües
a baix de la resclosa).

c) Obtenció de productes: informació topogràfica i ortomosaic
L'última fase del procés SfM-MVS és l'obtenció dels productes resultants en forma de (i)
Ortomosaic i (ii) Informació topogràfica en forma de núvol de punts 3D (PointCloud). La
informació topogràfica es genera de forma semblant al procés d'alineació, identificant
espacialment elements comuns en les diferents fotografies mitjançant algorismes que
geolocalitzen un núvol de punts densos oferint informació 3D. Finalment, a l'hora d'exportar el
núvol de punts, s'ha d'especificar el sistema de coordenades, el qual correspon a l'utilitzat
durant tot el procés (UTM ETRS 1989 Fus 31T). Aquesta informació es va exportar en format .las.
Per obtenir l'ortormosaic, es va crear una malla regular la qual permet l'ortorectificació de les
fotografies. Una vegada creada la malla es generen les textures que donaran com resultat
l'ortomosaic final. En la següent figura 3 es mostra el detall de l'ortomosaic obtingut i es
compara amb l'ortofotografia més recent que disposa l'Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya (de l'any 2018).

Una vegada generat el núvol de punts 3D per cada aixecament s'ha verificat que en alguns
sectors del tram superior (aigües amunt de la resclosa) no s'ha pogut obtenir informació 3D
veraç a causa de la falta de solapament d'algunes de les fotografies aèries. Per completar la
informació d'elevació en aquests sectors s'ha utilitzat el vol LiDAR de l'Institut Cartográfic i
Geologic de Catalunya (ICGC) per incorporar la informació altimètrica existent en els sectors no
recoberts amb el vol. En la figura 4 es mostra gràficament el procés de combinació de la
informació 3D obtinguda amb el dron amb la informació 3D obtinguda del vol LiDAR de l'ICGC.
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ToPCAT (Rychkov et al, 2012; Brasington et al. 2012). Aquesta eina realitza una anàlisi estadístic
del núvol de punts detectant per a un contorn prèviament definit per l'usuari (que en el cas del
treball s'ha definit en 2 m) la localització de la cota mínima dins d'aquest contorn d'anàlisi. El
resultat del procés és un nou núvol de punts 3D en què es localitza la cota mínima del model
dins del contorn definit. A causa que algunes zones estan densament poblades amb vegetació
després d'aplicar l'algorisme s'ha realitzat una selecció dels punts de cota mínima que es
representaven sobre zones amb vegetació i aquests van ser eliminats. Seguidament es van
seleccionar tots els punts classificats com a sòl, excloent tots els punts de les altres categories.
b) Batimetria
Les tècniques de fotogrametria digital automatitzada comporten una sèrie de limitacions en
relació a determinades superfícies on les seves característiques no són fidelment reconstruïdes.
És el cas de les superfícies cobertes per aigua. Els reflexos de la llum condueixen a errors en la
reconstrucció fotogramètrica. No obstant, s'estan realitzant avanços en la determinació de
batimetries quan l'aigua és molt transparent i hi ha poca llum reflectida en la fotografia. En el
tram de l’illa de Gambires (aigües amunt de la resclosa) les condicions meteorològiques durant
el vol i la baixa transparència de l'aigua han impedit realitzar una estimació batimètrica. Fet que
ha comportat la realització d’una batimetria específica a la zona, tal com s’explica en aquest
mateix mateix annex. Fins que no s’ha realitzat la batimetria, s’ha simulat la làmina d’aigua a
partir de dades GPS recollides el mateix dia del vol.
c) Creació d'un model TIN (poligonal)
La creació del model TIN consisteix a transformar la capa de punts 3D de sòl a una nova capa
poligonal (en forma de malla) que es denomina model TIN. Aquest procés consisteix en una
interpolació dels punts mitjançant una triangulació que dona com a resultat aquesta malla
poligonal.
d) Rasterització del model TIN

Fig. 4. Combinació de la informació 3D obtinguda amb el dron amb la informació 3D obtinguda del vol LiDAR de l'ICGC.
(a) Ortomosaic obtingut a partir de fotografies aèries preses pel dron i (b) núvol de punts fotogramètric SfM-MVs i
núvol de punts procedents del vol LiDAR (color verd).

Per poder implementar el model TIN en el simulador hidràulic, és necessari transformar el model
a format ràster. La rasterització del TIN s'ha fet per a una resolució de píxel de 2 metres que
correspon a la grandària de finestra d'interpolació realitzat amb l'algorisme ToPCAT. El resultat
final és un model digital del terreny (MDT) que és el producte topogràfic que s'utilitza en la
modelització hidràulica i de transport de sediments, així com en els càlculs dels volums de les
diferents actuacions presentades. En la figura 5 es mostra el Model Digital d'Elevacions (MDE) i
el Model Digital del Terreny (MDT) obtingut després de realitzar tots els passos descrits fins ara.

Creació del model digital del terreny (MDT)
El núvol de punts (PointCloud) resultant del procés anterior s'ha importat a un SIG per filtrar les
dades topogràfiques i obtenir un MDT (que exclou la vegetació existent). El procés de filtrat
comprèn de diverses fases: a) Regularització del núvol de punts, b) Obtenció dels punts del sòl,
c) Batimetria, d) Creació d’un model TIN i e) Rasterització del model TIN per obtenir el Model
Digital de Terreny. A continuació es descriuen cadascuna de les fases esmentades:
a) Regularització del núvol de punts
Una vegada es disposa del núvol de punts és necessari realitzar un procés de regularització de
les dades amb objectiu de seleccionar els punts del sòl i eliminar altres punts (normalment
rebots sobre la vegetació i també punts dins del model fotogramétric considerats com a valors
atípics-outlaiers). Aquest procés s’ha fet utilitzant un nou conjunt d'eines geoespacials
computacionalment eficients: el conjunt d'eines d'anàlisis de núvols de punts topogràfics
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2.

Recopilació d’informació topogràfica i cartogràfica actualitzada de l’àrea d’estudi:

•
Model Digital del Terreny a escala 1:2000. Material facilita per l’equip del projecte LifeAlnus. Aquesta informació ha sigut obtinguda en format Tiff amb un sistema geodèsic de
referència ETRS89 (compatibles amb WGS84) i projectat en UTM en el fus 31.
•
Ortofotografia actual (desembre de 2018) de 5 cm de resolució. Aquests mosaics
d'ortofotos són els més recents disponibles després de l’aiguat de l’octubre de 2018. Aquesta
informació ha estat facilitada per l’equip del projecte Life-Alnus amb un sistema geodèsic de
referència ETRS89 (compatibles amb WGS84) i projectat en UTM en el fus 31.
Amb aquesta informació es va calcular les dimensions de l'àmbit d’actuació (Figura 6) i la
densitat necessària de perfils topogràfics per facilitar la interpolació del MDT.

Fig. 5. (a) Model Digital d'Elevacions (MDE) i (b) Model Digital del Terreny (MDT) resultant

Fig. 6. Delimitació del perímetre (Vermell) que defineix l’àmbit d’actuació.

3.2

Batimetria

El tram del sector de Gambires no presenta les condicions òptimes per a realitzar un aixecament
topogràfic a partir de mètodes convencionals, ja que la profunditat pot superar els 2 metres en
molts punts. Aquesta circumstància ha comportat seleccionar l’ús d’un dron aquàtic per a
l’obtenció de les dades topogràfiques del canal inundat.
Les tasques realitzades s’agrupen en tres grans blocs de treball: (a) planificació de la campanya
de camp, (b) campanya de camp i (b) post-procés de la informació obtinguda a camp.

3.2.1

Planificació de la campanya de camp

La planificació del treball de camp es va portar a terme a partir de l'anàlisi de la informació
topogràfica i cartogràfica disponible de l'àrea d'estudi:
1.
Verificació del sistema de coordenades: El sistema de coordenades utilitzat ha estat
l'UTM (31N) amb el sistema de referència ETRS89 i l’el·lipsoide local GRS 1980.

3.
Verificació de cobertura mòbil a la zona (https://opensignal.com/). Aquesta és
imprescindible per realitzar les correccions RTK en el GPS utilitzat a temps real.

3.2.2

Campanya de camp

El treball de camp es va portar a terme el 25 de setembre de 2019. El treball de camp es va
dividir en dos blocs de tasques: (a) l'obtenció de dades topogràfiques del canal d’aigües baixes
del riu Ter amb un equip Doppler, i (b) l'adquisició de la cota i del perímetre de la làmina d'aigua
del tram d’estudi mitjançant un GPS-RTK.
Equip utilitzat
Per a l'adquisició de les dades de camp es van utilitzar els següents equips (Figura 7):
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•
GPS amb sistema RTK per a la correcció de la informació topogràfica a temps real. Equip
Leica Viva GS15 amb radio equipat amb GPRS que permet la connexió amb
estacions de referència fixes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (xarxa CatNet-IP).
Aquesta connexió permet l'aplicació de correccions a temps real per millorar la qualitat de les
observacions obtingudes fins a precisions centimètriques (3D, posicionament i elevació).
•
Equip Doppler per a l'obtenció de profunditats. Es tracta d'un equip SonTek M9 equipat
amb 9 transductors (sensors de so) de diferent freqüència. Aquesta configuració permet obtenir
dades de velocitat i profunditat d'aigua dins el rang de 20 cm a 80 metres. En aquest cas només
s'han utilitzat les dades de profunditat d'un dels transductors, el vertical, d'una freqüència de
0,5 MHz. De manera general, es considera que l'exactitud de l'equip és d'un 1% del valor de
mesura, mentre que la resolució és de 0,001 metres.

Obtenció d'informació de camp
Es van registrar un total de 11.310 observacions (Figura 8). Per cada observació es disposa de la
profunditat d'aigua, la cota de la làmina d'aigua i la posició (coordenada geogràfica). Les
coordenades geogràfiques es van registrar amb Longitud, Latitud i Altura el·lipsoidal (WGS84).
Al mateix temps es van obtenir un total de 45 observacions de la cota de la làmina d'aigua. Les
observacions de la làmina d'aigua es van utilitzar per la verificació dels registres automàtics
obtinguts per l'equip Doppler i per al disseny de la cota d'aigua el dia de la presa de dades.

•
Plataforma flotant per a la ubicació de l'equip Doppler i del RTK-GPS. Es tracta d'una
plataforma “HydroBoard” que permet la fixació de l'equip Doppler. Sobre d'aquest flotador
s'enrosca un elevador que permet fixar l'antena del RTK-GPS.
•
Connexió i configuració d'equips. L'elevador on se situa l'antena del GPS té una longitud
coneguda que permet traslladar els valors registrats en el GPS al datum de l'equip Doppler. Així,
cada valor de profunditat pot ser transformat en cota, coneixent també la posició a l'espai. La
transferència d'informació entre equips es controla amb un ordinador portàtil. Mitjançant un
cable de connexió Lemo a RS232 es transfereixen dades de posició i elevació a una freqüència
1Hz (protocol NMEA). Totes aquestes dades són registrades en l'equip Doppler. Addicionalment,
es registra la qualitat de la informació registrada per tal de poder eliminar les lectures d’una
qualitat no centimètrica.

Fig. 8. Observacions de camp obtingudes amb l'aDcp el 25 de setembre de 2019

3.2.3

Post-procés de les dades de camp

El post-procés de les dades de camp es va compondre de les següents tasques: (a) transformació
de les coordenades de la informació topogràfica obtinguda, (b) filtrat de la informació per a
l'eliminació de dades errònies i (c) interpolació i creació del Model Digital del Terreny del canal
d’aigües baixes del tram d’estudi.
Fig. 7. Principals equips utilitzats per a l'obtenció de dades topogràfiques en l’àrea inundada del canal d’aigües de
l’àrea d’estudi: (A) Equip instal·lat en la barca (plataforma flotant, aDcp M9 i antena flotant RTK-GPS) per a l'obtenció
de dades batimètriques. (B) Imatge detallada de l'antena RTK-GPS situada en la plataforma flotant i connectada al
sistema de comunicació i emmagatzematge (PCM). (C) Maleta del GPS amb les dues antenes i una llibreta
controladora. (D) Equip muntat en un bastó per a la presa de dades topogràfiques (cota de la làmina d'aigua i terreny
emergit)

Transformació de les coordenades de la informació topogràfica obtinguda
Tots els valors de Longitud, Latitud i Altura elipsoidal registrats (WGS84) per els instruments,
van ser importats al programari LEICA Infinity©. Posteriorment es van projectar amb el sistema
de coordenades cartesià ETRS89 (El·lipsoide Local GRS 1980). Una vegada transformades es van
exportar els resultats. La base de dades inicial disposa d'un total de 11.310 registres i diversos
camps d'informació: p.ex. la coordenada X (metres); la coordenada y (metres); l'altura
ortométrica respecte el datum del RTK-GPS (m.s.n.m.); la cota de la làmia d'aigua (m.s.n.m.); la
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profunditat de l'aigua (metres); la cota de la llera (m.s.n.m.); la desviació estàndard de les tres
cotes (metros), i la qualitat de les dades registrades per RTK-GPS.
Filtrat de la informació per a l'eliminació de dades errònies
En aquesta tasca es va analitzar la qualitat dels registres amb l'objectiu d'eliminar aquelles
lectures que no tinguessin una qualitat òptima (centimètrica). Del total de les lectures
realitzades, el 72,8% van ser emmagatzemada amb una qualitat òptima, la resta van ser
eliminats de la base de dades.
Interpolació i creació del Model Digital del Terreny
Per a la interpolació i la creació del model del canal d’aigües baixes s'ha utilitzat l'eina
d'interpolació TIN to Raster de l'ArcMap© 10.4.1, ja que en estudis previs s'ha vist que era el
mètode més adequat per a aquest tipus de treballs. Aquesta eina crea una xarxa irregular de
triangles (TIN) a partir de les dades de camp (dades puntuals). A l'hora d'integrar aquest model
de representació amb la resta de la informació, s'ha hagut de convertir el TIN a Ràster, més
adequat per representar superfícies. Per a l'aplicació d'aquesta eina ha estat necessari disposar
de la següent informació:
•

Topografia del canal d’aigües baixes obtinguda a camp mitjançant l'aDcp (cota);

•
Polígon que determini l'extensió de l'embassament, és a dir l’àrea que es vol obtenir el
Model Digital del Terreny (Boundary). Aquest polígon (.shp) ha estat definit a partir de la
fotografia aèria i a les dades de GPS registrades a camp per obtenir la làmina d'aigua (perímetre
mullat).

Fig. 9. Model Digital del Terreny (MDT) del canal d’aigües baixes del riu Ter al seu pas pel sector de l’illa de Gambires.
La grandària de cel·la del model (MDT) és de 2 metres

Per realitzar la interpolació aquestes eines utilitzen tota la informació topogràfica disponible,
però el model resultant només representarà l'àrea que determina el polígon del canal d’aigües
baixes que hem establert com “Boundary”. La resolució del MDT s'ha fixat en 2 metres per cel·la,
per tal de mantenir la resolució de la resta de la topografia.

4.

Resultats
4.1

Batimetria del canal d’aigües baixes (Sector illa de Gambires)

La figura 9 mostra la batimetria resultant de la interpolació. L'àrea cartografiada és de 52.030
m2. Segons els resultats obtinguts en aquest estudi, la cota més alta del canal queda
representada pel punt on tenim la única illa activa del tram, amb un valor superior als 477
m.s.n.m., mentre que la mínima, zona més profunda, se situa entorn dels 473.8 m.s.n.m., just
aigües amunt de la resclosa de Gallifa (Figura 9). El perfil representat en la figura 10A, mostra la
distribució longitudinal del tàlveg de l’àrea d’actuació. A l’inici, una tolla altera el perfil. Entre
els punts mètric 50 i 300, el perfil es manté constant. A partir del punt mètric 300 fins al 650, el
perfil pateix una deflació provocada per l’extracció intensiva de sediments durant l’inici dels anys
2000. Aigües avall d’aquest punt, el perfil augmenta de cota per la presència d’una illa (unitat
sedimentària activa). Finalment, en aquest punt, el perfil mostra un punt de ruptura que
comporta la pèrdua de cota del perfil del riu fins arribar a la resclosa. Tal com mostren els perfils
transversals que es presenten en la figura 10B, C i D, la geometria del canal d’aigües baixes no
varien significativament en un mateix perfil. Aquets, en general, mostren geometries molt
trapezoidals. Les principals diferències entre perfils recau en les diferencies entre profunditats,
ja que tots són força regulars. Aquesta geometria determinarà la hidrodinàmica a nivell
longitudinal i transversal al llarg del tram.
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Fig. 10. Perfil longitudinal (A) de tot el tram i perfils transversals (B, C i D) de l’àrea superior d’actuació. Els mapes
interiors mostren la posició i direcció de cadascun dels perfils al canal.
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Dades climàtiques

1.

Localització i àmbit de projecte

L’àmbit d’estudi es localitza en un tram d’uns 4 km del riu Ter entre la illa de les Gambires i la
finca d’Espadamala de Baix (Torelló), incloent l’Illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), als termes
municipals de Torelló i Les Masies de Voltregà (comarca d’Osona). Es tracta d’una zona que
malgrat no està integrada a la Xarxa Natura 2000, pot reunir els valors ambientals necessaris
requerits perquè es pugui sol·licitar la seva inclusió com a LIC, però amb un gran nivell de
regulació hidrològica: al llarg d’uns 8.290 m. entre Torelló (des d’aigües avall de la
desembocadura del Ges), i Manlleu (aigües avall de la C-17) hi ha un total de 5 rescloses, i al
menys una passera en mal estat.

L’anàlisi climatològic el present estudi s’ha basat en les dades de les series climàtiques de dos
estacions meteorològiques properes a l’àmbit d’estudi: Malla i Torelló, d’acord amb el Servei
Meteorològic
de
Catalunya,
amb
series
des
de
l’any
1950.
(http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/series-climatiqueshistoriques/).
Estació
Torelló

Malla - Torrellebreta

Coordenades
X UTM: 438435
Y UTM: 4655277
Z UTM: 350
X UTM: 438364
Y UTM: 4633823
Z UTM: 573

Variable climàtica
Precipitació (mm)

Precipitació (mm)
Temperatura mitjana mensual (ºC)
Temperatura mínima mitjana mensual (ºC)
Temperatura màxima mitjana mensual (ºC)

Taula 1. Estacions properes a l’àmbit de projecte amb dades climàtiques

Totes dues estacions tenen dades disponibles des dels anys 50’. Tot i que al present estudi s’han
comparat els resultats de l’anàlisi de tota la sèrie, i dels darrers 20 anys.
Tal i com s’observa a la taula, al cas de les series de Torelló nomes s’ha registrat la precipitació;
mentre que a les series de Malla, les dades disponibles inclouen la precipitació i la temperatura.
A continuació es mostren les dades climatològiques de l’àmbit d’estudi a partir de les estacions
Torelló i de Malla. Totes dues amb series des de l’any 1950. Però en el cas de Torelló nomes es
disposa de les dades de precipitació mentre que en Malla les dades inclouen series de
temperatures.
(http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dadesclimatiques/series-climatiques-historiques/).
En totes dues taules s’analitza no només tota la sèrie des dels anys 50’, sinó que també es
compara amb els resultats dels darrers 20 anys.

Fig. 1. Localització de l’àmbit de projecte

2.

Climatologia

L’àmbit d’estudi es localitza al voltant de les riberes del riu Ter als termes municipals de Torelló
i les Masies de Voltregà (comarca d’Osona). El clima es caracteritza de forma general per ser un
clima Mediterrani Continental amb influencia mediterrània.
Les precipitacions oscil·len entre els 670 i 750 litres per metres quadrat anuals, i es solen
concentrar a la primavera i tardor, propi dels climes mediterranis. Respecte a la temperatura,
aquesta oscil·la amb una mitjana anual d’entre 11 i 13 ºC. Amb uns hiverns freds, amb
temperatures mitjanes dels mesos d’hivern de 5,4 mm (i una mitjana de temperatures mínimes
dels mesos d’hivern de -0,9 ºC); Els estius són càlids amb una temperatura mitjana dels mesos
d’estiu que oscil·la entre 18 i 20 ºC. (La temperatura mitjana màxima dels mesos d’estiu és entre
25 i 26 ºC).
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Torelló
Gen
Precipitació Mitjana des
dels anys 50’ (mm)
33,4
Precipitació Mitjana dels
últims 20 anys (mm)
32,4

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

30,1

45,0

58,9

85,7

27,7

44,0

65,0

81,9

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Total

83,1 65,2

84,7

86,5

68,3

47,7

39,1

727,6

73,0 71,7

76,2

90,5

74,7

46,8

25,6

709,5

Taula 2. Precipitacions mitjanes mensuals segons les series de Torelló.

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Total

40,9

37,6

50,8

62,4

79,8

65,7

42,2

72,4

79,7

80,2

57,1

51,4

720,2

33,2

35,8

48,8

65,5

74,1

55,4

46,3

62,2

81,2

86,0

56,1

30,7

676,0

9,8

11,8

14,8

16,9

20,7

24,8

28,4

27,9

24,3

19,6

13,7

9,9

18,5

10,5

12,1

15,7

18,1

22,0

26,8

29,3

29,4

25,0

20,6

14,3

10,5

19,5

-2,0

-1,4

1,1

3,1

6,6

10,3

12,6

12,6

10,1

6,5

1,7

-1,2

5,0

-1,6

-1,1

1,3

3,8

7,4

11,2

13,3

13,4

10,3

7,5

1,9

-1,9

5,5

3,9

5,2

7,9

10,0

13,6

17,5

20,5

20,3

17,2

13,0

7,7

4,4

11,8

T (ºC) des dels últims 20 anys (mm) 4,5

5,5

8,5

11,0

14,7

19,0

21,3

21,4

17,6

14,1

8,1

4,6

12,5

MallaPrecipitació Mitjana des dels anys
50’ (mm)
Precipitació Mitjana dels últims 20
anys (mm)
Tmax(ºC) des dels anys 50’ (mm)
Tmax(ºC) des dels últims 20 anys
(mm)
Tmin (ºC) des dels anys 50’ (mm)
Tmin (ºC) des dels últims 20 anys
(mm)
T (ºC) des dels anys 50’ (mm

Taula 3. Mitjanes dels valors de les precipitacions i temperatures mensuals segons la sèrie de Malla-Torrellebreta.
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Temperatures. Malla (ºC)
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0

10,0
5,0
0,0
-5,0

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Tmax(ºC)

Jun

Jul

Ago

Tmin (ºC)

Set

Oct

Nov

Des TOTAL

T (ºC)

Fig. 2. Gràfica de les temperatures a l’estació de Malla – Torrellebreta (Font: Elaboració pròpia a partir de les dades
del
Servei
Meteorològic
de
Catalunya
(http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dadesclimatiques/series-climatiques-historiques/)

L’estació de Torelló només disposa de series de precipitacions. S’observa que la precipitació
mitjana des dels anys 50’ és de 709,5 mm. Però, si es consideren només els darreres 20 anys, la
quantitat resultant és inferior, de 737,6 mm.
L’estació de Malla recull dades de les variables precipitació i temperatura des dels anys 50’. En
el cas de la precipitació, s’observa una tendència similar al cas anterior: Si es considera tota la
sèrie des dels anys 50’, la precipitació mitjana és de 720,2 mm, però si es consideren només els
darrers 20 anys la quantitat és inferior, de 676 mm.

Fig. 3. Diagrama ombrotèrmic amb series de Malla-Torrellebreta. Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del
Servei Meteorològic de Catalunya (http://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/seriesclimatiques-historiques/)

Segons aquest diagrama, no s’observa una estació seca pròpiament dita, però si que hi ha una
època de major disminució de les precipitacions coincidint amb l’època estiuenca, amb el mes
de juliol com a mes més crític.
Tipus de clima segons l’índex d’humitat de Thornthwaite
La classificació climàtica segons l’índex d’humitat de Thornthwaite és subhumit (C1), tal i com
s’observa a la següent figura.

Per altre banda, també s’observa una diferencia en el nivell de registre entre totes dues
estacions, de forma que en Torrelló hi ha una precipitació lleugerament superior a la registrada
en Malla.
Respecte a la temperatura, en general les dades indiquen que els darrers 20 anys han estat més
càlids que la mitjana corresponent a la sèrie des dels anys 50’. Així doncs, s’observa que la
temperatura mitjana és de 12,5ºC els darrers 20 anys, i de 11,8ºC considerant tota la sèrie. Ho
mateix s’observa amb les temperatures màximes i mínimes: La temperatura màxima mitjana
mensual dels darrers 20 anys és de 19,5ºC els, mentre que la mitjana des dels anys 50’ és de
18,5ºC (1 ºC menys). La temperatura mínima mitjana mensual dels darrers 20 anys és de 5,5ºC;
mentre que si es considera tota la sèrie des dels anys 50’, la temperatura mínima mitjana és de
5,0ºC.
Diagrama ombrotèrmic
A partir de les dades de la sèrie de Malla-Torrellebreta, s’ha elaborat un diagrama ombrotèrmic

5
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Annex 4. Caracterització del medi

La zona d'estudi té una mitjana del mes més càlid 22,9 ºC i una mitjana més freda de 6,5 ºC, el
que suposa una diferència de 16,9 º C. El clima pot classificar-se de moderat. (Nota: S’ha
considerat els valors dels darrers 20 anys.)
Classificació segons índex termopluviomètric
Es defineix l'índex termopluviomètric com:
Itp = 100*t/P
on:
-

Itp: índex termopluviomètric.
t: temperatura mitjana anual en º C.
P: precipitació mitjana anual en mm.

D’acord amb les dades obtingudes, la temperatura és de t = 12,5ºC i P = 676,0 mm s'obté un
ITP = 1,8
D'acord amb aquest índex les zones es classifiquen de la següent manera:
-

entre 0 i 2: Zones humides.
entre 2 i 3: Zones semi àrides.
entre 3 i 6: Zones àrides.
major de 6: Zones subdesèrtiques.

Així doncs, es tracta d'una zona humida.
Conclusió
la zona d’estudi té un clima amb les següents característiques:

Fig.
4.
Tipus
de
clima
segons
l’índex
d’humitat
de
Thornthawaite.
(font:
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiques/medi_ambient_i
_sostenibilitat/bases_miramon/atles_climatic/00/)

-

3.

Subhumit (C2)
Temperat
Moderat
Zona humida

Hidrologia superficial

A la figura anterior s’ha marcat amb cercle de color negre l’àmbit d’estudi (que es correspon
amb la caracterització climàtica indicada. Amb color groc s’ha indicat el terme de Malla, que es
correspon amb la mateixa classificació climàtica.

El riu Ter és un riu pirinenc, que neix a Ulldeter, al terme municipal de Setcases (comarca del
Ripollès), a uns 2.400 m. d’altitud. El seu recorregut té 208 km, fins la seva desembocadura al
mar, al terme de Pals.

Classificació segons diferencia de temperatures

Es tracta d’un riu amb unes característiques pròpies de riu pirinenc i mediterrani: És un riu on el
seu curs alt té un cabal, que està molt marcat per l’època del desgel (de forma que els màxims
cabals s’obtenen a la primavera). Les seves característiques mediterrànies es manifesten per la
gran varietat del règim de cabals especialment als seu tram mitjà i baix, amb una gran influencia
dels afluents tributaris, que presenten règims de crescudes molt importants especialment a la
tardor. Aquestes característiques determinen la presència d’anys humits i secs.

Tenint en compte la diferència de temperatura entre el mes més càlid, i el més fred, els climes
es classifiquen de la manera següent:
-

Diferència menor de 10 º C: Clima regular.
Diferència entre 10 i 20 º C: Clima moderat.
Diferència superior a 20 º C: Clima extremat.

D’aquesta forma, el Ter es pot definir com un riu de règim de cabal intermedi, que presenta
crescudes tant a la primavera com a la tardor. A la seva desembocadura, i d’una forma
orientativa, la mitjana del cabal anual és de 27 m3/s.
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L’àmbit d’estudi, definit entre l’illa de les Gambires i la finca d’Espadamala incloent l’illa del
Sorral compta amb la presencia de petites torrents que contribueixen a l’aportació de cabal sòlid
i líquid.
En general es tracta de torrents de petites dimensions amb un règim molt temporal, però que
contribueixen en l’aportació de cabal sòlid en moments de fortes pluges. Entre aquests cal
destacar els torrent de Vinyoles i el de Masnou. A continuació es presenta una taula amb tots
els torrents tributaris dins de l’àmbit d’estudi i àrea d’influència:
Curs fluvial

Tributari

Règim

Amplada

Torrent
Vinyoles (*)

de

Marge dret

Temporal

Al tram final pot arribar a
uns 10 m.
Molt alterat.

Torrent
Rispau

de

Marge dret

Temporal

Inferior als 5 m.

Torrent de Clota

Marge esquerre

Temporal

Inferior als 5 m.

Torrent
Masnou

Marge esquerre

Temporal

Al tram final pot arribar a
uns 10 m.
Domini de la pollancreda

del

Torrent de les
Comes

Marge esquerre

Temporal

Entre 10 i 15 m.

Torrent
nom

Marge dret

Temporal

Inferior als 5 m.

sense

Taula 4. Relació dels cursos fluvials a l’àmbit d’estudi. (*) El torrent de Vinyoles queda fora estrictament de l’àmbit
d’estudi però té influència en el.

Fig. 6. Torrent del Masnou a uns 500 m. abans de la desembocadura al Ter.

3.1

Característiques de la massa d’aigua i estat general

Característiques de la massa d’aigua
L’àmbit d’estudi pertany a la massa d’aigua “El Ter entre el Ges i el Gurri (Natural)”, amb codi
2000150. El recorregut total és de 18.582,36 m.
D’acord amb les dades referent a aquesta massa incloses al document “Característiques de la
demarcació, anàlisi d’impactes i pressions de l’activitat humana, i anàlisi econòmica de l’ús de
l’aigua a les masses d’aigua del districte de conca fluvial de Catalunya” (IMPRESS 2013) elaborat
per l’Agència Catalana de l’Aigua, aquesta massa es caracteritza pels següents impactes i
pressions:
Estat
2009

EE

Bo

Estat 2012
EE HM
Proper a bo

Mediocre

Mediocre

Tipus imapcte

Grau

Alteració en la comunitat
piscícola
Alteració hidrològica i/o
quantitativa
Alteració morfològica i/o
vegetació de ribera
Substàncies preferents

Probable

EQ

Compleix

Probable
Probable

Paràmetre on
es
detecta
l’impacte
IBICAT 2010
Règim
hidrològic
Connectivitat,
morfologia
Zinc

Poc
probable
Taula 5. Tipus d’impactes identificats a la massa d’aigua 2000150, d’acord amb el document IMPRESS 2013 (ACA)

Respecte a les pressions detectades per a tota la massa d’aigua indicades al document IMPRESS
2013, aquestes són les següents:

Fig. 5. A l’esquerra, torrent de Rispau poc abans de la desembocadura al Ter. A la dreta, torrent de Les Comes, a uns
500 m. de la desembocadura amb el Ter

Tipus de pressió
Preses i rescloses
Endegam. lleres
Grau captació i derivació
Regulació hidrològica
Usos sòl riberes
Infr. I serveis en espais fluvials
Abocam. urbans
Abocam.industrials
Abocam. no sanejats
Usos sòl agrícoles
Runams salins

Codi
PRS
END
GC
RH
USR
ISEF
ARU
ARI
ANS
UAA
RS

Valor pressió
1
2
3
0
2
3
1
1
0
1
0
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Tipus de pressió
Espècies invasores
Pesca recreativa

Codi
EI
PES

Valor pressió
2
3

seus rius i rieres inclouen nombroses rescloses seguides d’un canal pel reg o, sobretot al moment
actual, com a força mecànica per a un ús hidroelèctric.

Taula 6. Pressions identificades per a la massa d’aigua (0= Nul·la; 1 = Baixa; 2 =Mitjana; 3= Alta; -1 = No aplica). Font:
IMPRESS 2013 (ACA).

Aquesta humanització i aprofitament hidrològic del riu, fa que al llarg del riu es trobin
nombroses rescloses. A l’àmbit estrictament de projecte es localitza la resclosa de Gallifa.

Estat general del tram fluvial del riu Ter a l’àmbit d’estudi

L’estudi dels cabals s’ha realitzat a partir de les dades disponibles per l’Agència Catalana de
l’Aigua (http://aca-web.gencat.cat/sdim21/filtre.do). S’han considerat les estacions següents:

D’acord amb la informació disponible a la Web de l’ACA (http://acaweb.gencat.cat/WDMA/cercarDiagnostics.do) l’estat general de la massa d’aigua que inclou el
tram objecte d’estudi és de dolent. Aquest valor es degut a que te un estat ecològic dolent,
especialment per la dolenta qualitat biològica

-

Masies Roda-Cabal total Riu Ter (441145, 4648284)
EA085+EA120 Masies-Roda-Cabal Total riu Ter (442102, 4648259)
Dades específiques dels estudis del Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial –RIUS, de la
Universitat de Lleida (UdL).

L’anàlisi s’ha realitzat a partir de series des de l’any 2007. Però, en cap dels dos casos no hi ha
series entre juny de 2012 i finals de 2015. A banda, al cas de l’estació EA085, les series existents
són incomplertes.
A les taules següents es presenta la mitjana mensual per anys del cabal en les diferents estacions
de control, on s’ha marcat en gris els anys o èpoques on no hi ha dades. S’observa que, tal i com
s’ha comentat, en totes dues estacions hi ha una mancança dels registres compresos entre els
anys 2012 i 2015 (tots dos inclosos). A banda, la estació EA085 és mes incomplerta.
Els cabals anuals totals són de l’ordre de 13,9 m3/s en EA085, i de 13,0 m3/s en EA085+EA120.
S’ha indicat el desviament de cabals respecte de la mitjana anual, tant en positiu, com en
negatiu. En vermell s’han marcat aquells anys on el cabal mensual es situa per sota de la mitjana
dels cabals mensuals; i en verd, quan es situa per sobre.
S’observen anys on el cabal mensual queda molt per sota del cabal mitjà, fins a arribar a extrems
greus com ocorre als anys 2012, 2016 o 2017, on el cabal mensual mitjà és força baix (per sota
d’1 m3/s).
Fig. 7. Estat general de la massa d’aigua segons http://aca-web.gencat.cat/WDMA/cercarDiagnostics.do

EA085 - Masies Roda-Cabal total Riu Ter

3.2

Anàlisi de cabals

Al present apartat es realitza un breu anàlisi de cabals per tal de caracteritzar a nivell general la
dinàmica del riu Ter dins de l’àmbit de projecte. A l’annex 7 (Hidrologia, inundabilitat,
hidromorfologia i hidràulica) es realitza un estudi hidrològic i hidràulic de detall.
L’àmbit concret d’estudi es localitza entre Torelló i Manlleu, dins dels termes municipals de
Torelló i les Masies de Voltregà. Concretament, entre l’illa de les Gambires i la finca
d’Espadamala. Es tracta d’un tram de riu propi del curs alt i mig amb nombrosos meandres i illes
fluvials, tots ells de gran valor ecològic que, enmig del llit fluvial, són espais de gran importància
com a reserva de fauna, facilitant el refugi i la cria de nombroses espècies d’ocells, entre d’altres.
La funcionalitat ecològica d’aquestes illes naturals també està lligada a la conservació de riberes
fluvials adjacents, així com a la qualitat de l’aigua del riu.
Es tracta també d’un tram de riu molt humanitzat. El curs mitjà-alt del riu Ter (també denominat
genèricament com Alt Ter) és una regió molt humanitzada i amb una fisionomia especial. La
riquesa d’algunes poblacions com Torelló, les Masies de Voltregà o Manlleu, prové de la
indústria que es va desenvolupar, sobretot, gràcies a la proximitat del riu Ter. La majoria de
molins fariners, medievals, es van acabar transformant al segle XIX en fonts d’energia fabril; els

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

7,5

39,0

17,4

19,5

27,0

13,9
13,7

13,2
12,8

9,6
6,4

30,5
5,1

9,3
44,5

9,4

6,7

4,1
3,4
4,7

25,8
9,3
2,6
11,3

6,1
23,0
17,5
4,6
18,1

13,3
16,0
41,2
6,6
18,9

16,8
12,2
33,7
12,5
18,9

19,4
8,8
27,1

9,0
3,6
10,1

3,8
2,0
13,4

3,7
3,8
17,1

5,9
3,4
47,0

5,7
3,7
43,9

3,1
9,8

20,6

10,1

9,1

8,1

18,4

21,4

7,4

Mitjana
anual
(m3/s)

13,9

Taula 7. Taula amb els valors de les mitjanes dels cabals mensuals per a l’estació EA085 - Masies Roda-. En color
vermell s’indiquen els mesos on el valor queda per sota de la mitjana mensual anual. En verd, els mesos on aquest
valor queda per sobre.
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

EA085+EA120 Masies-Roda-Cabal Total riu Ter
Gen

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2,5
3,7
24,0
6,9
7,3
0,8

Feb

2,8
3,9
25,8
9,3
8,1
0,8

Mar

2,5
3,3
16,5
14,9
41,3
7,5

Abr

26,7
15,2
32,4
12,1
18,8
12,7

Mai

18,1
47,6
27,8
34,0
20,7
15,6

Jun

15,2
36,4
20,3
25,4
28,9

Jul

3,6
16,9
17,2
16,0
15,1

Ago

8,6
11,3
11,2
14,0
14,0

Set

2,5
11,8
9,3
10,2
1,5

Oct

5,7
6,5
8,6
31,8
1,2

Nov

2,6
32,7
6,6
10,0
38,9

Des

2,9
17,2
9,0
10,1
4,1

Mitjana
anual
(m3/s)
7,8
17,2
17,4
16,2
16,6

Gen
Feb
Mar
Abr
Mai Jun
0,8
0,8
7,5
12,7 15,6

4,5
7,6
4,7
4,4
6,7

2,4
19,8
10,5
3,3
8,7

1,7
18,0
19,0
2,2
12,7

8,1
11,2
42,5
7,8
18,7

11,2
8,2
34,9
13,6
23,2

Jul

15,0
3,0
28,3
7,1
19,9

Ago

Set

Oct

Nov

Des

3,7
0,8
10,9

0,5
0,4
11,1

0,9
1,0
13,3

2,3
0,9
50,2

9,0
1,6
46,6

10,1
2,9
11,0

10,5

8,9

6,3

13,4

18,5

8,4

Taula 10. Relació dels cabals mensuals mitjans amb els cabals de manteniment. S’indica en vermell els mesos on
aquest cabal queda per sota de la mitjana del cabal mensual.

Cabals riu Ter
25,0

4,5
7,6
4,7
4,4
6,7

2,4
19,8
10,5
3,3
8,7

1,7
18,0
19,0
2,2
12,7

8,1
11,2
42,5
7,8
18,7

11,2
8,2
34,9
13,6
23,2

15,0
3,0
28,3
7,1
19,9

3,7
0,8
10,9

0,5
0,4
11,1

0,9
1,0
13,3

2,3
0,9
50,2

9,0
1,6
46,6

10,1
2,9
11,0

10,5

8,9

6,3

13,4

18,5

8,4

5,8
6,3
23,6
7,8
13,0

20,0
15,0
10,0

Taula 8.Taula amb els valors de les mitjanes dels cabals mensuals per a l’estació EA085+EA120 Masies-Roda-. En color
vermell s’indiquen els mesos on el valor queda per sota de la mitjana mensual anual. En verd, els mesos on aquest
valor queda per sobre.

5,0
0,0
Gen

Cabal de manteniment

EA085

El pla de gestió del districte fluvial de conca de Catalunya (2016-2021) defineix a l’annex II del
Cabals de manteniment o ecològics. Aquests es defineixen com els aquells cabals de
manteniment de referència pera aconseguir una bona estructura i funcionament dels
ecosistemes aquàtics. L’àmbit d’estudi es localitza dins dels que s’anomena conca 20023 (Ter
aigua amunt del Sorreigs), tot i que a efectes comparatius, també s’ha considerat la conca 20020
(Ter aigua amunt del Ges). A les taules següents es presenten els valors dels esmentats cabals.
Gen
Dades 2018
Ter aigua amunt
20020 del Ges
2,04
Ter aigua amunt
20023 del Sorreigs
2,10

Feb

Feb

Ago

Set

Oct

Nov

Mar

Abr

Mai

EA085+EA120

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Des

Cabal ecologic.
Conca 20023. Ter aigua amunt del Sorreigs

Fig. 8. Il·lustració gràfica dels cabals mensuals considerant totes dues estacions i el cabal de manteniment.

3.3

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Des

2,04

2,04

2,65

2,65

2,04

1,63 1,63 1,63 2,04 2,04

2,04

2,10

2,10

2,73

2,73

2,10

1,68 1,68 1,68 2,10 2,10

2,10

Zonificació de l’àmbit d’estudi i Inundabilitat

Aquest apartat es desenvolupa amb més detall a la fase 2 del projecte. A continuació es
presenten unes figures on es mostra el DPH estimat i la inundabilitat per a una T=10 anys.

Taula 9. Taula de cabals de manteniment. Font “Pla de gestió del districte fluvial de conca de Catalunya. 2016-2021.
Annex II. Cabals de manteniment”. Agència Catalana de l’Aigua.

Si es comparen els cabals de manteniment amb els cabals mensuals mitjans dels diferents anys
s’observa que si be la mitjana total del cabal mensual queda per sobre del cabal de
manteniment, hi ha anys on els cabals mitjans queden per sota dels de manteniment, com es el
cas dels mesis de setembre i octubre de 2011, i gener i febrer de 2012; març, agost i setembre
de 2017, i juliol, agost, setembre, octubre i novembre de 2018.
2007
2008
2009
2010
2011

Gen
Feb
Mar
Abr
Mai Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Des
2,5
2,8
2,5
26,7 18,1
15,2
3,6
8,6
2,5
5,7
2,6
2,9
3,7
3,9
3,3
15,2 47,6
36,4
16,9
11,3
11,8
6,5
32,7
17,2
24,0
25,8
16,5
32,4 27,8
20,3
17,2
11,2
9,3
8,6
6,6
9,0
6,9
9,3
14,9
12,1 34,0
25,4
16,0
14,0
10,2
31,8
10,0
10,1
7,3
8,1
41,3
18,8 20,7
28,9
15,1
14,0
1,5
1,2
38,9
4,1
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Fig. 9. Imatges corresponents a les zones de Domini Públic Hidràulic (DPH) –esquerra-, i inundabilitat considerant un periode de retorn de 10 anys –dreta-. (http://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html)
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3.4

Característiques morfològiques de l’àmbit d’estudi

3.4.1

Aspectes generals

Els paràmetres que s’analitzen són els següents:
-

Amplada i fondària del canal
Pendent mitjà del tram fluvial
Tipus de vall fluvial
Tipus morfològic en planta i geometria del canal

Amplada i fondària del canal
Per analitzar la variació en l’amplada de la llera es consideren dos trams: el primer des de abans
de l’inici de l’illa de les Gambires fins l’assut; i el segon, des de l’assut fins al final de l’àmbit
d’estudi, a l’alçada de la finca d’Espadamala.

Fig. 10. Dos imatges corresponents a dos trams diferents dins de l’àmbit de projecte. A l’esquerra, marge dret davant
de la zona nord de l’illa de les Gambires; a la dreta, marge dret corresponent al meandre de l’illa del Sorral.

La variació d’amplada s’analitza considerant la relació entre l’amplada màxima i la mínima del
canal en tot el tram d’estudi.
S’aplica la següent relació: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑎 =
Variació

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝑚)
𝐴𝑚𝑝𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 (𝑚)

Grau

> 2,00

Molt elevada

1,51 – 2,00

Elevada

1,26 -1,50

Moderada

1,11 -1,25

Baixa

1,00 – 1,10

Molt baixa

Fig. 11. Dos imatges corresponents a trams de riu on el marge es una paret vertical. A l’esquerra, zona prèvia a l’assut
de Gallifa; a la dreta, zona de l’antiga fàbrica de Gallifa.

Taula 11. Criteris de valoració de la variació de l’amplada. Font: HIDRI

D’acord amb aquesta valoració, a l’àmbit d’estudi tenim les següents amplades:
Tram

Amplada màxima

Amplada mínima

Variació amplada

1

79,36 m. (es considera 62 m. del canal
principal, i 17,36 m. del canal secundari) (*)

43,14 m

1,83
(Variació
elevada)

2

63,12 m. (es considera 58,12 m. del canal
principal i 5 m. del canal secundari)

19 m.

3,32
(Variació
molt elevada)

Taula 12. Amplades a l’àmbit d’estudi. (*) l’amplada a l’alçada de l’assut (d’uns 100 m.) no ha estat considerada per
considerar-se un punt del riu modificat.

Tipus de vall fluvial i morfologia en planta del canal
Es tracta d’un tram amb una llera ampla encaixada amb un llit que presenta alguns trams amb
aflorament rocós .Al llarg del tram fluvial es formen illes i dipòsits de graves dispersos.
La llera està encaixada fins uns tres m. aproximadament de fondària, però en algunes zones el
límit del riu és una paret força vertical. Aquest efecte ocorre especialment al marge dret a la
zona de l’assut de Gallifa, i sota l’antiga fabrica de Gallifa.
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Fig. 13. Estructura morfològica en planta. La línia blava es correspon amb el traçat del canal; la línia vermella, segueix
la vall fluvial.
Fig. 12. Localització dels trams fluvials on el marge és força vertical i d’alçades superiors als 5 m.

Respecte a la geometria del canal, aquest és clarament meandriforme, tot i que s’ha produït una
pèrdua de la sinuositat des dels anys 40’ fins als 80’. Però, a partir dels anys 80, aquesta
estructura s’ha mantingut més o menys constant al llarg de tots els anys analitzats.
Per analitzar el grau de sinuositat actual s’ha considerat la relació entre la longitud del canal del
riu i la longitud de la vall fluvial. La longitud del canal és de 3.682, mentre que la longitud de la
vall fluvial és d’uns 2.430 m. Aquesta relació dona 1,51. Aquest valor indica un riu meandriforme
(ACA, protocol HIDRI). Aquest aspecte també s’evidencia al llarg de tota la massa d’aigua.

Dins del canal hi ha una gran diversitat i heterogeneïtat en el sentit que hi ha una tendència a
establir illes fluvials i marges amb sediments.
Per a la caracterització dels tipus morfològics de canal, s’ha utilitzat la Classificació de Rosgen
(1996), tal i com s’indica a la figura següent. Aquest sistema realitza una caracterització dels
Tipus morfològics en funció del traçat.

12
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Annex 4. Caracterització del medi

Fig. 16. A l’esquerra, tram amb major corrent localitzat entre l’assut de Gallifa i l’inici de la zona d’Espadamala. A la
dreta, imatge d’altre tram de riu sense corrent situat a l’alçada de la desembocadura del torrent de les Comes, a la
finca d’Espadamala. En aquet segon tram, observes la gairebé inexistència de marge degut al tall amb la roca. també
l’alçada de la terrassa al·luvial.

Fig. 14. Tipus morfològics en planta segons Rosgen (1996)

Considerant la figura anterior i les pendents analitzades del tram, el tipus de llera fluvial es
correspon amb una de tipus E.
Perfil longitudinal, pendents i Règim fluvial
En general, el riu Ter en aquest tram presenta un règim subcrític. La velocitat general de l’aigua
presenta canvis puntuals de règim per la presència d’assuts que provoquen retencions locals de
la corrent.
Just aigües amunt de l’assut de Gallifa el règim es lent, gairebé sense corrent. Ho mateix succeeix
abans de l’assut de la Riba (fora de l’àmbit d’estudi) i de la resta d’assuts.

Fig. 15. Exemple de tram de riu gairebé sense corrent com a conseqüència de la presència de la proximitat de l’assut
de Gallifa.

Fig. 17. Efecte dels assuts sobre la corrent del riu. Cal indicar que la presencia de la passera també exerceix un efecte
de ralentitzador de la corrent d’aigua.
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El tram des de l’Espona de Saderra fins Roda de Ter (cua embassament de Sau), amb una longitud
de 32,2 Km i un desnivell d’uns 81 m., presenta un pendent mig longitudinal del 0,4%.

Per valorar el grau de modificació dels trams fluvials dins de l’àmbit d’estudi es consideren les
següents casuístiques:

La pendent a l’àmbit concret d’estudi s’ha calculat considerant un tram més acotat: Per al càlcul
de la pendent s’ha considerat un tram corresponent a uns 18.852,36 m, entre la desembocadura
del Ges i l’assut proper a la riera del Sorreig. La diferencia de cotes estimades és d’uns 65 m. El
càlcul del pendent es realitza aplicant la següent fórmula:

-

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 =

(𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑢𝑛𝑡 𝑎𝑙𝑡)(𝑚) − (𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑝𝑢𝑛𝑡 𝑏𝑎𝑖𝑥) (𝑚)
𝐷𝑖𝑠𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑚) 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠

D’aquesta forma, l’estimació del pendent és de 3,5 (0,35%). Si es considera el tram objecte de
projecte, entre just abans de l’illa de les Gambires i el final de la finca d’Espadamala (3.682 m),
la diferencia de cotes estimada és de12,5 m. D’aquesta forma, la pendent resultant és de 3,4.
(0,34%).
Tal i com s’ha comentat, en aquest tram de riu cal destacar el gran nombre d’assuts, tot i que en
general suposen desnivells poc importants, entre els 2-3 m.
Aquest tram del riu alt Ter presenta una zona inundable diferenciada de la canal de crescudes
ordinàries que, tot i estendre’s amb una amplada moderada, ho fa de manera contínua en tot el
tram.
S’alternen meandres de diferent curvatura i desenvolupament. Alguns assoleixen un gir superior
a 180º (meandre de la Coromina, fora de l’àmbit de projecte). La plana d’inundació s’alterna a
banda i banda del riu en cada meandre. La part interior dels meandres queda afectada, i en
general està ocupada per terrasses de cultius o plantacions. A la part exterior dels meandres la
plana d’inundació és estreta.
El meandre de Gallifa es afectat per la inundació del T10 anys, ocupant la part interior i afectant
una zona de matollars i una plantació de pollancres; plana inundable situada entre el riu i el
Canal de Gallifa, assolint amplades inferiors als 200 m.
Divisió del flux i Formació de canals secundaris
A l’àmbit d’estudi s’observa la tendència del riu Ter per formar braços secundaris. Aquests són
evidents a l’illa de les Gambires i l’illa del Sorral; però, tal i com s’ha comentat, s’està produint
un efecte de simplificació i pèrdua de funcionalitat dels canals secundaris com a conseqüència
dels efectes derivats de la realització d’antigues extraccions a la llera del riu que han provocat
l’enfonsament d’un braç respecte de l’altre.
S’observen també canvis puntuals de règim per la presència d’assuts. Aquestes estructures es
localitzen tant en zona rústica com urbana i els ressalts sorgeixen majoritàriament amb cabals
baixos.

3.4.2

Canvis morfològics

3.4.2.1

Anàlisi dels trams modificats i alterats per accions directes a la llera.

Desviament del riu
Escurçament
Estrenyiment
Canalització

D’acord amb aquest criteris, l’àmbit d’estudi no es considera tram modificat.
Alteració per presència d’estructures dins de la llera, i altres accions:
El tram mig del riu Ter és troba molt regulat per presencia de petites rescloses. Al tram fluvial
del riu Ter entre Torelló (des d’aigües avall de la desembocadura del Ges), i Manlleu (aigües avall
de la C-17) es comptabilitzen un total de 5 rescloses, i al menys una passera en mal estat.
Aquest excés d’elements transversals frenen la dinàmica fluvial i alteren la dinàmica
deposicional, aspecte que implica una alteració del règim de cabals en el riu tant del cabal líquid
com del sòlid.
A banda dels assuts, cal citar altres elements i accions responsables de l’alteració morfològica
del riu:
-

Extraccions d’àrids
Presència de passera.
Presència de mur just passat l’assut de les Gambires

La presència de la passera, a banda de crear una barrera i uns efectes fins a cert punt assimilables
al dels assuts, també produeix un greu impacte visual en aquest entorn.
El mur existent just passat l’assut de les Gambires actua com un deflector que afavoreix el
desviament del flux del riu cap al canal central en detriment dels canals secundaris del riu.
Per altre banda, històricament s’ha realitzat extraccions d’àrids a la llera del riu que
conseqüentment ha produït un desequilibri sedimentari en el conjunt del tram.
Zona
Illa Gambires

Illa Sorral

Dragats
- Dragat 1983 -85 (post crescuda del 1982) 85 (post crescuda del 1982)
85 (post crescuda del 1982)
- Extracció parcial d’àrids, a aproximadament 2/3 parts de l'illa,
sudmeitat sud -est, que es va reblir altra vegada tota amb runa, cap als
anys 1990.
- Entre 1997 i 2003
- 2013 -2018 -L'actuació es va limitar a la retirada d'un volum 13.215,50
m3 d'àrids en el tram de la llera del Ter de de 230 m.de longitud.
- Va ser objecte d’una extracció d’àrids entre els anys 1997 i 1998, que
va afectar tota la superfície de l’illa.
- 2003: Autorització per a l’execució de treballs d’extracció d’àrids i de
millora del conreu en una part, d’una superfície de 3,81 Ha, de la finca
agrícola “El Sorral”.

Trams modificats
Conseqüentment, aquests aspectes produeixen les següents efectes:
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-

Pèrdua d’amplada i complexitat hidràulica.
Pèrdua de sinuositat
Incisió en el canal i cuirassament
Desconnexió llera

-

Segons la foto de l’any 1988, el canal secundari de l’illa de les Gambires era molt actiu, i
s’observa un inici de possible extracció d’àrids a l’interior de l’illa, i possiblement també al
canal principal.

-

Hi ha tendència a que es formen acumulacions de materials al braç esquerre, actualment
encara força evidents.

-

Al braç dret hi ha una zona on hi ha tendència a dipositar-se material.

-

A partir del 2006 s’observa que aquest braça comença a quedar en desús.

-

Al 2011, arrel de les actuacions realitzades de millora, es recupera de nou aquest braç, però
es torna a perdre posteriorment, després dels forts aiguats del 2018 com a conseqüència de
la deposició de material dins de la llera.

-

A l’Illa del sorral s’observa un increment de l’amplada del braç principal, a mesura que
disminueix la superfície de l’illa, i també es redueix el canal secundari.

Aspectes que es descriuen més endavant.

3.4.2.2

Evolució morfològica de la llera

Per caracteritzar els tipus morfològics de llera dins de l’estudi, tant en el seu estat natural, com
el seu estat actual, s’ha utilitzat la fotografia històrica –vol 1945, 1956 i posteriors- i
l’ortofotografia actual.
Analitzant comparativament les mostres fotogràfiques exposades a les figures següents
s’observa que, al menys des dels anys 40 fins l’actualitat s’han produït canvis hidromorfològics
al tram de riu objecte d’estudi. En general, a l’àmbit de les Gambires el riu era més ample i menys
profund (en el cas de les Gambires el canal secundari era el principal).
Com a conseqüència de les actuacions extractives en la llera del riu iniciades a partir dels anys
60, i especialment els 80, es produeix un desajust, el braç dret comença a enfonsar-se (incisió) i
en general hi ha una pèrdua de sinuositat i una desconnexió hidromorfològica de la llera amb
les unitats sedimentaries (illes). Aquesta pèrdua de sinuositat es pot observar a partir de les
fotos aèries corresponents.
A partir dels anys 80’ l’estructura meandriforme general ja no ha variat substancialment.
Respecte als usos del sòl, els usos al voltant del canal del riu s’han mantingut gairebé idèntics (la
resclosa és del 1.870); exceptuant les plantacions de pollancredes o les activitats de pastura dins
de DPH. Els únics aspectes a remarcar són l’aparició d’alguna infraestructura (C-17), i alguna
granja puntual.
A continuació s’analitza la pèrdua de sinuositat dins de l’àmbit d’estudi, que tal i com s’ha
comentat, es concentra entre els anys 40’ i 80’; tot i que activitats posteriors, com les activitats
extractives, han contribuït a desconnectar la llera.
-

Els usos al voltant del riu en general no experimenten un canvi molt significatiu. En general
hi ha una baixa ocupació de l’entorn fluvial, tot i que si que ha hagut creixement urbanístic
i construcció d’infraestructures (C-17) que no afecten la zona fluvial. Els aspectes més
rellevants són la construcció d’alguna granja, i una passera que creua el riu.

-

L’any 1956, aigües amunt de l’illa de les Gambires s’observen dipòsits de sediments als
marges del riu, així com una altre illa al marge esquerre. Actualment, aquesta illa situada
aigües amunt de les Gambires s’ha connectat amb el marge i ha desaparegut. Les platges de
sediments situades aigües amunt, han desaparegut, i per contra, l’illa de les Gambires ha
incrementat la seva superfície. El canal del braç dret també era més ample.

-

Als anys 45 i 56 el tram fluvial superior a l’illa de les Gambires presentava una amplada
superior a l’actual, amb un major grau de sinuositat que la que presenta actualment.
Aquesta sinuositat es perd, al menys, a partir dels anys 80’. A les fotos del 45 i 56 s’observa
un riu més trenat i amb illes intermitjes. Un dels antics canals, ha quedat actualment com a
canal relictual de l’illa de les Gambires.

-

Fig. 18. Illa del Sorral, en imatge comparativa de 1956 i 2018. Font http://www.icc.cat/vissir3/

Fig. 19. Illa del Sorral, en Imatges comparativa de 1956 i 1988. Font http://www.icc.cat/vissir3/

A continuació es presenten unes imatges comparatives dels trams analitzats, on per cada sèrie
d’imatges, s’han identificat uns punts que permetran apreciar la variació en la morfologia:

Com s’ha comentat, a partir dels anys 80’ – concretament a la foto de l’any 88- s’observa
una “rectilinització” del canal amb una pèrdua de la sinuositat i de les illes interiors.
15
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Tram superior illa Gambires

Fig. 20. Imatges corresponents als anys 1945 (esquerra), i 1956 (dreta). Font http://www.icc.cat/vissir3/
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Fig. 21.Imatges corresponents als anys 1988 (esquerra), i 2001 (dreta). Font http://www.icc.cat/vissir3/

Fig. 22. Imatge corresponent a l’any 2018. Font http://www.icc.cat/vissir3/
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Gambires

Fig. 23. Imatges corresponents als anys 1945 (Esquerra) i 1956 (dreta). Font http://www.icc.cat/vissir3/

Fig. 24. Imatges corresponents als anys 1988 (Esquerra) i 2001 (dreta). Font http://www.icc.cat/vissir3/
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Fig. 25. Imatge corresponents a l’any 2018. Font http://www.icc.cat/vissir3/

Illa Sorral

Fig. 26. Imatges corresponents als anys 1945 (esquerra)i ; 1956 (dreta). Font http://www.icc.cat/vissir3/
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Fig. 27. Imatges corresponents als anys 1988 (Esquerra) i 2001 (dreta). Font http://www.icc.cat/vissir3/

Fig. 28. Imatge corresponent a l’any 2018. Font http://www.icc.cat/vissir3/
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Espadamala

Fig. 29. Imatges corresponents als anys 1945 (Esquerra), i 1956 (dreta). Font http://www.icc.cat/vissir3/

Fig. 30. Imatges corresponents als anys 1988 (Esquerra), i 2001 (dreta). Font http://www.icc.cat/vissir3/
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Fig. 31. Imatge corresponents a l’any 2018. Font http://www.icc.cat/vissir3/
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Conclusions
Les principals aspectes que cal remarcar i que estan relacionats amb la morfologia i estructura
del canal són les següents:
- La massa d’aigua en general té un gran nombre d’obstacles transversals tipus assuts.
Aquests elements encara que de petites dimensions, tenen un paper important en la
alteració del règim de cabal sòlid del riu. Aquests elements han anat alternat la velocitat de
l’aigua i el flux líquid i sòlid.

-

-

s’observa en la morfologia de tot el tram d’estudi (i.e. pèrdua d’amplada activa, incisió del
canal, etc.) i la falta de mobilitat del material per (i.e. acuirassament i aflorament de la
roca mare en el llit fluvial).
Respecte a la captació d’aigua per part del canal de Gallifa, aquest té repercussions sobre
el règim de cabals habituals. (Per altre banda, en els casos en que el cabal és
excessivament baix –per ex. < 3 m3/s-, no turbinen i no realitzen captació i no hi ha
afecció).
Es considera necessari definir una regulació de cabals al tram de riu, ja que té un impacte
en el nivell freàtic i conseqüentment en el dèficit hídric de la vegetació.

- L’assut de Gallifa és un element important d’obstrucció
- La passera transversal que obstaculitza el moviment de l’aigua.
- Excavació d’àrids. Tant la llera com les illes han estat fruit d’excavacions per extracció
d’àrids.
Les possibles causes que han condicionat les característiques morfològiques i que han estat
causants dels petits canvis detectats han estat els següents:
- Gran presencia d’assuts i rescloses
- Extracció d’àrids

3.4.3
-

-

-

-

-

Aspectes hidromorfològics rellevants

Degut a la presencia de les rescloses i a la sobreexplotació d’àrids, durant anys, el tram de
riu estudiat presenta una gran estabilitat morfològica, amb una pèrdua d’amplada i
sinuositat de la llera, una incisió del canal fins a la roca mare (que es força superficial), un
acuirassament del material i una desconnexió de la llera de les unitats sedimentaries
presents.
Les illes estan desconnectades del riu, com a conseqüència hi ha una afecció als hàbitats
i la vegetació associada.
S’ha pogut constatar, al menys des dels anys 40 fins l’actualitat, que s’han produït canvis
hidromorfològics al tram de riu objecte d’estudi. En general, a l’àmbit de les Gambires el
riu era més ample i menys profund (en el cas de les Gambires, el canal secundari era el
principal).
Com a conseqüència de les actuacions extractives en la llera del riu iniciades a partir dels
anys 60, i especialment els 80, es produeix un desajust, el braç dret comença a enfonsarse (incisió) i en general hi ha una pèrdua de sinuositat i una desconnexió hidromorfològica
de la llera amb les unitats sedimentaries (illes).
Analitzant la relació entre cabals i mobilització de sediment, s’observa transport de
sediment fi per cabals de 170 m3/s; per a cabals de 335 m3/s, hi ha transport de càrrega
de fons en algun canal secundari (al estar revestit per calibres de menor mesura) i de
sediment fi en tot el sistema, però cap canvi morfològic destacable; però, per a cabals de
gran magnitud (per exemple 1.504 m3/s) si que hi ha mobilització de sediments i canvis
morfològics destacables. Tanmateix, el sediment que es mobilitza va aigües avall i no hi
ha gaire aportació procedent d’aigües amunt, exceptuant el procedent dels torrents
tributaris (torrent de Vinyals). Este aspecte indica que per a condicions normals, i si no hi
ha extraccions, aquest tram de riu no presentaria erosió.
Analitzant les series de cabals en dos estacions (una aigües amunt), i una altra aigües avall,
s’observa que no ha hagut una variació substancial dels cabal líquids. Per la qual cosa, es
dedueix que els canvis són deguts al dèficit estructural de sediments. Aquest desajust

4.

Estructura i substrat de la llera i sediments

Al present apartat es realitza una caracterització de l’estructura i el substrat de la llera, i de les
illes en cadascun dels trams hidromorfològics en els que s’ha dividit l’àmbit de treball.
Cal indicar que tots dos aspectes són essencials en l’ecosistema fluvial donat que estan molt
relacionats amb els cicles biològics que es desenvoluparan en aquest àmbit.
Les dades s’han obtingut a partir de les analítiques granulomètriques realitzades pel Grup de
Recerca de Dinàmica Fluvial –RIUS de la Universitat de Lleida (UdL), així com de prospeccions
visuals.
La caracterització dels sediment es realitza amb anàlisi visual per una banda, i amb dades
granulomètriques per una altre.

4.1

Sediments a la llera

Les característiques dels sediments s’estudien en detall a l’annex 6 (“Estudi de sediments”) del
present projecte.

4.2

Característiques edafològiques dels sòls a les illes i Espadamala

4.2.1

Introducció

Al present apartat de caracterització edafològica es realitza a partir de la informació procedent
a l’estudi “Caracterització de sòls en ambients de ribera al curs mig del Ter”, elaborat per Jordi
Garcia-Pausas l’any 2018 en el marc del projecte LIFE-ALNUS, així com l’estudi granulomètric i
cales realitzades per l’empresa Esolve. Cal dir que aquests resultats mostrats són
complementaris dels estudis específics realitzats per l’equip redactor i presentats a l’annex 6
(“Estudi de sediments”) del present projecte.
En el desenvolupament de l’esmentat estudi, s’han realitzat una sèrie de mostrejos tal i com
s’indica a la figura següent:
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la vegetació, no és estrany trobar horitzons a una certa fondària més enriquits que d’altres
situats més amunt en el perfil. Tampoc és estrany trobar alguns horitzons soterrats.
Respecte al nivell freàtic, aquest també es un factor força important, donat que pot estar molt
a prop de la superfície o no. Per altre banda, el nivell freàtic és un factor que és variable ja que
depèn del cabal del riu i les precipitacions.

4.2.3

Característiques dels sòls a l’àmbit d’estudi

En general, els sòls de l’àmbit d’estudi són força profunds, amb materials molt diversos, i amb
una alternança d’horitzons amb granulometries distintes que depèn de l’origen del material
arrossegat en les avingudes.
Però, les textures més grolleres (franc-arenosa, sorra franca o sorra) es concentren a les capes
més profundes, mentre que als horitzons superficials solen haver textures més fines (francargilós, o franc-llimós). Els horitzons més profund són també els més pedregosos, amb còdols i
blocs grans.
Respecte a la posició del freàtic, a l’estudi esmentat s’indica que estava per sota d’1 m. de
fondària (tot i que també indica que les analítiques es van realitzar en una època de fortes pluges
i crescudes), tant a l’illa del Sorral com de les Gambires. En canvi, a Espadamala, el contacte
edafològic és lític, no hi ha contacte amb l’aqüífer.
Respecte a possibles condicions anòxiques que es podrien donar a terme per la proximitat del
freàtic, a l’estudi indicat només s’han observat indicis de condicions reductores a partir dels 7080 cm en dos punts de l’illa del Sorral situats més a prop del riu. Això indica que les condicions
anòxiques només es produirien en certes condicions i a partir dels 70-80 m de fondària, amb la
qual cosa no es donen condicions que impedeixin el desenvolupament de la vegetació.
Tots els sòls tendeixen a ser bàsics.
Fig. 32. Localització de les zones de mostreig edafològic. Font “Caracterització de sòls en ambients de ribera al curs
mig del Ter”, (Garcia-Pausas, J. 2018).

4.2.2

Característiques generals dels sòls al·luvials

Els sòls al·luvials sovint són sòls profunds, però poc evolucionats, resultat de l’acumulació de
materials transportats pel corrent del riu.
La posició del sòl respecte del corrent de l’aigua (distància i elevació) és decisiu, atès que
determina la freqüència i la magnitud de les avingudes, així com la fondària del nivell freàtic.
D’aqueta forma, la característica principal dels sòls al·luvials és la seva heterogeneïtat.
La textura i característiques dels sòl al·luvial depèn d’aspectes com la magnitud de les avingudes,
la posició respecte del riu, la tipologia dels materials depositats, proximitat del nivell freàtic, etc.
De forma que la seva textura varia tant lateral com verticalment. De forma que el component
mineralògic pot ser força heterogeni, de forma que el component orgànic i de nutrients també
varia.
Mentre que el més habitual en altres sòls és un decreixement més o menys continu del contingut
de matèria orgànica i de nutrients amb la fondària, en el cas dels sòls al·luvials hi ha típicament
un decreixement irregular del contingut orgànic (Zaimes et al, 2007). És a dir, malgrat que els
horitzons superficials solen ser els que acumulen més matèria orgànica i nutrients per efecte de

A continuació es resumeixen les principals característiques edafològiques dels sòls de les illes de
les Gambires i Sorral, i d’Espadamala:
Sòls de l’illa del Sorral:
Són els que tenen unes característiques millors.
Són sòls rics en matèria orgànica, per la qual cosa són sòls més fèrtils.
Sòls amb una textura més fina, amb la qual cosa tenen una major capacitat de retenir aigua i
nutrients.
Sòls de l’illa de les Gambires:
Són sòls més pobres en general.
Sòls pobres en matèria orgànica
Tenen una estructura sorrenca que pot dificultar la retenció de l’aigua en èpoques de sequera.
El pH és més elevat que a la resta de sòls de l’àmbit estudiat. Podria haver un excés de Na+, tot
i que es difícil que limiti el creixement dels arbres ja que es suposa que aquest es donarà en
horitzons més profunds.
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A continuació es presenta un perfil tipo dels sòls presents a l’illa de les Gambires:
Fondària de
perforació
20-20 cm
60 cm.
125 cm.
200 cm.
300 cm.

445 cm.

545 cm.

Fins 750
(fi
sondeig)

Material

Sol natural
Sorres amb petits còdols i restes de vegetació (arrels)
Sorres fines, de color beig a blanc, amb còdols arrodonits
de tamany centimètric a decimètric
Conglomerats amb matriu sorrenca molt fina. Indicis
d'humitat
Sorres humides amb blocs de roca calcària/ esquistosa i
granits de tamany decamètric (fins 10 cm). El contingut
d'humitat augmenta amb la profunditat.
Blocs de roca i còdols arrodonits amb matriu sorrenca
grollera de color marró clar. Els blocs son de roca
sedimentaria i granits
Sorres de gra mig amb llims a un baix percentatge de
argiles, amb còdols i conglomerats arrodonits de tamany
centimètric a decamètric amb diferent mineralogia (granits,
margues, esquistos).
cm Còdols i conglomerats amb matriu de sorra de gra mig amb
del graveta

Sòls d’Espadamala
Són sòls amb un contingut orgànic més variable. Però suficientment fèrtils i rics en matèria
orgànica.
Tenen una textura prou bona. Però en alguna zona s’ha trobat un sòl força pedregós amb
abundància de còdols en tot el seu perfil.
Taula resum de caracterització edafològica
A continuació es presenta una taula amb els resultats de les analítiques edafologiques
realitzades a l’àmbit de les illes i d’Espadamala.
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perfil
Sorral 1

Sorral 2

Sorral 3

Sorral 4

Espadamala 1

Espadamala 2

Espadamala 3

Espadamala 4

fondària

Tara

Tara+Pes sec

Pes sec

Tara+Pes calcinat

Pes calcinat

MO g

MO (%)

Textura

pH

0-20/25

16,326

24,321

7,995

23,637

7,311

0,684

8,6

Franc-argilosa

7,7

20/25-40

16,299

25,331

9,032

24,548

8,249

0,783

8,7

Franc-argilo-llimosa

7,9

40-60/70

15,738

25,578

9,840

24,971

9,233

0,607

6,2

Franc-argilosa

8,1

60/70-110

16,201

25,582

9,381

25,262

9,061

0,320

3,4

Franc-arenosa

8,4

0-13

16,053

25,828

9,775

24,681

8,628

1,147

11,7

Franc-argilo-llimosa

7,6

13-23

15,948

25,913

9,965

25,267

9,319

0,646

6,5

Franca

8,0

23-40/45

16,806

26,556

9,750

25,849

9,043

0,707

7,3

Franc-argilosa

8,0

40/45-70

15,950

27,195

11,245

26,900

10,950

0,295

2,6

Franc-arenosa

8,5

70-85/90

16,333

27,142

10,809

26,813

10,480

0,329

3,0

Franc argilosa / Franc-argilo-arenosa

8,3

85/90-110

16,169

27,231

11,062

26,498

10,329

0,733

6,6

Franca

8,1

0-18

15,740

26,225

10,485

25,130

9,390

1,095

10,4

Franc-argilo-llimosa

7,7

18-30

16,202

26,880

10,678

26,011

9,809

0,869

8,1

Franc-argilosa

7,8

30-40

16,327

27,227

10,900

26,641

10,314

0,586

5,4

Franc-argilosa

8,0

40-70

15,951

28,601

12,650

28,216

12,265

0,385

3,0

Franc-argilo-arenosa

8,3

70-115

16,333

27,776

11,443

27,434

11,101

0,342

3,0

Franc-argilo-arenosa

8,4

0-15

16,169

27,347

11,178

26,089

9,920

1,258

11,3

Franc-argilo-llimosa

7,7

15-25

16,231

28,343

12,112

27,908

11,677

0,435

3,6

Sorra franca / Franc-arenosa

8,1

25-40

16,055

26,994

10,939

25,922

9,867

1,072

9,8

Franc-llimosa

7,8

40-45

15,951

28,495

12,544

27,994

12,043

0,501

4,0

Franc-arenosa

8,1

40/45-55

16,807

28,678

11,871

27,977

11,170

0,701

5,9

Franc-argilo-llimosa

8,0

55-70

16,128

29,475

13,347

29,115

12,987

0,360

2,7

Franc-arenosa

8,4

0-8

16,805

27,010

10,205

25,605

8,800

1,405

13,8

Franc-llimosa

7,7

8-50

15,948

29,432

13,484

29,005

13,057

0,427

3,2

Franca

8,5

60-68

15,737

33,519

17,782

33,133

17,396

0,386

2,2

Sorra franca

7,8

68-90

16,169

30,860

14,691

30,452

14,283

0,408

2,8

Franc-argilosa

8,6

90-150

16,002

32,145

16,143

31,823

15,821

0,322

2,0

Franc-arenosa

8,8

150-176

16,198

32,407

16,209

32,043

15,845

0,364

2,2

Franc-arenosa

8,7

0-3

16,325

27,209

10,884

26,203

9,878

1,006

9,2

Franc-argilosa

8,0

3-15

16,229

28,891

12,662

27,987

11,758

0,904

7,1

Franc-argilosa

8,1

15-30

15,950

29,446

13,496

28,976

13,026

0,470

3,5

Franc-argilo-llimosa

8,5

30-40

16,053

31,539

15,486

31,104

15,051

0,435

2,8

Franc-argilo-arenosa

8,6

40-75

16,127

34,652

18,525

34,334

18,207

0,318

1,7

Sorra franca

8,9

75-155

16,333

34,063

17,730

33,797

17,464

0,266

1,5

Sorra franca

9,0

0-5

16,332

27,827

11,495

26,643

10,311

1,184

10,3

Franc-argilosa

7,9

5-25

15,948

31,083

15,135

30,320

14,372

0,763

5,0

Franc-argilo-arenosa

8,2

25-50

15,737

30,889

15,152

30,050

14,313

0,839

5,5

Franc-argilosa

8,2

50-90

16,168

32,134

15,966

31,520

15,352

0,614

3,8

Franc-argilo-llimosa

8,6

90-120

16,002

32,391

16,389

31,946

15,944

0,445

2,7

Franc-argilo-llimosa

8,7

0-8

16,325

28,637

12,312

27,432

11,107

1,205

9,8

Franc-argilo-llimosa

8,1

8-20

16,230

29,402

13,172

28,519

12,289

0,883

6,7

Franc-argilosa

8,3

20-50

15,950

31,608

15,658

31,053

15,103

0,555

3,5

Franc-argilosa

8,6

50-80

16,052

32,080

16,028

31,594

15,542

0,486

3,0

Franc-argilo-arenosa

8,6

80-120

16,127

33,527

17,400

33,122

16,995

0,405

2,3

Franc-argilo-arenosa

8,7

120-200

16,805

35,826

19,021

35,512

18,707

0,314

1,7

Sorra franca

8,8
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perfil
Gambires 1

Gambires 2

Gambires 3

fondària

Tara

Tara+Pes sec

Pes sec

Tara+Pes calcinat

Pes calcinat

MO g

MO (%)

Textura

pH

0-3/7

16,128

26,851

10,723

25,667

9,539

1,184

11,0

Franc-argilo-arenosa

7,6

3/7-22

15,485

27,049

11,564

26,571

11,086

0,478

4,1

Franc-argilo-arenosa

8,5

22-26

16,050

27,714

11,664

27,218

11,168

0,496

4,3

Franc-arenosa

8,6

26-38

16,001

27,766

11,765

27,422

11,421

0,344

2,9

Franc-argilosa

8,6

38-55

15,950

28,274

12,324

27,915

11,965

0,359

2,9

Franc argilosa / Franc-argilo-arenosa

8,8

60-75

15,947

28,229

12,282

27,966

12,019

0,263

2,1

Sorra franca

8,8

>75

16,229

31,628

15,399

31,377

15,148

0,251

1,6

Sorra

9,1

0-3

14,878

23,504

8,626

21,663

6,785

1,841

21,3

Franc-arenosa

7,5

3-19

15,232

27,392

12,160

26,948

11,716

0,444

3,7

Franc-arenosa

8,6

19-32

15,835

29,954

14,119

29,721

13,886

0,233

1,7

Sorra

9,1

32-55

15,906

27,530

11,624

27,249

11,343

0,281

2,4

Franc-argilo-arenosa

8,9

55->80

16,185

28,819

12,634

28,603

12,418

0,216

1,7

Sorra franca

9,0

0-5

15,946

26,217

10,271

25,253

9,307

0,964

9,4

Franc-arenosa

7,8

5-10

15,950

27,697

11,747

27,336

11,386

0,361

3,1

Franc-arenosa / Sorra franca

8,6

10-20

16,229

27,955

11,726

27,485

11,256

0,470

4,0

Franc-argilosa

8,6

20-24

15,485

28,742

13,257

28,389

12,904

0,353

2,7

Franc-arenosa

8,7

24-30

16,001

27,866

11,865

27,458

11,457

0,408

3,4

Franc-argilosa

8,6

30-42

15,231

28,517

13,286

28,200

12,969

0,317

2,4

Franc-arenosa

9,0

14,021

29,640

13,736

0,285

2,0

Sorra franca

8,9

42-68
15,904
29,925
Taula 13. Valors del sòls a les illes i zona d’Espadamala. (Font: Garcia-Pausas, J. 2018)
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PM1
mm
0,0625
0,125
0,25
0,5
1
2
4
8
11,2
16
22,6
32
45
64
90,5
128

%
3,7
16,5
29,7
45,3
52,8
56,4
60,0
61,8
64,1
66,4
69,3
73,8
79,1
80,6
92,4
100,0

PM3
mm
0,0625
0,125
0,25
0,5
1
2
4
8
11,2
16
22,6
32
45
64
90,5
128

%
4,2
12,0
26,9
39,7
44,5
47,4
50,4
52,2
54,0
55,9
59,0
62,9
69,0
77,9
82,9
100,0

PM5
mm
0,0625
0,125
0,25
0,5
1
2
4
8
11,2
16
22,6
32
45
64
90,5
128

PM7
mm
0,0625
0,125
0,25
0,5
1
2
4
8
11,2
16
22,6
32
45
64
90,5
128

%
1,2
2,8
6,5
13,4
21,3
28,0
35,7
39,7
44,6
49,5
56,1
63,8
72,0
85,5
93,3
100,0

5.

%
1,4
4,1
11,0
16,9
22,6
29,6
40,9
46,9
53,4
60,1
68,8
77,6
85,4
91,5
100,0
100,0

Hidrologia subterrània
5.1

Aspectes globals

Aqüífers protegits: No hi ha cap aqüífer pels que s’han establert normes de protecció i
addicionals (decret 328/1988).
Zona vulnerable per nitrats. Aquesta informació es considera d’acord amb la delimitació de les
zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries,
segons la designació i ampliacions establertes als Decrets 283/1998 i 476/2004, i al acords de
govern
GOV/128/2009
i
GOV/13/2015.
(http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/dar_dejeccions_ramaderes_fertilitzants_n
itrogenats/dar_zones_vulnerables/)
Segons aquesta informació, tot l’àmbit d’estudi està considerat com a zona vulnerable per
nitrats.

5.2

Taula 14. Anàlisi granulomètric de varis punts a les illes de les Gambires i del Sorral. (Font: Grup de Recerca de
Dinàmica Fluvial de la Universitat de Lleida)

L’àmbit d’estudi es localitza sobre dos aqüífers, un de superficial i una altre profund:
-

100
90

Caracterització dels aqüífers
Aqüífer dels quaternaris al·luvials del Ter i el Ges (codi 2034A11) (superficial)
Aqüífer de les margues, calcàries i llims de la Plana de Vic (codi 2033F21) (profund).

Tots tos formen part de la massa d’aigua subterrània “Plana de Vic-Collsacabra” (Codi 10).
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Fig. 33. Corbes granulomètriques de diferents punts a les illes. (Font: Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial de la
Universitat de Lleida)
Fig. 34. Localització de la massa d’aigua 10. (http://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html)
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Al sector nord de la plana de Vic, i com a resultat dels moviments tectònics que van originar els
relleus de les serres de Bellmunt, Curull i Sta.Magdalena, la direcció de capa canvia, essent Est Oest amb cabussament de 12º cap al Sud.
En aquest sector, zona de Sta. Maria de Corcó, St. Pere de Torelló, i estratigràficament per sota
de les margues, afloren els llims del Puigsacalm mig (Terciari). La potència aproximada del
conjunt de llims i margues és d’uns 350-600 metres. Com a resultat dels moviments tectònics,
els materials dels relleus de les serres localitzades al nord de la plana de Vic s’han comportat de
forma fràgil adsorbint les deformacions a partir de dos sistemes de diàclasi (N-S i ortogonals),
que localment han jugat com a falles. Aquestes discontinuïtats han conferit certa permeabilitat
al conjunt de materials de tal forma que funcionen com a aqüífer fracturat.
La base de l’aqüífer queda delimitada pel canvi transicional entre els gresos de la Fm Folgueroles
i els primers nivells de margues blaves de Vic amb intercalacions de gresos.
Igual que la base, el sostre de l’aqüífer és de difícil delimitació. S’ha considerat per conveni que
el sostre el configuren els nivells de margues de les Fm Margues de Gurb i Margues de la Guixa.
Característiques de càrrega i descàrrega
Fig. 35. Localització de l’aqüífer quaternari al·luvial del Ter i el Ges (http://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html)

La informació que es presenta referent als aqüífers s’ha estret de la fitxa corresponent a la massa
d’aigua subterrània 10, elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Zona de
recarrega/descarrega
Recàrrega natural

Es poden diferenciar dos tipus de recàrrega natural:
recàrrega
pluvial sobre tota la superfície aflorant de la massa i
recàrrega
des dels cursos d’aigua superficial, Ter i Ges

Zones de recàrrega

L’extensió total de la massa d’aigua i la conca de recepció
aigües amunt del riu Ter (indirectament).

Zones de descàrrega

A l’al·luvial del riu Ter i localment els seus efluents

Aqüífer dels quaternaris al·luvials del Ter i el Ges (2034A11).
Està segmentat en dos trams no connectats entre sí. El tram nord finalitza al sud de St. Quirze
de Besora, on el riu Ter circula uns 500 metres sobre les margues del substrat; lloc on s’inicia de
nou l’aqüífer, el qual inclou l’al·luvial del riu Ges i s’estén fins a Roda de Ter, on el riu torna
circular sobre substrat.
El riu Ter presenta al llarg del seu recorregut un sistema de terrasses esglaonades ben
desenvolupades, amb edats compreses entre el Pleistocè i l’Holocè. A la zona de Manlleu hi ha
dues terrasses, mentre que més al nord s’observen fins a quatre nivells, estant la terrassa més
alta penjada uns 80 metres per sobre de la cota del riu. La terrassa baixa i els materials del llit
del riu constitueixen l’aqüífer al·luvial del Ter.
Aquest aqüífer és lliure, està constituït per sorres i graves de procedència pirenaica, amb
potències màximes de l’ordre de 9 - 10 metres. La potència del tram saturat augmenta
notablement en els períodes d’avinguda del riu Ter i en general, per a períodes de pluviometria
mitjana, és d’uns 4-5 m.
Aqüífer de les margues, calcàries i llims de la Plana de Vic (2033F21).

Caracterització

Circulació i piezometria
Tenint en compte la variabilitat geològica espacial i en profunditat, la circulació predominant és
de tipus Porós.
Per l’al·luvial del Ter (i els seus afluents) la piezometria de l’aqüífer està associada al
comportament dels nivells del propi riu Ter i els seus afluents.
A l’al·luvial del Ter el flux és paral·lel al riu, amb una direcció predominant N-NO a S-SE i gradients
de 0,009 a 0,01 m/m.
L’aqüífer Margues de Vic té un flux radial que convergeix al punt regional de descàrrega,
l’al·luvial del Ter i Ges.

Ocupa la part central de l’àrea de la massa d’aigua. S’estén des del nord i est de St. Vicenç de
Torelló fins al sud de Tona.
Aquests materials també són coneguts de forma genèrica com les margues de la Fm Igualada,
margues de Vic i margues de Manlleu. Les margues presenten una coloració gris - blavosa i gran
número de fòssils. En el seu si es localitzen intercalacions de calcàries, gresos calcaris i gresos.
Aquests materials es localitzen al centre i al sud de la plana de Vic, i els estrats presenten una
direcció de capa NE-SO amb un lleuger cabussament (5º) cap a l’oest.

5.3

Piezometria a l’àmbit d’estudi

A partir dels estudis proporcionats pel Grup de Recerca de Dinàmica Fluvial -Rius de la
Universitat de Lleida (UdL) s’han obtingut les series de dos piezòmetres situats específicament
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a l’àmbit d’estudi, un a l’illa de les Gambires i l’altre a l’illa del Sorral. Aquesta ubicació és la
següent:

Fig. 36. Localització dels piezòmetres a l’illa de les Gambires i a l’illa del Sorral
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Nivell piezomètric (msnm)
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Fig. 37. Registre dels nivells piezomètrics a l’illa de les Gambires
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Fig. 38. Registre dels nivells piezomètrics a l’illa dels Sorral
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Observant tots dos registres s’observa una gran influència de l’aqüífer amb els nivells de pluja i
nivells del riu. Aquest efecte s’observa a amb la resposta després de les pluges i aiguats dels mes
d’octubre de 2018.

6.

Usos del sòl i activitats
6.1

Resclosa i canal de Gallifa

La resclosa de Gallifa data de 1.870. És una resclosa de forma inclinada de 4 m d'altura més o
menys i de 105 m de longitud. A la part dreta hi ha una comporta de descàrrega de fons amb
volant de contrapesos de ciment. L'estructura té l'enclavament de roure i està recobert de ferro.
Es va reformar amb ferro vers el 1975. La casa comporta és un edifici de 7 m de llarg per 4 m
d'ample, amb comportes de fusta accionades per un volant i per cadenes (Consorci del Ter.
https://www.consorcidelter.cat/el-territori-del-ter/rutes/ruta-del-patrimoni-culturalfluvial/distribucio/resclosa-de-gallifa).

6.4

Graveres

Històricament a l’àmbit d’estudi s’han realitzat explotació d’àrids en diverses parcel·les properes
al riu. A la figura següent es presenten les diferents explotacions que han hagut a l’àmbit
immediat de projecte, diferenciant-se les activitats finalitzades, les restaurades en període de
garantia, les activitats en actiu amb restauració integrada, les activitats en actiu i les activitats
en Domini Públic (http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html).
Com es pot observar, l’única activitat en actiu propera a l’àmbit d’estudi és Les Gambires
BA20090176 (C1), a nom de Àrids Manlleu, SA. Com es comenta més endavant, aquesta activitat
influeix en l’àmbit d’estudi en la mesura que hi ha una passera construïda sobre el Ter vinculada
a aquesta activitat.
Altres activitats a mencionar són les extractives en domini públic, donat que han determinat els
canvis morfodinàmics del riu.

El seu estat de conservació és bo.
El canal de Gallifa, surt de la resclosa anterior. Té forma de colze: 500 m després de l'inici descriu
un angle de 45 graus cap a la dreta, i a continuació, més o menys en diagonal, arriba a la fàbrica.
Té uns 1,5 m de fondària. Al principi del canal hi ha una comporta de descàrrega de fons. A uns
100 m de l'inici hi ha un pont d'obra i a 80 m de la fàbrica n'hi ha un altre, també d'obra. Fa entre
1.300 m i 1.600 m de llarg. Al llarg del canal hi ha dues comportes de descàrrega de fons.
La seva data de construcció és la mateixa que la de la resclosa de Gallifa a la qual està lligat.
El seu ús inicial era aprofitar aigua per a les fabriques de Gallifa. Actualment l´ús és
d’aprofitament hidroelèctric.
El titular d’aquest aprofitament és l’empresa Estabanell y Pahisa, SA (inscripció A-0000752).
Les característiques de la concessió d’aprofitament d’ús són les següents:
-

Canal de derivació: A cel obert de 1.375 m. de longitud i una secció de 2,5 x 6,5 m2.

-

Cabal màxim: 6.000 l/s (6 m3/s).

-

Cabal de manteniment: 3.400 l/s (d’octubre a març i juny), 4.420 l/s (abril i maig) i 2.720
l/s (juliol a setembre).

6.2

Reserva de pesca

L’àmbit del Ter objecte d’estudi no és una reserva de pesca ni zona de pesca controlada. Es tracta
d’una zona de ciprínids, i està classificat com a Zona Lliure sense mort (ZLLSM-TE-18) segons el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i alimentació.

6.3

Itineraris i camins

A l’àmbit d’estudi es localitza un GR. Es tracta del GR-210. El seu recorregut dins de l’àmbit
d’estudi transcorre pel marge dret del riu Ter, coincidint amb el anomenat “Camí Vora el Ter”.

33
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Annex 4. Caracterització del medi

A9
A3
C1

A8

A2

Passera

A1

D1

D2

A7
A6
A4

B1

A5

Fig. 39. Imatge amb les activitats extractives presents a l’àmbit de projecte I espais propers. Amb color verd s’han indicat les activitats finalitzades (l’activitat A7 és restaurada en període de garantia); amb color marró, les activitats en actiu amb
restauració integrada; amb color taronja s’indiquen les activitats en actiu; amb punt blau, les extractives en domini públic. S’indica també el punt d’ubicació de la passera que creua el Ter i que està vinculada a l’activitat en actiu.
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Activitats finalitzades

Activitats en actiu

N

Exp

Nom explotació

Titular

A1

02/3313

Gambires

A2

92/1680

Mas Riera

A3

99/2839

Nova Riera

Arenes
i
graves
Castellot, SA
Àrids
Manlleu, SA
Arenes
i
graves
Castellot, SA

A4

93/2031

Sorral

A5

93/2092

Mas Colomer

A6

A7

93/2009

87/1225

Arenes
i
graves
Castellot, SA
Àrids
Manlleu, SA

Gallifa III

Gallifa

A8

96/2356

El Dalmau

A9

96/235601

AMP El Dalmau
BA20080122(ADQ)

Material
extracció
Graves

Estat

Graves

Informada i amb
fiança
Informada i amb
fiança
Activitat restaurada
en període de
garantia
Informada i amb
fiança

22.232,6

Informada i amb
fiança
Activitat restaurada
en període de
garantia
Informada i amb
fiança

21.651,6

Informada i amb
fiança

15.979,4

Informada i amb
fiança
Activitat restaurada
en període de
garantia
Resolució
d'autorització
ambiental. Fiança
dipositada.
Activitat
restaurada
en
període de garantia

118.083,9

Estat

Superfície
(m2)
88540.5

Graves

Graves

Graves

Arenes
i
graves
Castellot, SA
Aridos
Conanglell,
SA
Àrids
Manlleu, SA

Graves

Àrids
Manlleu, SA

Graves

Graves

Graves

Informada i amb
fiança

Superfície
(m2)
53.588,7

N

Exp

Nom explotació

Titular

C1

09/3975

Les
Gambires
BA20090176

Àrids
Manlleu, SA

Material
extracció
Graves

Estat

Material
extracció
Graves

Estat

41.876,3

Resolució
d'autorització
ambiental.
Activitat en actiu i
restauració
no
iniciada.

Superfície
(m2)
22.451,1

Activitats extractives en domini públic
62.456,7

N

Exp

Nom explotació

Titular

D1

96/2374

Extracció àrids riu
Ter

Aj. Masies de
Voltregà

D2

94/2155

Extracció àrids al
riu Ter

Dot Coma,
Juan

49.572,9

Sorres

Autorització
d'explotació
Activitat finalitzada
Autorització
d'explotació
Activitat finalitzada

Superfície
(m2)
Nc

Nc

(nc: No consta)

Ús de la passera

63.265,7

Actualment hi ha una passera que creua el riu Ter des del meandre de Gallifa, creua l’illa del
Sorral i permet l’accés dels vehicles a totes dues bandes del riu. Aquesta passera va ser
construïda per poder accedir a l’activitat extractiva de Les Gambires, situada al marge esquerre
del riu, i amb una concessió d’ús vinculada a la mateixa explotació.
D’aquesta forma, l’ACA considera que aquest pas es provisional i s’haurà d’enderrocar una
vegada acabat el termini d’explotació de l’extractiva “Les Gambires”.

Activitat en actiu amb restauració integrada
N

Exp

Nom explotació

B1

92/1822

Gallifa
BAAD070252

Titular
II

Àrids
Manlleu, SA

Material
extracció
Graves

Resolució
d'autorització
ambiental. Fiança
dipositada.
Activitat en actiu
amb
restauració
integrada

Fig. 40. Imatges corresponents a la passera
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Cal indicar que la seva presència i situació redueix notablement el flux del riu Ter, i provoca
alteració de la dinàmica fluvial i afecció paisatgística per presència de la passera de la illa del
Sorral, que afecta a tots dos braços del riu.

6.5

Codi

Codi DBH

Localització

Font
Paretó

del

Propera a la masia de
Gallifa, a la marge
dret del riu Ter

Ambiental

437476.37,
4652849.45

F2

08285-0068

Font Casanova
de la riera

Al costat del torrent
de la Clota

Agropecuari

438482.37,
4653603.45

F3

08285-0071

Font de
Riera

la

Al costat del torrent
de la Clota, propera a
la Font Cassanova de
la Riera

Ambiental

438510.37,
4653598.45

F4

08117-0006

Pou
mas
Gallifa 2

Sota el mas de
Gallifa, proer al riu
Ter. És una font
procedent de mina

-

437651.37,
4652937.45

Taula 15. Fonts properes a l’àmbit d’estudi. Font: http://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html

P4

Pous

P9

P2
P3

Coordenades
(UTM31N ETRS89)

08117-0039

F2 F3
C4
P1
C3

Ús

F1

Fonts, pous i captacions

Al present apartat es llisten els pous, fonts, i piezòmetres existents a l’àmbit d’estudi,
considerant la franja entre aigües amunt de l’illa de les Gambires, i la finca d’Espadamala, i la
plana al·luvial. La informació que es presenta s’ha obtingut de les dades consultables de
l’Agència Catalana de l’Aigua http://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html.

Nom

Pi3
P5

C5

Pi2

La plana del riu Ter, dins de l’àmbit d’estudi presenta nombroses pous d’explotació del freàtic.
A continuació es llisten els catalogats:

C6

Pi1

P6

C2
P10

P7
C1
F1

F4

Codi

Codi DBH

Nom

Localització

Característiques

P1

08117-0021

Pou B can
Dalmau
Camps
i
Colomer

Camps
al
costat dret del
riu Ter

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges
Fondària 8 m.
Ús: Sense dades

437180.37,
4653455.45

P2

08117-0018

Pou C can
Dalmau – Aj.
Sant Hipòlit
de Voltregà

Camps
al
costat dret del
riu Ter

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 8 m.
Ús: abastament

437201.37,
4653312.45

P3

08117-0016

Pou A
Dalmau

can

Camps
al
costat dret del
riu Ter

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 8 m.
Ús: Agropecuari
Abastament

437186.37,
4653281.45

P4

08117-0004

Pou pròmic 2
– Aj. Les
Masies
de
Voltregà

Camps
al
costat dret del
riu Ter

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 8 m.
Ús: Sense dades

437128.37,
4653169.45

P5

08117-0017

Aj. Les Masies
de Voltregà Pou 1

Camps
al
costat dret del
riu Ter

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 90 m.
Ús: abastament

437217.37,
4653222.45

P6

08117-0013

Pou pròmic 1
–
Aj.
les
Masies
de
Voltregà

Camps
al
costat dret del
riu Ter

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 8,9 m.
Ús: Agropecuari

437204.37,
4653190.45

P8

Fig. 41. Localització de les fonts, pous, i piezòmetres a l’àmbit d’estudi. La lletra “F” es correspon amb fonts, i la “P”
amb pous. Font http://aca-web.gencat.cat/recursos/sig/public/VisorPEF.html

Fonts naturals
A l’àmbit d’estudi hi ha coneixement d’algunes fonts com de la font del Paretó. Aquesta és una
font situada al marge dret del riu Ter, a prop de la masia de Gallifa. En aquest cas, l’aigua drenant
que es renta entre els materials de la terrassa fluvial penetra fins que troba una capa de roca
impermeable formada per margues blaves. Està situada en un entorn molt ombrívol.
A banda de la font del Paretó (assenyalada com F1 a la figura), hi ha d’altres fonts:

Coordenades
(UTM31N - ETRS89)
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Codi

Codi DBH

Nom

Localització

Característiques

P7

08117-0003

Aj. Les Masies
de Voltregà Pou 3 (pou
Parató)

Camps
al
costat dret del
riu Ter

P8

08117-0030

Pou 3
Gallifa

Terrassa de la
marge dret del
riu Ter

P9

P10

08285-0049

08285-0027

mas

Pou
Les
Gambires

Pou
mas
Espadamala
de Baix

Coordenades
(UTM31N - ETRS89)

Codi

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 60 m.
Ús: abastament

437345.37,
4652984.45

C6

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 200 m.
Ús: Agropecuari
Abastament

437609.37,
4652782.45

Finca de les
Gambires,
marge
esquerre del
riu Ter

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 50 m.
Ús: Agropecuari
Abastament

437400.37,
4653395.45

Al costat del
torrent
del
Masnou

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 10 m.
Ús: Agropecuari
Abastament

438689.37,
4653002.45

Inscripció
A-0000970

Nom

C1

A-0001130

Font
Jordi

C2

A-0000752

Estabanell
Pahisa, SA

C3

A-0000825

Camps
Colomer,
Assumpció

C4

C5

A-0001379

A-0011639

Mallol,

y

Serrat Puigbó,
Montserrat

Llach
Armengol,
Josep

Característiques

López
Balasch, Anna

Al
braç
secundari del
riu a l’illa del
Sorral

Captació superficial

Coordenades
(UTM31N - ETRS89)
438259.40,
4653257.70

Taula 17. Llistat de captacions superficials

A continuació es presenten el piezòmetres identificats dins de l’àmbit de projecte. Cal indicar
que els existents a l’entorn de la Farga de Lacambra hi ha diversos piezòmetres que no s’han
indicat per quedar aigües amunt del nostre àmbit.
Codi

Codi DBH

Localització

Característiques

Coordenades
(UTM31N - ETRS89)

Marge dret del
riu, sota la
finca de Gallifa

Captació superficial

437576.44,
4652910.71

Marge dret del
riu a l’assut de
Gallifa

Presa

437820.75,
4653113.90

Marge dret del
riu
Ter,
gairebé
davant
de
l’inici de l’illa
de
les
Gambires

Captació superficial

437212.15,
4653497.70

Marge dret del
riu
Ter,
gairebé
davant
de
l’inici de l’illa
de
les
Gambires. Al
costat de C3

Captació superficial

Marge
esquerre del
riu Ter, al
costat
de
l’assut
de
Gallifa

Captació superficial

Nom

Localització

Característiques

Coordenades
(UTM31N - ETRS89)

Pi1

08117-0050

Piezòmetre
les Gambires

Illa de les
Gambires

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges
Fondària 8 m.
Ús: Ambiental

437496.37,
4653115.45

Pi2

08117-0051

Piezòmetre
illa del Sorral
oest

Illa del Sorral

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges
Fondària 5 m.
Ús: Ambiental

438145.37,
4653263.45

Pi3

08117-0052

Piezòmetre
illa del Sorral
est

Illa del Sorral

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges
Fondària 5 m.
Ús: Ambiental

438278.37,
4653319.45

Captacions superficials
Inscripció

Localització

Piezòmetres

Taula 16. Pous propers a l’àmbit d’estudi

Codi

Nom

Taula 18. Piezòmetres dins de l’àmbit d’estudi

A l’apartat d’hidrologia subterrània es presenten les dades corresponents als registres
piezomètrics.

Perímetres de protecció
437211.90,
4653503.20

Respecte als pous que tenen com a ús el consum humà hi ha establerts uns perímetres de
protecció.
Per calcular els radis de seguretat, s’ha considerat el document de l’ACA “criteris tècnics
supletoris per a la determinació de perímetres de protecció de captacions destinades a consum
humà” (Captacions d’aigua. directrius H0330)

437729.90,
4653196.70

D’acord amb aquestes directrius, la metodologia adoptada consisteix a delimitar fins a 3 radis
concèntrics al voltant de la captació on es prohibeix o condiciona determinades activitats
antròpiques, amb un grau de protecció que depèn del cabal d’extracció i les característiques de
l’aqüífer explotat.

37
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Annex 4. Caracterització del medi

No s’hi té en compte el gradient natural, i cal adaptar les 3 corones a contorns poc permeables
o de recàrrega/descàrrega

Codi

El càlcul de les corones de protecció té en consideració aspectes com la fondària del nivell de
l’aigua, tipologia dels aqüífers, i el cabal d’explotació, segons la següent taula:

P8

Fondària
< 10 m
Entre 10 i 25 m
>25 m

Tipus d’aqüífer

ZI

ZII

Característiques

Aqüífers

081170030

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 200 m.
Ús: Agropecuari
Abastament

No Fisurat

?

30

No
aplica

No
aplica

P9

082850049

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 50 m.
Ús: Agropecuari
Abastament

No Fisurat

?

30

No
aplica

No
aplica

21

P10

082850027

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 10 m.
Ús: Agropecuari
Abastament

No Fisurat

?

50

Sense
dades
de cabal
de
captació

Sense
dades
de cabal
de
captació

23

ZIII

No fissurat

50 m.

4*Q0,5

10*Q0,5

Fissurat

50 m.

40*Q0,5

100*Q0,5

No fissurat

30 m.

No cal

4*Q0,5

Fissurat

30 m.

No cal

40*Q0,5

No fissurat

30 m.

No cal

No cal

Fissurat

30 m.

No cal

No cal

Considerant aquests criteris, a continuació es presenten els radis de seguretat de cadascun
d’ells:
Codi

P1

Codi
DBH
081170021

Característiques

Aqüífers

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges
Fondària 8 m.
Ús: Sense dades

No Fisurat

Q

?

Radi
I
50

Radi II
(mínmàx)

Radi III

Parcel·la

Sense
dades
de cabal
de
captació

Sense
dades
de cabal
de
captació

1

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 8 m.
Ús: abastament

No Fisurat

?

50

Sense
dades
de cabal
de
captació

Sense
dades
de cabal
de
captació

1

P3

081170016

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 8 m.
Ús: Agropecuari
Abastament

No Fisurat

?

50

Sense
dades
de cabal
de
captació

Sense
dades
de cabal
de
captació

1

081170004

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 8 m.
Ús: Sense dades

No Fisurat

Sense
dades
de cabal
de
captació

Sense
dades
de cabal
de
captació

2

P5

081170017

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 90 m.
Ús: abastament

No Fisurat

?

30

No
aplica

No
aplica

2

P6

081170013

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 8,9 m.
Ús: Agropecuari

No Fisurat

?

50

No és de
consum

No és de
consum

2

P7

081170003

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 60 m.
Ús: abastament

No Fisurat

?

30

No
aplica

No
aplica

4

50

Radi
I

Radi II
(mínmàx)

Radi III

Parcel·la

Usos permesos i prohibits en cada zona:

Zona II:

081170018

?

Q

Zona I: No és permesa cap activitat no relacionada amb les pròpies de la captació.

P2

P4

Codi
DBH





Prohibits els següents usos i activitats: Dipòsit i distribució de fertilitzants, plaguicides i
herbicides. Ramaderia intensiva. Abocament d’aigües residuals urbanes o de residus
sòlids urbans. Fosses sèptiques. Cementiris. Emmagatzematge, tractament i abocament
de residus líquids o sòlids. Emmagatzematge, transport i tractament d’hidrocarburs,
productes químics, farmacèutics i radioactius. Indústries alimentàries i escorxadors.
Pedreres, mines i extraccions d’àrids.
Es condiciona les activitats següents: Ús de fertilitzants, plaguicides i herbicides.

Zona III:



Resten prohibits els següents usos i activitats: Abocament de residus líquids o sòlids
industrials. Dipòsit de residus radioactius. Injecció de residus industrials en pous i
sondeigs. Conduccions de líquids industrials i hidrocarburs (a gran escala).
Caldrà condicionar les activitats següents: Agropecuàries: complir el codi de bones
pràctiques agrícoles i ramaderes, i tenir validat el pla de gestió de les dejeccions
ramaderes. Abocament d’aigües residuals urbanes o de residus sòlids urbans. Pedreres,
mines i extraccions d’àrid.
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Radis de seguretat de la corona I. Font: Elaboració pròpia a partir del document de l’ACA criteris tècnics supletoris per a la determinació de perímetres de protecció de captacions destinades a consum
humà” (Captacions d’aigua. directrius H0330).
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6.6

Pollancredes

3-

Anàlisi de la bibliografia i estudis elaborats, entre els que cal citar els següents:
• La vegetació de l’illa de les Gambires. Carme Casas (Grup Recerca de Medi
Ambient UV). 2005. No publicat.
• Inventari botànic de l’entorn de l’àmbit de projecte, Elaborat pel CERM, 2018.
No publicat.
Marcatge definitiu dels polígons identificats amb les correccions fetes en camp, i
determinació dels hàbitats associats a cadascun dels polígons.
Descripció dels hàbitats.

L’illa del Sorral va estar ocupada fa més de 20 anys per una explotació forestal (pollancreda).
Actualment l’explotació que està dins de l’illa en DPH està abandonada, i des de l’any 2010 s’està
treballant en un projecte LIFE de restauració de tot aquest entorn.
Actualment, l’explotació forestal es manté al costat de l’illa del Sorral, al meandre de Gallifa amb
una extensió d’unes 8,5 Ha. Aquesta parcel·la queda fora de l’àmbit d’estudi.

6.7

Agricultura

La agricultura és l’activitat dominant al voltant d’aquest tram de riu. Tot i que el projecte no
afecta cap parcel·la agrícola directament.

7.

Vegetació i hàbitats
7.1

Introducció

Al present apartat es realitza una caracterització dels hàbitats de l’àmbit d’estudi considerant el
tram de riu Ter entre l’illa de les Gambires i la finca d’Espadamala. Es realitza una identificació i
caracterització dels hàbitats presents així com una identificació de la flora més rellevant.
Per a la descripció i caracterització dels hàbitats s’han considerat els diferents trams de riu s’han
considerat els següents:
-

Illa de les Gambires

-

Marge fluvial dret

-

Illa del Sorral

-

Finca d’Espadamala

7.2

Metodologia i criteris de treball

Per a la descripció i representació dels hàbitats s’ha considerat un estudi cartogràfic a escala
1:2.000 dels hàbitats corresponents al tram del riu Ter entre l’illa de les Gambires fins la finca
d’Espadamala, prenent com base el vol de l’any 2018. de l’ICGC.
Cada hàbitat està identificat amb el corresponent hàbitat CORINE, Hàbitat de Catalunya i Hàbitat
d’Interès Comunitari (HIC).
Els treballs de camp s’han realitzat al mes de juliol de 2019.
El procediment metodològic ha estat el següent:
1-

2-

Fotointerpretació de les imatges corresponents a l’àmbit de treballs, consistent en
la identificació de masses homogènies i tot els elements identificatoris de l’entorn.
Marcatge previ de les taques homogènies.
Recorregut en camp de verificació i identificació de la correspoenncia de cada
polígon amb els hàbitats identificats. També s’analitza si cada polígon es correspon
amb un hàbitat o amb varis.

45-

7.3

Font d’informació

Informació de caràcter general:
Aspecte
Hàbitats
d’Interès
comunitari
Mapa d'hàbitats
de Catalunya
Cobertes del sòl

Font
Cartografia del departament de territori i Sostenibilitat,
GENCAT

Any
2008

Cartografia dels Hàbitats de Catalunya. Versió 2.

2008

CREAF i dels Hàbitats de Catalunya

2013 i 2017

Informació de caràcter específic:
Aspecte
Vegetació
Flora

7.4

Font
La vegetació de l’illa de les Gambires. Document elaborat
per Carme Casas (Grup Recerca de Medi Ambient UV)
Inventari botànic de l’entorn de l’àmbit de projecte. Llistat
no publicat proporcionat pel CERM a l’equip redactor

Any
2005
2017

Descripció i caracterització dels diferents trams del riu

Actualment el bosc de ribera que es localitza a les bores del riu Ter entre l’illa de les Gambires i
la finca d’Espadamala es troba força alterat tot i que s’hi troben salzedes, restes de vernedes, i
petites alberedes, com a comunitats forestals de ribera principals. El bosc de ribera potencial
d’aquesta zona és una verneda (Alno-Padion), que es correspondria a les Vernedes amb ortiga
borda (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l’estatge submontà, aquesta només es
localitza de forma puntual dins de l’àmbit d’estudi.
A continuació es realitza una descripció global de les característiques vegetals dels diferents
trams de l’àmbit de projecte.
Illa de les Gambires
Tal i com s’ha comentat la vegetació de ribera en tot l’àmbit d’estudi es troba amb importants
símptomes d’alteració. Aquesta es molt intensa en l’illa de les Gambires, que per altre banda és
un entorn d’un gran potencial ecològic.
Aquí s’observen dos zones principals: la zona central i la zona dels marges. En conjunt aquesta
illa presenta uns clars símptomes de pèrdua de naturalitat essent la zona central la que es troba
actualment més degradada com a conseqüència de la fort pressió de pastura que ha patit.
o

Zona central de l’illa.
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Aquí s’observa un gran domini de les espècies ruderals i nitròfiles juntament amb bosquines
de robínia (Robinia pseudoacacia). També s’observen disperses espècies pròpies d’arbres
cultivats, com Populus x canadensis, Populus deltoides, Acer negundo o Platanus x hybrida.
En general s’observen comunitats ruderals i nitròfiles, que dominen els espais obertes entre
les unitats arbòries de robínia. Aquestes formen bosquines més o menys extenses. Cal indicar
que aquesta espècie és dominant al conjunt de l’illa, especialment a la meitat sud. Aquestes
formacions presenten un sotabosc dominat per vegetació herbàcia ruderal (en ocasions amb
domini absolut de l’ortiga) o bardisses.
o

Perifèria de l’illa, amb vegetació de ribera. Aquesta vegetació queda limitada a una
estreta franja als marges. No es una franja constant, i les seves característiques en quant
a qualitat varien notablement, des de punts on dominen els salzes, o petites zones amb
vernedes, fins zones on dominen les espècies pròpies d’arbrat conreat, o robínies. La
zona de major interès es correspon amb l’extrem oriental de l’illa.
Així doncs, es troben els següents tipus d’unitats de vegetació:
 Salzedes
 Vernedes. Aquestes es troben a la zona nord, just abans de la formació dels dos
braços que envolten l’illa, i al final de la mateixa, a l’extrem oest.
 Zones amb arbrat conreat naturalitzat. Aquest es troba molt estès al llarg del marge
de l’illa.

o

Braços fluvials.
Actualment la major part del cabal del riu circula pel braç esquerra del riu. Al braç
esquerre, en la seva meitat nord, la circulació de l’aigua és intermitent. En aquesta zona,
en el llit del riu hi trobem per una banda salzes arbustius dispersos, com Salix eleagnos,
Salix purpurea, i Salix alba (arbustiu); es tracta d’un sargar degradat a causa de la
pastura. Per altra banda s’hi troben també herbassars humits propis de les vores dels
cursos d’aigua (Glycerio- Sparganion), amb Veronica beccabunga i Glyceria fluitans. A
causa de l’entrada del bestiar al riu aquesta àrea es troba també fortament
ruderalitzada.

Altres aspectes que s’han de tenir en consideració en el funcionament ecològic de l’illa són els
relacionats amb la hidrologia i la relació de la illa amb els nivells piezomètrics i el cabal del riu.
Com a conseqüència d’activitats activitats extractives que s’ha realitzat sobre el braç dret del
riu, aquest ha patit un procés d’enfonsament i aquesta illa ha quedat a unes cotes molt elevades,
de forma que en molts punts de la mateixa gairebé no hi ha una bona relació amb la hidrologia.
Entorn del marge fluvial al meandre de les Gambires, davant de l’illa de les Gambires
Es tracta d’un entorn agrícola on, a banda i banda de riu, hi ha conreus herbacis extensius (blat,
ordi, moresc). Aquests conreus arriben gairebé fins a la filera d’arbrat situats al marge del riu.
Entre aquesta filera i els camps hi ha un camí d’1 m. d’amplada que permet fer un recorregut
naturalista pel voltant (GR-210).
Es tracta d’un tram de riu on la franja de ribera està molt limitada a una filera o dos d’arbres a
partir de la part superior del marge. La vegetació de ribera presenta una gran pobresa específica
donat que la major part de les espècies observades es corresponen amb varietats comercials de

pollancres o plataners, amb algun Acer negundo, i una relativament elevada densitat de robínia.
També s’observa un excés de vegetació ruderal i nitròfila.
Malgrat tot, entre aquesta vegetació s’hi troben exemplars de Salix alba, Fraxinus excelsior,
Ulmus minor o algun vern (Alnus glutinosa, i fins i tot algun exemplar puntual de roure (Quercus
pubescents).
Aquesta estructura queda interrompuda en molts trams on hi ha una absència total de vegetació
de ribera; i també hi ha punts amb erosió de marge, just a la zona de l’inici del meandre.
Illa del Sorral o de Gallifa
Tal i com s’ha comentat, aquest indret té un valor hidrològic i ecològic excepcional.
Aquesta illa s’ha format aigües avall de l’assut de Gallifa. Distribueix el riu en dos canals,
l’esquerre és el que porta el cabal principal i el segon és molt més estret i amb molt menys cabal.
A banda d’aquests dos canals, també hi ha altre molt més petit.
L’entorn d’aquesta illa el conformen antigues plantacions de ribera sobre les quals es va realitzar
un projecte de restauració i custòdia fluvial “Riberes del Ter”, impulsat pel Centre d’Estudis dels
Rius Mediterranis – Museu del Ter l’any 2010, de forma que actualment s’observa un major
desenvolupament de la salzeda. Tot i així encara s’observen restes de l’antiga pollancreda, salzes
caiguts o excessivament junts que impedeixen el desenvolupament dels nous individus. També
s’observa encara la presencia de zones amb pollancres de varietats comercials, que localment
presenten una gran densitat, i robínies.
Per altre banda, aquesta illa està creuada per un camí amb una passera que afecta tots dos
braços del riu. Aquesta passera ocupa la llera del riu i obstrueix seriosament el flux del mateix,
produint una alteració de la dinàmica fluvial i una afecció paisatgística d’aquest tram fluvial.
Altre impacte significatiu que cal considerar és la presencia de l’assut de Gallifa situat entre totes
dues illes.
En aquest entorn hi ha un domini de la salzeda amb presencia de verneda a la zona oriental.
Cal remarcar la formació esporàdica de basses temporals a l’interior l’illa.
Espadamala de Baix
Aquesta finca es troba a la riba esquerra del riu, just davant de l’antiga fàbrica de Gallifa. Va ser
el primer Refugi de Fauna Salvatge d'Osona, declarat l'any 1987. El riu Ter hi forma un petit
meandre amb prats i arbres de ribera bastant continus i una de les colònies d'ocells ardèids
nidificants més grans de Catalunya. Hi ha un acord de custodia amb la propietat, privada, per
restaurar-hi els ambients aquàtics i riberencs i conservar-hi els nius d'ocells aquàtics,
compaginant-hi activitats ramaderes sostenibles.
Els usos del sòl a la parcel·la són eminentment agrícoles (conreus herbacis extensius) i ramaders
(pastura de bestiar, generalment boví). Però, a la parcel·la situada és una antiga zona de pastura
abandonada. Tot i així, a prop de la casa d’Espadamala, vorejant el torrent que desemboca al
sud de la unitat d’actuació (torrent de les Comes), apareix un petit bosquet de freixes (Fraxinus
excelsior) i oms (Ulmus minor) amb alguna clapa d’àlbers (Populus alba); tot i que dominen les
alineacions al voltant del mateix en forma de pollancres amb un sotabosc amb espècies ruderals
i nitròfiles (hi ha un gran domini de la ortiga –Ortiga dioica-).
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En la zona de DPH i marge d’aquesta zona es localitzen restes de vegetació de ribera amb una
presencia de verns. Juntament amb aquests també s’observen unitats de ribera com els freixes
(Fraxinus excelsior), alguns oms (Ulmus minor) i petites clapes amb alguna clapa d’àlbers
(Populus alba), aquestes estan molt disperses i amb presència de pollancres.

Codi
Corine
37
37.4

Hàbitat Corine

44
44.1412

Boscos
Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya
mitjana.

44.3432+

Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga borda (Lamium
flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l’estatge submontà.

S’inclou per a cadascuna de les unitats la següent informació:

44.612

-

Codi de l’hàbitat CORINE, i el seu enunciat.

41.7131+.

-

Estat de conservació de l’hàbitat en tot el territori. Avaluat mitjançant criteri expert
aplicat durant el treball de camp. Hem aplicat les següents categories: Bo, Mitjà, Dolent,
No constatat (en els cas de no haver pogut observar directament l’hàbitat), i No procedeix
(en el cas d’hàbitats fortament antropitzats, de les coves i avencs i mines).

Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent (Iris foetidissima), del
territori ruscínic i dels Prepirineus centrals.
Boscos de roure martinenc (Quercus pubescens), calcícoles, de la
muntanya mitjana, i comunitats equivalents.

6
61.51+

Roques, tarteres, glaceres, coves
Terrers (badlands) calcaris, generalment margosos o bé
guixencs, amb vegetació molt esparsa o quasi nus

8
82.33+

Terres agrícoles i àrees antròpiques.
Conreus herbacis extensiu se secà, de muntanya

83.321

Plantacions de pollancres

83.324

Plantacions i formacions subespontànies de Robinia pseudoacacia.

87.1

Conreus abandonats.

87.22

Comunitats ruderals de muntanya

Herbassars, jonqueres i prats humits
Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars
graminoides, hidròfils, de terra baixa i muntanya mitjana

La resta de vegetació ripària està formada per jonqueres i canyissars però amb una pèrdua de
qualitat per abundància d’espècies nitròfiles.

7.5

Caracterització dels hàbitats

7.5.1

Aspectes generals

A continuació es citen i comenten el total d’hàbitats identificats, ordenats segons el seu codi. Els
codis dels hàbitats i els seus enunciats es corresponen exactament amb els que s’especifiquen
al Manual d’Hàbitats de Catalunya (Carreras, Ferré & Vigo, 2015).

-

Al final s'hi detalla el codi i l’enunciat dels hàbitats de Catalunya (HC) i dels Hàbitats
d’interès comunitari (HIC) si s'escau, i s’indica si és prioritari o no.

7.5.2

Hàbitats

El conjunt d’hàbitats identificats és el següent
Codi
Corine
24
24.226
24.52.

24.53

Hàbitat Corine
Aigües Corrents
Codolars fluvials amb vegetació no especialitzada, sobretot a terra
baixa
Comunitats de teròfits alts –Polygonum lapathyfolium (presseguera
borda) Chenopodiun glaucum (moll farinell), Xanthium italicum
(llapassa borda), Bidens frondosa...- nitròfiles, de fangars de vores
de rius i embassaments.
Gespes de Polypogon viridis, Paspalum distichum, P. vaginatum...,
nitròfiles, de fangars de les vores de riu i del litoral, a terra baixa.

24.61+.

Lleres rocoses generalment no submergides

31

Bosquines i matollars de muntanya i d’ambients frescals de terra
baixa.
Bardisses amb esbarzer (Rubus ulmifolius), aranyoner (Prunus
spinosa), gavarreres (Rosa spp.)..., mesoxeròfiles, lligades a boscos
més aviat secs, de la muntanya mitjana poc plujosa.
Prats (i altres formacions herbàcies) basòfiles, secs, de terra baixa
i de la muntanya mitjana
Llistonars (prats secs de Brachypodium retussum) amb teròfits,
calcícoles, de terra baixa

31.8122

34
34.511

Presència

General al costat de les dues
illes
Localitzada a alguns marges.
Hàbitat molt puntual que es
barreja amb els hàbitats de
ribera.
Marges. Hàbitat molt puntual
que es barreja amb els
hàbitats de ribera
Puntual:
Braç esquerre del Ter
Ter aigües avall de la resclosa

General.
Barrejat entre els hàbitats
principals.

Localitzat
entre
altres
comunitats, com boscos de
roures, etc.

7.5.2.1

Presència

Localitzar en determinats
punts de l’extrem nord de
l’illa de les Gambires. També
es localitza en determinats
punts dels marges del riu.
Dominant:
- Illa del Sorral
- Illa de les Gambires
Discontinu:
- Puntualment a les illes
del Sorral i de les
Gambires, barrejat amb
la salzeda.
- Espadamala
Puntual:
Espadamala
Puntual a l’àmbit estricte de
projecte. Relegat als marges
amb els conreus
Localitat molt puntualment.
Fora de l’àmbit estricte de
projecte
Paisatge que envolta l’àmbit
de treball
Bastant general. Alguns rodals
presenten
les
varietats
d’explotació
forestal
naturalitzades.
Molt extensiva.
Nucli molt important en l’illa
de les Gambires.
Illa Gambires
Espadamala
Especialment a l’entorn de
Illa Gambires
Espadamala

Aigües Corrents (24)

Codolars fluvials amb vegetació no especialitzada, sobretot a terra baixa (24.226)
Els codolars fluvials són molt puntuals i ocasionals en aquest àmbit d’estudi, donat que es tracta
de àmbits de transició, que queden inclosos dins d’altres unitats de vegetació (salzedes, etc).
Aquests codolars sense vegetació apareixen de forma puntual al voltant de la passera de Gallifa,
especialment després d’avingudes.
-

Estat de conservació: Bo.

-

HC que hi correspon: 24a Llits i marges de rius, o vores d’embassaments, sense vegetació
llenyosa densa.

-

HIC que hi correspon: Cap.
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Fig. 43. Comunitats de teròfits nitròfils de les vores del riu al marge de l’illa de les Gambires

Gespes de Polypogon viridis, Paspalum distichum, P. vaginatum..., nitròfiles, de fangars de les
vores de riu i del litoral, a terra baixa. (24.53).
Es localitzen a primera línia dels marges fluvials, en ocasions barrejats amb els hàbitats de
teròfits alts, entre les que cal indicar la presència d’espècies al·lòctones.
-

Estat de conservació: Mig.

-

HC que hi correspon: 24a Llits i marges de rius, o vores d’embassaments, sense vegetació
llenyosa densa

-

HIC que hi correspon: 3280 Rius mediterranis permanents, amb gespes nitròfiles del
Paspalo-Agrostidion orlades d’àlbers i salzes.

Fig. 42. Imatge corresponent a codolar típic a l’entorn del braç dret del Ter a l’alçada de l’Illa de les Gambires

Es tracta d’hàbitats que es poden veure modificat amb molta facilitat degut a les pròpies
dinàmiques hidrològiques. Però també per accions de caràcter antròpic com el dragat del riu.
Comunitats de teròfits alts –Polygonum lapathyfolium (presseguera borda) Chenopodiun
glaucum (moll farinell), Xanthium italicum (llapassa borda), Bidens frondosa...- nitròfiles, de
fangars de vores de rius i embassaments. (24.52).

Lleres rocoses generalment no submergides (24.61+.)

Els marges del riu en franges molt estretes van acumulant sediments de material fi, que queden
recoberts parcialment per comunitats formades per espècies higròfiles i nitròfiles de cicle vital
curt.

Els trams on aquest tipus d’hàbitat és present és al braç esquerre del riu a l’alçada de les
Gambires, i al tram del riu Ter aigües avall de la reclosa de Gallifa.

Una part de la llera del riu Ter dins de l’àmbit d’estudi és una llera de roca. D’aquestes una part
és no submergida, però també hi ha trams fluvials amb roca.

Es localitzen limitant amb la vegetació ripària existent al marge del tram fluvial. Entre les quals,
es van localitzant unitats més ruderalitzades.
Les espècies observades en aquest hàbitat són: llapassa borda (Xanthium echinatum ssp.
Italicum), presseguera borda (Polygonum persicae) Bidens frondosa, Lythrum salicaria,
Epilobium hirsutum o també alguna unitat de nyàmera (Helianthus tuberosum).
-

Estat de conservació: Mig.

-

HC que hi correspon: 24a Llits i marges de rius, o vores d’embassaments, sense vegetació
llenyosa densa.

-

HIC que hi correspon: 3270 Rius amb vores llotoses colonitzades per herbassars nitròfils del
Chenopodion rubri (p.p.) i del Bidention (p.p.).

Fig. 44. Dos trams de riu amb presencia de lleres rocoses. A l’esquerra tram aigües avall de la resclosa de Gallifa. A la
dreta, llera rocosa corresponent al braç esquerre del Ter en les Gambires.

-

Estat de conservació: Bo

-

HC que hi correspon: Cap

-

HIC que hi correspon: Cap.

7.5.2.2

Bosquines i matollars de muntanya i d’ambients frescals de terra
baixa (31).

Bardisses amb esbarzer (Rubus ulmifolius), aranyoner (Prunus spinosa), gavarreres (Rosa spp.)...,
mesoxeròfiles, lligades a boscos més aviat secs, de la muntanya mitjana poc plujosa. (31.8122).
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Hàbitat que es localitza de forma molt puntual di barrejat amb altres comunitats dins de l’àmbit
d’estudi. Al cas que ens ocupa, es pot observar alguna petita bosquina de bardisses en els límits
amb la part conrada de la finca d’Espadamala; on juntament amb l’esbarzer es pot trobar algun
exemplar d’om (Ulmus minor), arç blanc (Crataegus monogyna), aranyoner (Prunus spinosa),
sanguinyol (Cornus sanguinea), etc. També es localitza juntament amb comunitats de rouredes.
-

Estat de conservació: Dolent

-

HC que hi correspon: 31p Bardisses amb aranyoner (Prunus spinosa), esbarzers (Rubus
spp.)..., mesòfiles, de la muntanya mitjana.

-

HIC que hi correspon: Cap.

7.5.2.3

Herbassars, jonqueres i prats humits (37)

Aquest hàbitat es localitza en zones on les condicions d’humitat són més elevades, com és el cas
d’alguns marges del riu, o zones de l’interior més deprimida. També a la zona sud d’Espadamala.
En moltes ocasions no es localitza aquest hàbitat com a tal, sinó molt fragmentat.
-

Estat de conservació: Baix

-

HC que hi correspon: Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus) i herbassars
graminoides hidròfils, de terra baixa (i de la muntanya mitjana). 37b.

-

HIC que hi correspon: Jonqueres i herbassars graminoides humits mediterranis, de l
Molinio-Holoschoenion.

7.5.2.4

Boscos (44)

Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya mitjana. (44.1412)
El bosc de ribera que actualment està ocupant les vores del riu Ter, al seu pas per l’Illa de les
Gambires i per una part important dels marges del riu està força alterat. Els marges dels dos
braços del riu a banda i banda del l’illa de les Gambires presenten un tipus de vegetació de ribera
amb diferents graus de conservació. Es troba des d’unes comunitats pròpies de les salzedes fins
a restes de vernedes.
La salzeda és un hàbitat on dominen les poblacions de salzes, principalment Salix alba, més o
menys denses i altes. A l’àmbit d’estudi està bastant estes tot i que presenta un alt grau
d’alteració en molts casos. Els àmbits on està millor representat és a l’illa del Sorral, i a l’illa de
les Gambires.
A l’illa de les Gambires, la salzeda es localitza a les zones més properes als marges, però amb
presencia d’altres al·lòctones o varietats d’explotació forestal. A l’àmbit d’estudi s’han localitzat
diversos polígons amb aquest hàbitat:
-

-

Zona nord de l’illa, entre el braç secundari actiu i el primer braç secundari cec. Aquí la salzeda
es presenta juntament amb algun vern. La composició específica varia de l’àmbit concret,
però es poden indicar, en general, la presencia de les següents espècies:
Como espècie arbòria dominant està el salze (Salix alba). Aquest té un recobriment força
important en totes les àrees cartografiades (entre el 50 i 80%), al que l’acompanya
puntualment el vern (Alnus glutinosa), formant taques barrejades entre aquests, i amb un
recobriment del 17% de mitjana. Altres espècies arbòries dins d’aquesta unitat, però amb
unes densitats de recobriment molt inferiors són: l’om (Ulmus minor), àlber (Populus alba),

o el freixe (Fraxinus excelsior). Molt puntualment s’han identificat alguns exemplars
d’avellaner (Corylus avellana) o roure martinenc (Quercus humilis). Entre aquestes espècies
també s’observen de forma puntual espècies al·lòctones com la robínia, el plataner o Populus
deltoides.
- Entre les espècies arbustives cal destacar la presència puntual del sanguinyol (Cornus
sanguínea), arç blanc (Crataegus monogyna), saüc (Sambucus nigra) o l’esbarzer (Rubus
ulmifolius).
- Dins de l’estat herbaci hi son presents les següents especies: Brachypodium sylvaticum,
Alliaria petiolata, Galium aparine, Carex pendula, o Arctium minus. Amb una gran presència
de l’ortiga (Urtica minor).
- Zona oriental de l’illa i zona sud. És la franja més extensa i representada de la salzeda dins
del conjunt de l’illa pròpiament dita. Aquesta zona es localitza a l’extrem oriental de l’illa,
amb una bona composició de la comunitat de ribera, que presenta una composició semblant
a l’anterior.
- Resta de l’àmbit de l’illa. La salzeda està més alterada amb una important presència
d’espècies al·lòctones o de varietats forestals. En general s’observen les següents unitats:
salze (Salix alba), Populus deltoides, Acer negundo, Robinia pseudoacacia. En menor
percentatge es localitzen espècies com Plataner (Platanus hybrida). Com espècies arbustives
i herbàcies cal citar les següents: Lactuca serriola, Chenopodium álbum, Arctium minus,
Poligonum persicae, Urtica dioica, Carex pendula, Scrophularia nodosa, Xanthium echinatum
ssp. Italicum, Rubus ulmifolius, Poligonum persicae, Calystegia sepium (corretjola gran)
- Marges del riu. Als marges del riu també es localitza formant alineacions entre les unitats de
Populus deltoides, Robinia pseudoacacia, Acer negundo, etc.
A l’illa del Sorral la presencia de salzeda es gairebé continua. Aquesta salzeda en general està
en bon estat, i l’espècie arbòries dominant amb una cobertura superior al 80% són els salzes
(Salix alba), entre els que fan presència verns (Alnus glutinosa). Aquests es localitzen amb una
presència irregular, però més freqüent cap a l’extrem oriental de l’illa.
Altres espècies arbòries presents a l’entorn de l’illa del sorral són les següents: àlber (Populus
alba), pollancre (Populus nigra), om (ulmus minor), freixe (Fraxinus excelsior). Mes puntualment
s’ha trobat til·ler (Tilia cordata). Entre aquestes espècies pròpies de ribera, fan presència
robínies (Robinia pseudoacacia), Populus deltoides, Populus x canariensis, Platanus hybrida.
Com espècies arbustives cal citar: Salix cinerea, Rubus caesius, R.ulmifolius, Cornus sanguinea,
Sambucus nigra, o Crataegus monogyna.
Com a espècies herbàcies se localitzen unitats de Carex pendula, Brachypodium sylvaticum,
Epilobium hirsutum, a les zones més humides o al costat de l’aigua. A les zones més obertes
s’observen les següents espècies més pròpies de prats i herbassars: enciam bord (Lactuca
serriola), Aster pilosus, blet blanc (Chenopodium álbum), matabou (Bupleurum fruticossum),
cardó (Dipsacus fullonum), Petrorhagia prolifera, Galium aparine, planchon (Parthenocissus
quinquefolia), herba sabonera (Saponaria officinalis).
Valoració
-

Estat de conservació: Variable: Mig-bo; Mig.

-

HC que hi correspon: 44d Salzedes (sobretot de Salix alba) de terra baixa i de la muntanya
mitjana.

-

HIC que hi correspon: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.
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-

HIC que hi correspon: 91E0* Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion).

Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent (Iris foetidissima), del territori ruscínic i dels
Prepirineus centrals. (44.612).
Amb questa classificació s’ha inclòs una petita taca d’àlbers situada a la finca d’espadamala, on
l’espècie arbòria dominant és l’àlber (Populus alba). Gairebé no hi ha estrat arbustiu, i a l’estrat
herbaci hi dominen dos especies molt ruderals i nitròfiles: Urtica dioica i Quenopodium alba.

Fig. 45. Exemples de dos trams amb salzeda: a l’esquerra, marge esquerre del riu Ter a l’alçada de l’illa de les Gambires.
A la dreta, salzeda a l’interior de l’illa del Sorral.

Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga borda (Lamium flexuosum), de la terra baixa
plujosa i de l’estatge submontà. (44.3432+).
La verneda dins de l’àmbit d’estudi es localitza en superfícies molt reduïdes, alterades i
fragmentades. Pràcticament es troba en tres nuclis separats, un als extrem est i oest de l’illa de
les Gambires, a l’entorn de l’illa del Sorral, i a l’entorn de la finca de les Gambires, en una franja
propera al riu. També es localitza de forma puntual entre la vegetació dels marges del riu entre
les comunitats de salzes. Es tracta d’una verneda que es troba molt barrejada amb altres
espècies pròpies del bosc de ribera (alberedes i salzedes).
Es tracta de d’una superfícies molt reduïdes, amb presencia de verns (Alnus glutinosa) com
espècie dominant, però on també apareixen altres espècies arbòries i arbustives com: salze
blanc (Salix alba), puntualment l’om (Ulmus minor), el freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior), el
avellaner (Corylus avellana) o el sanguinyol (Cornus sanguinea). A l’àmbit de la finca
d’Espadamala es localitza també alguna unitat d’àlber (Populus alba).
Malgrat tot, també es troben espècies al·lòctones invasores com per exemple la robínia (Robinia
pseudoacacia) o Acer negundo.

Fig. 46. A l’àmbit d’estudi es localitza una petita albereda a la finca d’Espadamala

-

Estat de conservació: Mig. Mig-baix

-

HC que hi correspon: 44j Alberedes (i pollancredes) amb lliri pudent (Iris foetidissima), del
territori ruscínic i dels Prepirineus.

-

HIC que hi correspon: 92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de ribera.

Boscos de roure martinenc (Quercus pubescens), calcícoles, de la muntanya mitjana, i
comunitats equivalents. (41.7131+).
A l’àmbit estrictament de projecte delimitat per la franja de DPH i la línia de Q10 no hi ha
rouredes pròpiament dites. Les masses més properes queden molt a prop però es situen en
nivells orogràfics superiors. Però, s’observen petites taques corresponents a agrupacions de
roure martinenc alguns marges de finca, com per exemple al límit superior de la finca
d’Espadamala.
La representativitat d’aquesta unitat dins de l’àmbit estricte d’estudi és molt puntual. Per altre
banda, també cal fer menció de la presencia d’algun exemplar de roure martinenc entre
diferents comunitats de bosc de ribera.

Zona del riu a l’àmbit d’Espadamala amb un domini de la vegetació ruderal. Però, al marge del
riu i ha una representació de verneda.
-

Estat de conservació: Mig. Mig-baix

-

HC que hi correspon: 44f Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga borda (Lamium
flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l’estatge submontà.
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Fig. 47. Marge dels conreus i inici de la zona oberta d’Espadamala dominada per vegetació ruderal i nitròfila. En aquest
límit s’identifiquen agrupacions de roure martinenc.

-

Estat de conservació: Mig-baix

-

HC que hi correspon: 41k Rouredes de roure martinenc (Quercus pubescens), calcícoles,

-

de la muntanya mitjana.

-

HIC que hi correspon: Cap

7.5.2.5

Terres agrícoles i àrees antròpiques (8).

Plantacions de pollancres (Populus spp.) (83.321)
A l’àmbit d’estudi s’han practicat moltes activitats d’explotació forestal. Per exemple, l’illa del
Sorral va estar ocupada fa més de 20 anys per una explotació forestal (pollancreda). Actualment
l’explotació que està dins de l’illa en DPH està abandonada, i des de l’any 2010 s’està treballant
en un projecte LIFE de restauració de tot aquest entorn.
Actualment, l’explotació forestal es manté al costat de l’illa del Sorral, al meandre de Gallifa amb
una extensió d’unes 8,5 Ha. Aquesta parcel·la queda fora de l’àmbit d’estudi. També queden
restes de antigues explotacions en alguns punts seguint els marges del riu. En aquestes
formacions generalment l’espècie dominant són les varietats de pollancre plantades, en
ocasions de forma gairebé monoespecífica. A les zones abandones s’observa una barreja amb
unitats de vegetació natural.

Fig. 48. Imatges corresponents a plantacions de pollancres. A l’esquerra, explotació en actiu al meandre de Gallifa. A
la dreta, restes de pollancreda envoltant el torrent de les Comes.

-

Estat de conservació: Les plantacions monoespecífiques suposen un gran empobriment
dels ecosistemes naturals.

-

HC que hi correspon: Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis
var. acerifolia) i altres planifolis de sòls humits.

-

HIC que hi correspon: Cap

Plantacions i formacions subespontànies de Robinia pseudoacacia. (83.324).
Es tracta de formacions dominades per la robínia (Robinia pseudoacacia).
Aquesta espècie està distribuïda al llarg de tot l’àmbit de projecte, barrejat amb altres espècies
a l’àmbit de ribera. Però té una presencia especialment important a l’àmbit de l’illa de les
Gambires, on forma una bosquina.

Fig. 49. Dos exemples de presencia i dominància de la robínia: a l’esquerra, boquines de robínia a l’illa de les Gambires;
a la dreta, marge del riu amb dominància de robínia.
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-

Estat de conservació: Són poblaments producte de l’activitat humana, que suposen la
transformació d’altres hàbitats forestals, de manera que no té problemes de conservació.
Son causa d’empobriment d’hàbitat.

-

HC que hi correspon: Cap.

-

HIC que hi correspon: Cap.

Comunitats ruderals de muntanya (87.22)
Es tracta de comunitats que es localitzen fonamentalment a l’entorn de l’illa de les Gambires i
també a l’àmbit d’Espadamala. Es tracta d’una zona que va ser freqüentada per l’home i
especialment pel bestiar. Es tracta d’un sòl més ric en matèria orgànica i compostos nitrogenats.
Com a espècies presents s’identifiquen aquelles pròpies d’ambients ruderalitzats: Bromus
sterilis, el blet blanc (Chenopodium album), Conyza sp., Cynodon dactylon, Lolium perenne,
Plantago major, Polygonum aviculare, ortiga (Urtica dioica), repalassa (Arctium minus), Cirsium
sp., Onopordium acanthium, o Calystegia sepium.
-

Estat de conservació: Són comunitats resultants de l’activitat humana. No té problemes de
conservació. Son símptoma d’empobriment d’hàbitat.

-

HC que hi correspon 87b Vegetació ruderal no associada a àrees urbanes o industrials.

-

HIC que hi correspon: Cap.

mentre que en Gambires es localitzen en alguns trams algunes espècies més pròpies de prats i
herbassars subnitròfils.
D’aquesta forma, altres espècies presents en aquests àmbits a banda de l’ortiga i el blet blanc,
són: Verbascum pulverulentum, Xanthium echinatum ssp. Italicum, Aster pilosus; Dipsacum
fullonum; Arctium minus; Poligonum persicae; Paspalum distichum, Festuca arundinacea,
Phalaris arundinacea, Amaranthus hybridus.
A l’entorn d’Espadamala altres espècies presents a banda de ortiga, el blet blanc i les gramínies,
són: Aster pilosus, Dipsacum fullonum, Artemisia vulgaris, Daucus carota.
-

Estat de conservació: Són comunitats resultants de l’activitat humana. No té problemes de
conservació. Son símptoma d’empobriment d’hàbitat.

-

HC que hi correspon 87a Conreus abandonats.

-

HIC que hi correspon: Cap.

Fig. 51. Imatges que es corresponen amb les comunitats ruderals a l’entorn d’Espadamala

7.6
Fig. 50. Dos exemples de comunitats ruderals i nitròfiles en antics camps abandonats. Aquestes fotos es corresponen
a l’entorn de l’illa de les Gambires. S’observa un contrast entre les zones amb major percentatge de presència de
gramínies i altres espècies pròpies de pastura, de les zones on dominen les ortigues i altres nitròfiles.

Conreus abandonats 87.1.
Aquest hàbitat està format per unes comunitats herbàcies força ruderals, localitzades en
entorns on fins fa poc temps va haver una certa activitat agrícola i ramadera (pastura),
actualment en desús.
El resultat el d’unes superfícies força extenses on hi dominen restes de la flora preexistent
(generalment, gramínies i plantes farratgeres), juntament amb altres de caràcter força ruderal
com per exemple l’ortiga (Urtica dioica) o el blet blanc (Chenopodium album). Aquests hàbitats
es localitzen especialment en l’illa de les Gambires i al costat de la finca d’Espadamala. Però tot
i així, s’observa molta diferencia en quant a la composició de totes dues zones, de forma que a
la finca d’Espadamala hi ha una major presència de gramínies pròpies de farratge i pastura,

Plànols d’hàbitats

Els plànols dels hàbitats de l’àmbit d’estudi es localitzen al document 2 Plànols del present
projecte.

8.

Fauna

El conjunt de l’espai té un gran interès respecte de la fauna donades les seves característiques
amb una gran diversitat d’hàbitats i biòtops, que inclou un tram fluvial amb meandres, illes
fluvials i presencia de vegetació de ribera. Tot aquest conjunt conforma hàbitats idonis per a la
fauna i com a connector biològic, malgrat la presència d’alguns impactes que afecten aquest
entorn, i que estan relacionats amb l’alteració o empobriment del bosc de ribera i hàbitats
fluvials, les barreres hidrològiques (assut), o pèrdua de qualitat de l’aigua.
Entre les espècies d’ictiofauna cal citar al barb de muntanya (Barbus meridionalis) i a la bagra
(Squalus laietanus). L’anguila ha desaparegut de l’àmbit d’estudi, però no es pot descartar la
seva presència esporàdica.
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Respecte als mamífers vinculats a aquest ambient cal citar la presència, tot i que molt
esporàdica, d’espècies d’interès com la rata d’aigua (Arvicola sapidus), i la llúdriga (Lutra lutra).

-

Respecte dels amfibis i rèptils vinculats a aquests àmbits cal destacar espècies com el tòtil (Alytes
obstetricans) i la granota verda (Pelophylax perezi) com les espècies més esteses al conjunt de
l’àmbit fluvial. També es present a prop a l’entorn fluvial, en ambients humits i entorns agrícoles,
el gripau comú (Bufo bufo).

-

Del grup dels rèptils, les espècies presents més vinculades a l’àmbit fluvial i humit són: el vidriol
(Anguis fragilis), la serp de collaret (Natrix natrix), o la serp d’aigua (Natrix maura).
Per altre banda, el conjunt d’aquest espai fluvial suposa un entorn d’interès per a l’avifauna,
amb uns meandres i illes que actuen com zones importants de refugi i nidificació. En aquest
entorn, el grup més abundant és el dels ardeids (cal indicar que a l’entorn d’Espadamala de Baix
hi ha una de les colònies d’ardeids nidificants més importants de Catalunya), on nidifiquen
espècies com . el martinets de nit (Nyctiocorax nyctiocorax), bernats pescaires (Ardea cinerea),
martinets blancs (Egretta garzetta), i esplugabous (Bubulcus ibis).
Malgrat tot, al conjunt de l’espai també hi son força freqüents les espècies al·lòctones invasores:
com el visó americà (Neovison vison), el barb roig o veró (Phoxinus sp.), el llop de riu (Barbatula
barbatula), la carpa (Cyprinius carpio), o el cranc americà (Procambarus clarkii).
Espècies faunístiques
La descripció del poblament faunístic en l’àmbit d’estudi s’ha fonamentat en dues vies
principals: per una banda, la consulta a fonts documentals i bases de dades faunístiques (que
s’indiquen més endavant), i per l’altra, el contrast d’aquesta informació amb les dades dels
hàbitats presents en la zona per tal de constatar quines de les espècies citades en aquestes fonts
poden realment trobar-se en la zona d’implantació de la nova infraestructura atenent als
hàbitats concrets identificats, al seu estat de conservació, i en definitiva, a la seva possibilitat
d’acollir les diferents espècies faunístiques potencialment presents en aquest segment del
territori:
-

1: Banc de Dades de la Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya, per a la quadrícula (de
10X10 KM) UTM: DG35.

-

2: Cites procedents de llistats interns de l’ACA (llistat d’espècies amenaçades o d’interès
especial associades a les riberes i medi aquàtic presents a Catalunya).

-

3: Cites d’estudis i publicacions del Consorci del Museu del Ter.

-

-

Directiva 97/62/CE, del Consell de 27 d'octubre de 1997, per la qual s'adapta al progrés
científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de
fauna i flora silvestres.
Categories: Annex II (espècies d’interès comunitari per a la conservació de les quals és
necessari designar zones especials de conservació).
En el cas de les aus: Directiva 2009/147/CE (Directiva aus), de 30 de novembre de 2009,
relativa a la conservació dels ocells silvestres.
Categories: s’indica l’Annex: I (aquelles espècies que seran objecte de mesures de
conservació especials en quan al seu hàbitat amb la finalitat d’assegurar-ne la supervivència
i la seva reproducció en la seva àrea de distribució ), Annex II i III (podran ser objecte de
caça en el marc de la legislació nacional).
Per altra banda, en taula també s’indica la major o menor probabilitat de presència
d’aquella espècie en la zona.
Categoria de l’espècie. A partir de les dades de la llista vermella d’espècies amenaçades de
la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN).

La llista vermella de l’UICN és un inventari mundial que permet alertar al respecte de l’estat de
la biodiversitat mundial; les seves categories són:
EX. Extingit.
EW. Extingit en estat silvestre
CR. En perill crític.
EN. En perill. Indica un tàxon en perill d’extinció, la supervivència del qual és improbable si els
factors causals segueixen actuant.
VU. Vulnerable. Són aquells grups que entrarien “en perill” si els efectes causals continuen
actuant.
NT. Quasi amenaçada
DD. Dades insuficients
LC: Preocupació menor

Els resultats es mostren en la taula següent. S’indiquen les espècies potencialment presents en
aquest àmbit, i amb diferents graus de probabilitat, d’acord amb les fonts citades i alhora, quin
grau de protecció tenen d’acord amb la normativa vigent:
-

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció
dels animals. Categories: de major a menor sensibilitat / grau de protecció A, B, C, D.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Categories: En perill d’extinció (PE), Vulnerables (V), i sense categoria aquelles que no es
consideren amenaçades.
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Font
Decret legislatiu
2/2008

Ictiofaunia

Anguilla anguilla (anguila)

1

RD 139/2011.

Directiva
Hàbitats

Categoria
de
l’espècie
(UICN)

-

-

VU

Espècie que està molt afectada per la presencia de preses i rescloses, factor que fa que no
es trobi a l’àmbit d’estudi.

-

II
IV

VU

Present. Aquesta espècie es pot veure potenciada amb la realització d’actuacions de
diversificació de l’hàbitat fluvial.
.

-

-

VU

Present. Aquesta espècie es pot veure potenciada amb la realització d’actuacions de
diversificació de l’hàbitat fluvial.
Fluvial

-

-

-

Present. El baró afecta negativament la bagra i el barb de muntanya. La seva mida és molt
petita. És gregari i afecta a la vegetació aquàtica.
Fluvial

-

-

-

Present. Espècie al·lòctona invasora.
Fluvial

-

-

-

Present. Espècie al·lòctona invasora.
Fluvial

1, 2
Barbus meridionalis (Barb de muntanya)
1, 3
Squalius laietanus (Bagra comuna)
1, 3
Phoxinus sp. (barb roig o veró)
Barbatula quignardi (peix llop)
Cyprinus carpio (Carpa)

1, 3
1, 3

Subunitat explotada

Taula 19. Llistat d’ictiofauna citada a l’àmbit d’estudi

Font

Categoria
Decret legislatiu

Herpetofauna

2/2008

RD 139/2011.

Directiva

de

Hàbitats

l’espècie

Subunitat explotada

UICN
1, 2
Mauremys leprosa (Tortuga de rierol)

C

Règim de protecció
especial

Trams fluvials amples, amb poca fondària, poca corrent (o nul·la), vegetació, i molta
II; IV

VU

Probable presència al tram. La recuperació de braços interns del riu la pot afavorir.

1
Timon lepidus (Llangardaix ocel·lat)

insolació.

Ambients oberts. En l’àrea d’estudi preferentment en les zones ermes, pedregoses, i també
C

Règim de protecció
especial

-

NT (LC)

agrícoles.
Presencia als hàbitats propers a l’àmbit d’estudi, més secs. Espècie no vinculada a l’entorn
fluvial

1
Psammodromus algirus (Sargantaner gros)

Anguis fragilis (Vidriol)

Chalcides striatus (Lludrió llistat)

Tarentola mauretanica (Dragó comú)
Rhinechis scalaris (Elaphe scalaris) (Serp
blanca)

D

1

1

1

1

D

D

D

D

Règim de protecció
especial
Règim de protecció
especial
Règim de protecció
especial
Règim de protecció
especial
Règim de protecció
especial

Zones arbustives i herbàcies seques.
-

LC

Presencia als hàbitats propers a l’àmbit d’estudi, més secs. Espècie no vinculada a l’entorn
fluvial

-

LC

-

LC

-

LC

-

LC

Preferentment en àrees de vegetació densa i humida.

Vegetació herbàcia en zones d’elevada humitat. No necessàriament vinculat a l’entorn
fluvial.
Cases abandonades, roquissars, etc

Zones amb vegetació arbustiva. Preferentment a les solanes.
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Font

Categoria
Decret legislatiu

Herpetofauna

2/2008

RD 139/2011.

Directiva

de

Hàbitats

l’espècie

Subunitat explotada

UICN
Coronella girondica (Serp llisa meridional)
Malpolon monspessulanus (Serp verda)
Natrix maura (Serp de collaret)

Natrix natrix (Serp d’aigua)

1

1
1

1

Vipera aspis (Escurço ibèric)

1

Salamandra salamandra (Salamandra)

1

Lissotriton helveticus (Tritó palmat)

Triturus marmoratus (Tritó verd)

Alytes obstetricans (tòtil comú)
Pelobates cultripes (Gripau d’esperons)

Pelodytes punctatus (Granoteta de punts)

Hyla meridionalis (Reineta comuna)

1

1

1

1

1

1

Bufo bufo (B.spinosus) (Gripau comú)

1

Epidalea calamita (Gripau corredor)

1

Pelophylax perezi (Granota verda)

1

D
D
D

D

D
D

D

D

D

D

D
D
D
-

Règim de protecció

Zones pedregoses i roquissars amb vegetació arbustiva

-

LC

-

LC

-

LC

-

LC

-

-

LC

Indrets assolellats

-

-

VU

Zones humides i amb uns nivells d’humitat

-

LC

IV

LC

IV

LC

IV

NT

-

LC

especial
Règim de protecció
especial
Règim de protecció
especial

Règim de protecció
especial
Règim de protecció
especial
Règim de protecció
especial
Règim de protecció
especial
Règim de protecció
especial
Règim de protecció
especial
Règim de protecció
especial
-

Entorns mediterranis, amb brolles, carrascars
Vinculada a cursos d’aigua i zones humides

Vinculada a cursos d’aigua i zones humides

Zones humides i amb uns nivells d’humitat, però no al riu Ter.

Zones humides i amb uns nivells d’humitat, però no al riu Ter.

En les zones mes exposades dels terrenys forestals de ribera o propers a ell, o en altres
zones boscoses amb molta humitat i propers a l’aigua.
Terrenys mes sorrencs amb tolls propers

En indrets humits amb vegetació baixa

Amb zones humides amb coberta arbustiva i arbòria

IV
-

LC

IV

LC

V

LC

En tota mena d’hàbitat, amb uns requeriments mínims d’humitat
Molt associada a hàbitats mediterranis amb requeriments d’humitat.

Zones amb aigua amb poca o escassa corrent.

Taula 20. Llistat d’espècies d’herpetofauna citats a l’àmbit d’estudi
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Font
Aus

Circaetus gallicus (Àguila marcenca)
Circus cyaneus (Esparver d’estany)
Accipiter gentilis (astor)
Accipiter nisus (Esparver)
Buteo buteo (aligot)
Pernis apivorum (aligot vesper)
Falco peregrinus (Falcó)
Falco tinnunculus (xoriguer)
Falco subbuteo (falcó mostatxut)
Milvus migrans (milà negre)
Milvus milvus (milà reial)
Ciconia ciconia (cigonya)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1, 2
1, 2
1, 2

Decret legislatiu
2/2008

RD 139/2011.

Directiva
aus

Categoria
de
l’espècie

C

Règim de protecció
especial

I

NT

És comú en migració. Zones obertes per alimentar-se. Selecciona les zones arbrades.

B

Règim de protecció
especial

I

EN

Zones humides i zones obertes amb conreus

C

Règim de protecció
especial

_

NT

En els espais forestals.

C

Règim de protecció
especial

_

LC

En els espais forestals

C

Règim de protecció
especial

_

LC

En els espais forestals i àrees obertes. Es freqüent observar-lo al voltant dels camps de
conreu propers a l’àmbit d’estudi.

C

Règim de protecció
especial

I

V

Boscos amb clarianes i espais oberts. Més freqüent en època de migració.

B

Règim de protecció
especial

I

NT

Cingleres i espais oberts (prats, brolles, matollars), etc. Poc probable a l’àmbit d’estudi

C

Règim de protecció
especial

_

LC

En les àrees obertes. Es freqüent observar-lo en camps de conreu propers a l’àmbit d’estudi.

C

Règim de protecció
especial

_

NT

Espais oberts (prats, brolles, matollars), boscos.

C

Règim de protecció
especial

I

NT

Zones obertes. És nidificant al tram. Cal respectar els arbres niu coneguts.

B

En perill d’extinció

I

NT

Espècie de pas.

B

Règim de protecció
especial

I

NT

Variat: zones humides, conreus, etc. És una espècie de pas. En principi, no cal aplicar cap
mesura especial.

C

Règim de protecció
especial

I

LC

Medis aquàtics amb vegetació palustre i arbrat de ribera. Molt vinculat a l’entorn de les
riberes del riu Ter, on se’l pot veure entre els arbres, i en colònies més o menys nombroses
juntament amb altres ardeids. La zona més important es localitza al voltant de la finca
d’Espadamala, però també s’observa a l’entorn de l’illa de les Gambires i del Sorral.

C

Règim de protecció
especial

_

LC

Zones humides. Es localitza molt vinculat a l’entorn de les riberes del riu Ter, on se’l pot
veure en determinats trams del riu, o entre els arbres que formen la ribera. Forma Colònies.

B

Règim de protecció
especial

I

LC

Zones humides. És una espècie de pas. En principi, no cal aplicar cap mesura especial.

B

Règim de protecció
especial

I

LC

Es localitza molt vinculat a l’entorn de les riberes del riu Ter, on se’l pot veure en
determinats trams del riu, o entre els arbres que formen la ribera.

D

Règim de protecció
especial

-

LC

Es localitza molt vinculat a l’entorn de les riberes del riu Ter, on se’l pot veure en
determinats trams del riu, o entre els arbres que formen la ribera. És una espècie

D

Règim de protecció
especial

I

LC

Es localitza molt vinculat a l’entorn de les riberes del riu Ter, on se’l pot veure en
determinats trams del riu, o entre els arbres que formen la ribera. Forma Colònies.
Nidificant al tram. Respectar els arbres niu coneguts

I

LC

Es localitza molt vinculat a l’entorn de les riberes del riu Ter, a prop de les ribes o a la
resclosa.

1, 2
Nyxticorax nycticorax (martinet de nit)

Ardea cinerea (bernat pescaire)
Ardea purpurea (agró roig)
Casmerodius alba (agró blanc)
Bubulcus ibis (esplugabous)

1, 3
2
2, 3
3
2, 3

Egretta garzetta (martinet blanc)
Phalacrocorax carbo (corb marí)
Anas platyrhynchos (ànec coll-verd)
Alectoris rufa (perdiu roja)

1, 3
1, 3
1

Subunitat explotada

_

_

_

LC

Zones humides. Entorn del Ter

_

_

_

LC

Espais oberts: conreus, prats, brolles, matollar. No vinculada a l’entorn fluvial.

_

_

_

LC

Espais oberts: conreus, prats, brolles, matollars. No vinculada a l’entorn fluvial.

1
Coturnix coturnix (guatlla)
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Font
Decret legislatiu
2/2008

RD 139/2011.

Directiva
aus

Categoria
de
l’espècie

_

_

_

LC

Espais oberts: conreus, prats, brolles, matollars. No vinculada a l’entorn fluvial.

_

_

_

LC

Zones humides, Trams del riu Ter sense molta corrent.

C

Règim de protecció
especial

_

LC

Zones entollades, amb fang, sorra. Se’l pot veure entre els camps mes o menys entollats o
humits propers al riu.

C

Règim de protecció
especial

-

-

_

_

_

NE

Aiguamolls, zones entollades, camps de conreu. Hivernant

_

_

_

LC

Explota gran varietat d’hàbitats. Se’l pot veure al voltant del riu Ter, a prop de la resclosa.

1

_

_

_

LC

Nuclis humans

1, 3

_

_

_

LC

Àrees forestals

-

-

LC

Espais oberts, conreus, brolles, etc.

Aus

Phasianus colchicus (faisà)
Gallinula chloropus (polla d’aigua)
Charadrius dubius (corriol petit)
Actitis hypoleucos (xivitona)
Vanellus vanellus (fredeluga)
Larus michaelis (gavià argentat)
Columba livia (colom roquer)
Columba palumbus (tudó)

1
1
1
3
1
1

Subunitat explotada

Present al llarg de l’àmbit d’estudi, associat a les riberes i marges del Ter.

Columba oenas (xixella)

1

Streptopelia decaocto (tórtora turca)

1

_

_

_

LC

Entorns antròpics, espais oberts, conreus, prats.

Streptopelia turtur (tórtora comú)

1

_

_

_

LC

Espais oberts amb conreus, prats, brolles i matollars. També en àrees forestals

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Terrenys forestals, preferentment caducifolis.

C

Règim de protecció
especial

_

V

Associat a entorns i construccions humanes.

C

Règim de protecció
especial

_

LC

En les masses forestals madures.

C

Règim de protecció
especial

_

LC

Espais oberts. Erms. En marges amb pedres, o construccions abandonades

C

Règim de protecció
especial

_

LC

En les formacions forestals

C

Règim de protecció
especial

_

NT

Marges de bosc, bosquines, espais oberts.

C

Règim de protecció
especial

I

LC

Zones amb brolles, erms, zones forestals, etc

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Nidifica en edificacions i explota l’espai aeri

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Nidifica en edificacions i cingles i explota l’espai aeri

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Zones obertes seques amb arbres dispersos. Necessita terrenys argilencs o sorrencs per fer
el niu

D

Règim de protecció
especial

-

LC

Espais oberts: conreus, prats, brolles, etc.

C

Règim de protecció
especial

_

LC

Matollars, conreus, zones arbrades.

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Espais forestals oberts, zones agrícoles. Es distribueix per tot l’àmbit d’estudi i no presenta
una preferència específica per cap hàbitat en concret

Cuculus canorus (cucut)
Tyto alba (òliva)
Strix aluco (gamarús)
Athene noctua (mussol comú)
Otus scops (xot)
Asio otus (mussol banyut)
Caprimulgus europaeus (enganyapastors)
Apus apus (falciot)
Apus melba (ballester)
Merops apiaster (abellerol)
Upupa epops (Puput)
Jynx torquilla (colltort)
Picus viridis (picot verd)

1, 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Font
Aus

Dendrocopos major (picot garser gros)

1

Decret legislatiu
2/2008

RD 139/2011.

Directiva
aus

Categoria
de
l’espècie

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Entorn arbrat. Vegetació forestal

B

Règim de protecció
especial

-

LC

Entorn arbrat. Vegetació forestal. Resident escàs associat a les riberes. Es pot potenciar el
seu hàbitat deixant en peu certa quantitat d'arbres decrèpits i morts de peu, excepte
d’espècies invasores.

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Tot tipus d’ambient obert

D

Règim de protecció
especial

I

LC

Espais oberts amb matollars, conreus, però amb zones arbrades.

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Nidifica en cingles i parets.

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Nidifica en construccions humanes. Preferentment en àrees rurals

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Nidifica en construccions humanes.

C

Règim de protecció
especial

-

LC

Espècie de pas associada a les riberes. Les millores en els talussos (per exemple la realització
de petites perforacions per facilitar els punts de cria per estimular la nidificació.

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Zones obertes amb prats i matollars. També espais forestals oberts.

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Preferentment en àrees obertes properes a cursos d’aigua.

D

Règim de protecció
especial

_

V

En espais fluvials, prats i conreus, matollars.

C

Règim de protecció
especial

I

LC

En espais fluvials amb règim permanent. Normalment forma nius als talussos. La vegetació
de primera línia afavoreix els posadors i els braços interns lèntics els espais de cacera.

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Zones boscoses

D

Règim de protecció
especial

_

LC

En masses forestals madures

C

Règim de protecció
especial

_

V

Vegetació de ribera

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Boscos i vegetació propera a àmbits fluvials

D

Règim de protecció
especial

_

LC

En vegetació arbustiva densa al llarg de tot l’àmbit d’estudi.

C

Règim de protecció
especial

-

LC

Resident als cursos fluvials de la Catalunya humida, especialment, i més localitzat en els
cursos més mediterranis. Hivernant local en trams de rius on no nidifica.
Hi ha observacions de la seva presència a l’entorn de Gallifa.

D

Règim de protecció
especial

_

LC

En zones amb una elevada cobertura arbustiva al llarg de tot l’àmbit d’estudi.

D

Règim de protecció
especial

_

LC

En zones amb una elevada cobertura arbustiva. Molt present en entorns propers al riu amb
vegetació de ribera.

D

Règim de protecció
especial

_

LC

En roqueters i altres àrees obertes

2, 3
Dendrocopos minor (picot garser petit)
Galerida cristata (cogullada comú)
Lullula arborea (cotoliu)
Ptyonoprogne rupestris (roquerol)
Hirundo rustica (oreneta)
Delichon urbica (oreneta cua-blanca)
Riparia riparia (oreneta de ribera)
Anthus trivialis (piula dels arbres)
Motacilla alba (cuereta blanca)
Motacilla cinerea (Cuereta torrentera)
Alcedo atthis (blauet)
Sitta europaea (pica-soques blau)
Certhia brachydactyla (raspinell)
Remiz pendulinus (teixidor)
Oriolus oriolus (oriol)
Troglodytes troglodytes (cargolet)

1
1
1
1
1
2
1
1
1, 3
1, 2
1, 3
1, 3
1
1, 3
1, 3
3

Cinclus cinclus (merla d’aigua)
Erithacus rubecula (pit-roig)
Luscinia megarhynchos (rossinyol)
Phoenicurus ochruros (cotxa fumada)

1, 3
1, 3
1

Subunitat explotada
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Font
Aus
1

Saxicola torquata (bitxac)

Decret legislatiu
2/2008

RD 139/2011.

Directiva
aus

Categoria
de
l’espècie

D

Règim de protecció
especial

_

LC

En boscos esclarissats i àrees obertes al llarg de tot l’àmbit d’estudi

Subunitat explotada

Turdus merula (merla)

1, 3

_

_

_

LC

Preferentment en àrees forestals en tot l’àmbit d’estudi.

Turdus philomelos (tord comú)

1, 3

_

_

_

LC

En àrees forestals

1

_

_

_

LC

En àrees forestals

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Zones humides, marges de rius i sèquies amb vegetació de ribera

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Espais oberts (prats, brolles, matollars).

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Espais oberts (prats, brolles, matollars), i pinedes de pi blanc

D

Règim de protecció
especial

I

LC

En zones amb vegetació arbustiva de caire mediterrani a les solanes.

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Més comú als ambients de la muntanya mitjana i als de caire forestal mediterrani, i de
distribució més irregular en ambients més secs.
Serà present als entorns amb major cobertura forestal

D

Règim de protecció
especial

_

LC

En zones de vegetació arbustiva densa i humida.

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Brolles, matollars, prats, conreus. En menor mesura pinedes de pi blanc, i també alzinars

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Prats i espais oberts, matollars

D

Règim de protecció
especial

_

LC

En zones de vegetació densa.

D

Règim de protecció
especial

_

LC

En masses forestals relativament humides.

D

Règim de protecció
especial

_

LC

En ambients forestals

D

Règim de protecció
especial

_

LC

En masses forestals

D

Règim de protecció
especial

-

LC

En masses forestals

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Vegetació caducifòlia

D

Règim de protecció
especial

_

LC

En masses forestals

D

Règim de protecció
especial

_

LC

En masses forestals

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Espais oberts (prats, matollars, brolles), boscos.

D

Règim de protecció
especial

_

LC

En masses forestals

D

Règim de protecció
especial

_

LC

En masses forestals

Turdus viscivorus (griva)

1, 3

Cettia cetti (rossinyol bastard)

1, 3

Cisticola juncudis (trist)
Hippolais poliglota (bosqueta vulgar)
Sylvia undata (tallareta cuallarga)

1
1
1

Sylvia cantillans (tallarol de garriga)
Sylvia atricapilla (tallarol de casquet)
Sylvia melanocephala (tallarol capnegre)

1

Sylvia borin (tallarol gros)
Phylloscopus collybita (mosquiter comú)
Phylloscopus bonelli (mosquiter pàl·lid)

1
1, 3
1

Regulus ignicapillus (bruel)

3

Regulus regulus (reietó)
Muscicapa striata (papamosques gris)
Aegithalus caudatus (mallarenga cuallarga)
Parus major (mallarenga carbonera).
Cyanistes caeruleus (mallerenga blava)
cristatus

1
1

Sylvia communis (tallareta comú)

Lophophanes
emplomallada)

1, 3

(mallerenga

Periparus ater (mallerenga petita)

1, 3
1, 3
1, 3
1, 3
1
1
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Font
Aus
1

Lanius senator (capsigrany)

1

Lanius collurio (escorxador)

1

Lanius meridionalis (botxí)

Decret legislatiu
2/2008

RD 139/2011.

Directiva
aus

Categoria
de
l’espècie

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Bosquines o prats amb matollars dispersos.

D

Règim de protecció
especial

I

NT

Espais oberts, camps, matollars, etc

C

Règim de protecció
especial

-

VU

Espais oberts, camps, matollars, etc

Subunitat explotada

Pica pica (garsa)

1, 3

_

_

_

LC

En tot tipus d’ambient. Especialment en ambients antròpics

Garrulus glandarius (gaig)

1, 3

_

_

_

LC

En àrees forestals diverses

1

_

_

_

LC

En espais oberts, prats i matollars, i també boscos i roquissars

Corvus corone (cornella negra)

1, 3

_

_

_

LC

En espais oberts, prats i matollars, i en zones forestals

Sturnus vulgaris (estornell)

1, 3

_

_

_

LC

Lligats als ambients antròpics

Passer domesticus (pardal)

1, 3

_

_

_

LC

Lligats als ambients antròpics

Passer montanus (pardal xarrec)

1, 3

_

_

_

LC

Lligats als ambients antròpics, però més vinculat a entorns rurals

Fringilla coelebs (pinsà)

1, 3

D

_

_

LC

Àrees forestals amb zones obertes

Serinus serinus (gafarró)

1, 3

D

_

_

LC

En tota mena d’hàbitats.

Carduelis carduelis (cadernera)

1, 3

D

_

_

LC

Àrees obertes al llarg de tot l’àmbit d’estudi.

1

D

_

_

V

Espais oberts amb conreus i arbrat disperso

D

Règim de protecció
especial

_

EN

Matollars i prats; zones amb vegetació de ribera i espais forestals.

C

Règim de protecció
especial

_

NT

Entorns forestals

D

Règim de protecció
especial

_

LC

En espais oberts, boscos cremats

D

Règim de protecció
especial

_

LC

Prats i àrees obertes amb matollars dispersos

D

_

_

LC

Prats i àrees obertes amb matollars, amb arbres aïllats que facin de atalaia

Corvus corax (corb)

Carduelis chloris (verdum)

1

Pyrrhula pyrrhula (pinsà borroner)

1

Coccothraustes Coccothraustes (durbec)

1

Emberiza cia (sit negre)

1

Emberiza cirlus (gratapalles)
Emberiza calandra (cruixidell)

1

Taula 21. Llistat d’aus citades a l’àmbit d’estudi

Font
Mamífers

Decret legislatiu
2/2008

RD 139/2011.

Directiva
Hàbitats
(92/43)

Categori
a UICN

Erinaceus europaeus (Eriçó)
Crocidura russula (musaranya vulgar)

1
1

D
_

_
_

_
_

LC
LC

Sorex minutus (Mussaranya menuda)
Sorex araneus (Mussaranya cua-quadrada)
Sciurus vulgaris (esquirol)
Mus domesticus. (ratolí domèstic)
Mus spretus (Ratolí mediterrani)
Apodemus sylvaticus (ratolí de bosc)
Microtus duodecimcostatus (Talpó comú)
Microtus agrestis (Talpó muntanyenc)
Clethrionomys glareolus (=Myodes glareolus)
(Talpó roig)

1
1
1
1
1
1
1
1
1

_
_
D
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Subunitat explotada
Present en un ampli ventall d’hàbitats. Però no vinculat amb els hàbitats fluvials.
Entorns forestals amb alzinar, prats, marges de conreu al llarg de tot l’àmbit d’estudi. No
vinculada amb els hàbitats fluvials.
Boscos i matollars propers a cursos fluvials
Forestal amb substrat arbustiu dens.
En les taques forestals de pineda. No vinculada amb els hàbitats fluvials.
En tota mena d’hàbitats
En tota mena d’hàbitats
Preferentment en boscos.
Conreus
Varis. Necessita herbassar alt i dens.
Espècie forestal, amb vegetació de frondoses i coníferes, amb pedrizals. No vinculada amb
els hàbitats fluvials.
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Font
Mamífers

Decret legislatiu
2/2008

RD 139/2011.

Directiva
Hàbitats
(92/43)

Categori
a UICN

Subunitat explotada

Rattus rattus (Rata negra)

1

_

_

_

LC

En la natura ocupa una gran varietat d’ambients, en entorns humans, prefereix ocupar
golfes i altells de les construccions
Molt vinculada a entorns humans. En el camp viu associada a zones més humits amb
vegetació densa.
En zones pedregoses, matollar dens i tot tipus de bosc. Viu en colònies i fa el niu entre
pedres i la fullaraca.
En àrees obertes, preferentment on el sòl sigui apte per als caus.
Molt variat: Prats, conreus, etc.
Formacions forestals amb rocam. Identificada una petjada a Gallifa i Gambires.
Present en un ampli ventall de biòtops, especialment amb terreny tou.
En marges de camps, masses forestals, zones arbustives etc. S’ha detectat la seva presència
en Espadamala.
Viu en molt tipus de ambients, però els mes comuns són al costat de torrents i cursos
fluvials, i en forests amb bona població de conills. En regressió a Catalunya. Desapareguda
al tram. Les actuacions de millora d’hàbitats fluvials poden afavorir la seva recuperació.
En boscos. No vinculada estrictament als hàbitats fluvials.
Molt variat. Requereix presencia de matollar dens. No vinculada als hàbitats fluvials.

Rattus norvegicus (Rata comuna)

1, 3

_

_

_

LC

Eliomys quercinus (Rata cellarda)

1

_

_

_

NT

Oryctolagus cuniculus (conill)
Lepus europaeus (Llebre europea)
Martes foina (fagina)
Meles meles (Toixó)
Mustela nivalis (mustela)

1
1
1, 3
1, 3
1, 3

_
_
_
_
D

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_

VU
NT
LC
LC
LC

Mustela putorius (Turó europeu)

1, 2

B

Règim de protecció
especial

V

LC

Genetta genetta (geneta)
Felis silvestris (gat salvatge)

1, 3
1

_
B

_
IV

LC
LC

Vulpes vulpes (guineu)

1, 3

_

_
Règim de protecció
especial
_

_

LC

Neovison vison (visó americà)
Lutra lutra (Llúdriga)

1, 3
1, 2, 3

_
A

_
Règim de protecció
especial

_
II, IV

LC
NT

Arvicola sapidus (rata d’aiga)

1,2, 3

D

-

-

VU

Sus scrofa (porc senglar)
Capreolus capreolus (cabirol)

1, 3
1, 3

_
-

_
-

_
-

LC
LC

Pipistrellus pipistrellus (pipistrel·la comuna)

1

D

IV

LC

Pipistrellus kuhlii (pipistrel·la de vores clares)

1

D

IV

LC

Pipistrellus pygmaeus (pipistrel·la nana)

1

D

IV

LC

Rhinolophus hipposideros (rat-penat de
ferrradura petit)
Rhinolophus ferrumequinum (ratpenat de
ferradura gran)
Myotis emarginata (rat-penat d’orelles
dentades)
Myotis bechsteinii (ratapinyada de Bechtein)

1

C

II,IV

LC

En diversitat d’ambients, però proper a zones humides, però es refugien en fissures
d’edificis. No vinculada estrictament als hàbitats fluvials.
Present en les àrees mediterrànies. No vinculada estrictament als hàbitats fluvials.

1

C

Règim de protecció
especial
Règim de protecció
especial
Règim de protecció
especial
Règim de protecció
especial
Vulnerable

II, IV

LC

Habita coves. No vinculada estrictament als hàbitats fluvials.

1

C

II

V

Cavernícola que també viu en masos quadres i altres tipus d’edificació.

2

C

Règim de protecció
especial
Vulnerable

II

NT

Myotis capaccinii (Ratapinyada de peus
grans)

2

C

En perill d’extinció

II

VU

Espècie d’hàbits forestals. La col·locació de caixes niu pot potenciar la presencia d’aquesta
espècie dins de l’àmbit.
Aquesta espècie es troba íntimament lligada a ambients aquàtics. La recuperació de braços
interns del riu afavorirà els espais de caça

En tota mena d’hàbitats. Detectada en diversos punts. No vinculada estrictament als
hàbitats fluvials.
Espècie introduïda que es localitza en ambients fluvials
Molt vinculat als ambients fluvials. Hi ha indicis de la seva presencia a l’àmbit d’estudi. A
diferents punts d’Espadamala, Gambires i Gallifa s’han trobat excrements. Cal realitzar
actuacions com la construcció de refugis amb brancatge prop de l'aigua pot potenciar la
presencia d’aquesta espècie d’una forma més regular.
Viu a prop de l'aigua sempre que estiguin recobertes de vegetació i marges amb terreny
tou on hi puguin excavar caus i galeries.
És una espècie en regressió a Catalunya, i extingida al tram d’estudi. Les actuacions de
millora d’hàbitats fluvials poden afavorir la seva la seva recuperació.
Preferentment en formacions forestals. No vinculada estrictament als hàbitats fluvials.
En àrees forestals i mosaics agroforestals. No vinculada estrictament als hàbitats fluvials,
tot i que poden accedir com a punt d’aigua. De fet, als estudis específics del Consorci del
Ter hi ha dades de petjades ales Gambires i Espadamala.
En fissures d’edificis. A l’hivern emigren a coves. No vinculada estrictament als hàbitats
fluvials.
Propera a les zones urbanes. No vinculada estrictament als hàbitats fluvials.

Taula 22. Llistat de mamífers citats a l’àmbit d’estudi
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Font
Decret legislatiu
2/2008

Invertebrats

RD 139/2011.

Directiva
Hàbitats

Categoria
de
l’espècie
(UICN)

Subunitat explotada

Lepidòpters
2
Callimorpha quadripunctaria

-

-

II

-

2

Eriogaster catax

D

Règim de protecció
especial

II, IV

DD

Requereixen zones de boscos caducifolis amb espècies com el Crataegus monogyna,
Dorycnium pentaphyllum, Prunus spinosa, Quercus cerrioides i Ulmus sp, dels quals
s’alimenta la larva. Romo, H., García-Barros, E., Martín, J., Ylla, J. y López, M. 2012.
Eriogaster catax. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de las
especies de interés comunitario en España: Invertebrados. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 45 pp.
La recuperació del bosc de ribera pot afavorir aquesta espècie.

-

És un lepidòpter que viu associat a les masses boscoses especialment de zones humides o
de ribera. La posta es realitza sobre les fulles de lligabosc, Lonicera sp. (generalment
Lonicera periclymenum). Es desconeix l’estat de la seva població. Romo, H., García-Barros,
E., Martín J., Ylla, J. y López M. 2012. Euphydryas aurinia. En: VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España:
Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 67 pp.
La recuperació del bosc de ribera pot afavorir aquesta espècie.

VU

Espècie xilòfaga, consumidor primari relacionat amb diferents espècies de Quercus, i també
altres tipus d’arbrat caducifoli com els freixes, etc.
Probable presència al tram associat a les frondoses. Es pot potenciar aquesta espècie amb
la protecció d'arbres de grans dimensions decrèpits i una certa quantitat d’arbres morts
recentment.

LC

Es tracta d’una espècie vinculada als boscos caducifolis. La distribució en Catalunya sembla
reflectir una certa tendència a la disminució a l’àrea d’ocupació d’aquesta espècie, però es
desconeix en quina mesura pot ser degut a una informació poc actualitzada. (VVAA. 2006.
Ministerio de Medio Ambiente. Lucanus cervus).
La probable presència en el tram està associada a les frondoses. Les accions com protecció
d’arbres de grans dimensions decrèpits i el manteniment d’una certa quantitat d’arbres que
han mort dins de l’àmbit de projecte, pot potenciar la seva presència.

NT

És una espècie xilòfaga que està molt lligada als microambients que ofereixen les forats en
els arbres grans. Els seus requeriments el converteixen en una espècies indicadora de la
conservació de tota la comunitat d’invertebrats saprofítics associats a aquests forats. (Micó,
E., Murria, E. y Galante, E. 2012. Osmoderma eremita. En: VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España:
Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. 60 pp.)

NT

És un odonat que ocupa les zones remansades de rius relativament grans, amb fons de fang.
Prefereix els trams assolellats i amb voreres provistes d’arbres o arbustos de ribera. Les
modificacions de les seccions dels rius que varien la velocitat de l’aigua i les seves
condicions, suposen alteracions de l’hàbitat d’aquesta espècie. Azpilicueta, M. Oxygastra
curtisii (Dale, 1834).

2

Euphydryas aurinia

-

Règim de protecció
especial

-

Espècie pròpia d’ambients ombrívols i frescos, amb humitat. La seva presència probable
està associada als salzes. La potenciació d’aquestes comunitats i la millora dels hàbitats de
ribera poden potenciar aquesta espècie

Coleòpters
2
Cerambyx cerdo

-

Règim de protecció
especial

II, IV

2

Lucanus cervus

Osmoderma eremita

D

Vulnerable

II

2
D

Vulnerable

Odonats
Oxygastra curtisii

2
D

Vulnerable

II, IV

Gasteròpods
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Font
Decret legislatiu
2/2008

Invertebrats
Vertigo angustior

Categoria
de
l’espècie
(UICN)

2
-

Vertigo moulinsiana

RD 139/2011.

Directiva
Hàbitats

Règim de protecció
especial

II

NT

Viu en entorn humits, amb bones condicions d’humitat, ombra i vegetació.
Viu a l’ecotò entre la vegetació dels Prats i conreus i la vegetació palustre i les zones fluvials.
Tant la inundació del sòl com el drenatge de les aigües per a la seva dessecació tenen efectes
perjudicials per a l’espècie.
Es troba absent al tram d’estudi.

VU

Espècie de mol·lusc de característiques semblants a la precedents. Actualment només hi ha
constància de la seva presència a l’estany de Banyoles i als Aiguamolls de l’Empordà, però
es desconeixen les dades poblacionals. (Gómez, B. J. y Madeira, M.J. 2012. Vertigo
moulinsiana. En: VV.AA., Bases ecológicas preliminares para la conservación de las especies
de interés comunitario en España: Invertebrados. Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. Madrid. 53 pp.).

2
D

Règim de protecció
especial

II

Subunitat explotada

Taula 23. Llistat d’invertebrats citats a l’àmbit d’estudi
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Espècies més rellevants

Espècies més rellevants

Tal i com s’ha comentat, el conjunt de l’espai objecte de projecte no està inclòs en cap espai del
PEIN ni de la Xarxa Natura 2000; però la finca d’Espadamala de Baix va estar declarada Refugi de
Fauna Salvatge l’any 1987.
Tot i així, les característiques del conjunt d’aquest àmbit s’ofereixen com un espai de gran
interès potencial i real per a la fauna.
El present projecte té com a objectiu eliminar alguns dels impactes existents (i que incrementen
la desconnexió entre el riu i les riberes, amb el conseqüent empobriment dels hàbitats; o
incrementen l’efecte tall), i millorar els hàbitats més significatius i potenciar les espècies
vinculades aquest espai.
A l’apartat d’identificació d’espècies s’ha elaborat un llistat de totes les espècies presents i
potencials dins de l’àmbit global d’estudi, indicant-se quin és el seu hàbitat preferent. A
continuació s’indiquen les espècies més rellevants vinculades a l’ecosistema fluvial pròpiament
dit. Aquestes espècies s’han seleccionat en funció de la seva vinculació amb els hàbitats fluvials
i el seu grau de protecció. També es consideren les espècies que es poden veure potenciades
per les actuacions, però també s’indicaran aspectes a tenir en compte en el projecte per tal de
minimitzar i evitar impactes durant la fase d’obres.
Les espècies més rellevants a considerar són:
Espècies més rellevants

-

Bubulcus ibis (esplugabous)
Egretta garzetta (martinet blanc)

-

Phalacrocorax carbo (corb marí)

Anguilla anguilla (anguila)
Barbus meridionalis (Barb de muntanya)
Squalius laietanus (Bagra comuna)

Aquesta espècie és present a l’àmbit d’estudi. La seva
presencia es pot veure potenciada si s’afavoreix una
vegetació de primera línia amb branques que
serveixen de posador, i es recuperen els braços
interns lèntics com a espais de cacera.
Generalment cria en els talussos i terrasses. Cal vigilar
durant la fase d’obres les possibles afeccions sobre
aquests tipus d’hàbitats.

Dendrocopos major (picot garser gros)
Dendrocopos minor (picot garser petit)

Fan el niu en troncs d’arbre, D.minor especialment
arbres morts.
La gestió silvícola pot afavorir aquesta espècie. Però
també caldrà no realitzar les obres durant la fase de
reproducció i posta.

Remiz pendulinus (teixidor)

Espècie vinculada a l’entorn forestal de ribera.

Mamífers
Aspectes a tenir en consideració
El projecte de diversificació d’hàbitats fluvials, i
especialment de la llera fluvial pot millorar l’estat
d’aquestes poblacions. Especialment si amb el temps
s’incrementa la vegetació arbòria de ribera i l’ombra
sobre el riu.
Per altre banda, cal tenir present:
L’època de fresa d’aquestes espècies.
Especialment si es considera l’alternativa d’afegir
material granular sobre la llera, i que s’haurà de
abocar material granular.
En qualsevol cas, caldria realitzar un rescat previ
de peixos.

Amfibis i rèptils:

Lutra lutra (Llúdriga)

Arvicola sapidus (rata d’aigua)

Quiròpters en general

El projecte preveu una diversificació d’hàbitat que pot
potenciar els hàbitats d’aquesta espècie, afavorint
trams de ribera amb un major contacte amb el riu i en
trams amb poca corrent.
Per altre banda, caldrà tenir present que les obres
d’excavació no afectin cap cau d’aquesta espècie
(donat que a l’hivern es soterren).

Amfibis en general

La diversitat d’hàbitats pot afavorir la presència
d’anfibis.

Aus:
Aquestes espècies tenen una important colònia de
cria en Espadamala de Baix, però es poden localitzar
al llarg de tot l’àmbit del riu, molt vinculades a
l’entorn fluvial. El projecte de restauració i millora
hidromorfològica implica una millora qualitativa dels

El projecte preveu realitzar actuacions com la
construcció de refugis amb brancatge prop de l'aigua,
així com la col·locació de rocam que faciliti la creació
de caus i zones d’amagatall. Aspectes que poden
potenciar la presencia d’aquesta espècie d’una forma
més regular.
A l’igual que al cas de la llúdriga, les accions del
projecte de recreació de zones òptimes per la seva
cria i amagatall pot potenciar la seva presència a
l’àmbit d’estudi.
Es preveu la instal·lació de caixes niu especials per a
rat-penats

Invertebrats
Invertebrats en general, citats

Mauremys leprosa (Tortuga de rierol)

Ardeids en general, i en especial:
Nyxticorax nycticorax (martinet de nit)
Ardea cinerea (bernat pescaire)
Ardea purpurea (agró roig)
Casmerodius alba (agró blanc)

hàbitats forestals de ribera. Això implica que aquesta
població es pot veure reforçada.
Però, cal tenir molta cura en l’època en que es
realitzen les obres, donat que mai poden ser en època
de reproducció i posta d’aquestes espècies.
Especialment les estassades d’arbrat.

Alcedo atthis (blauet)

Ictiofauna:
-

Aspectes a tenir en consideració

Les actuacions de millora d’hàbitats poden potenciar
aquestes espècies. Per al cas de les espècies
xilòfagues, es deixaran arbres morts. També es
deixaran arbres tallats al terra per afavorir els
microhàbitats que es desenvolupen sota aquestes
condicions.
Respecte a les espècies pol·linitzadores, la
diversificació d’hàbitats, i la presència d’espais
oberts, pot afavorir la diversitat d’espècies de flora
amb flor.
Els remansos i zones amb poca corrent (braços
secundaris) poden afavorir la posta de diferents
espècies d’odonats, i també la presencia de
gasteròpodes.
En qualsevol cas, les actuacions previstes no
impliquen una afecció sobre aquestes espècies.
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En qualsevol cas caldrà prendre mesures de caràcter general durant la fase d’obres per
minimitzar qualsevol risc d’afecció a la fauna.

(http://invarque.cultura.gencat .cat/) de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni. També s’ha consultat la informació disponible pel Consorci del Ter.

9.

El resultat dels elements consultats s’han cartografiat en els corresponents plànols temàtics
sobre patrimoni cultural.

Paisatge

El Conveni europeu del paisatge defineix el que s’entén per paisatge com “una àrea, tal com la
percep la col·lectivitat, el caràcter de la qual és el resultat de la interacció de factors naturals i
humans”.
La política del paisatge a Catalunya i el seu marc jurídic es desenvolupen, a més de per l’esmentat
Conveni europeu, per la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge,
a fi de preservar els seus valors naturals, patrimonials, culturals i econòmics i pel Decret
343/2006, de 19 de setembre, que té per objecte el desenvolupament dels instruments que crea
la Llei, els procediments d’aprovació dels Catàlegs i la regulació dels Estudis d’integració i
impacte paisatgístic establerts en la legislació urbanística.
La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea el
catàleg de paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en el
planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials, adoptant els principis i
estratègies d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge. L’abast territorial es
correspon amb el de cadascun dels àmbits d’aplicació dels Plans Territorials Parcials.
Per altra banda i segons la definició de l’Observatori del Paisatge de Catalunya “una unitat de
paisatge és una part del territori caracteritzada per una combinació específica de components
paisatgístics i de dinàmiques clarament identificables que li confereixen una idiosincràsia
diferenciada de la resta del territori”.
En aquest sentit, les variables que serveixen per delimitar les unitats de paisatge són, entre
d’altres:

Bens arquitectònics
D’acord amb la informació disponible a la web del Departament de Cultura, a l’àmbit d’estudi
no es localitza cap ben d’interès arqueològic. Però a prop de l’àmbit d’estudi és localitzen
algunes masies catalogades.
Bens arquitectònics

-

Municipi

A1

La Riera

Torelló

A2

Espadamala de Baix

Torelló

A3

Espadamala de Dalt

Torelló

La riera

Masia situada el Ter i construïda damunt la pedra viva. És de planta rectangular i coberta a dues
vessants. Consta de planta baixa i dos pisos. Degut a l'estretor que presenta a la façana s'observa
una alçada molt considerable. La façana té un portal adovellat el qual es troba orientat a migdia.
La part baixa dels murs és construïda amb còdols de riu. La finestra central és esculpida amb
motllures tant a la llinda com a l'ampit. Als laterals hi ha cares esculpides i al centre de la llinda
hi ha un escut sostingut per figures antropomorfes, petites. La finestra de la part esquerre és de
tipus conopial i al mur de ponent n'hi ja una altra de les mateixes característiques. A tramuntana
es veu la paret construïda amb tàpia. L'estat de conservació és mitjà. Font:
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/FitxaGeneral?index=66&consulta=MSUxK3RvcmVsb
MOzJQ%3D%3D&codi=24467.
Espadamala de Baix

-

El factors fisiogràfics, sobretot relleu

-

-

Les cobertes de sòl

-

La dimensió històrica del paisatge

-

L’estructura del paisatge, l’ecologia

-

Les visibilitats

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular al portal el
qual es troba sota els porxos i és orientat a migdia. El portal és adovellat i al damunt s'hi situen
unes galeries sostingudes per pilars de pedra i totxo. El portal, que accedeix per sota els porxos
a l'accés de fora, presenta una llinda balcada de roure i es troba a ponent. Aquest mur de la casa
presenta finestres conopials, també hi ha un mosaic on s'hi representa la Verge de Montserrat.
A l'angle NW, a nivell del segon pis, sobresurt una mena de torreta de defensa construïda amb
totxo damunt de la qual hi ha un cap de biga estranyament datada al 1146, on s'hi representa la
cara d'un esquelet; la tradició popular explica que serveix per espantar els mals esperits. El mas
és construït amb pedra i arrebossat al damunt, recentment s'ha restaurat el mur de llevant,
arrebossant-lo de nou. S'ha construït també durant aquest segle un nou cos a la part de migdia
que
desmereix
l'antiga
estructura.
Font:
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/FitxaGeneral?index=64&consulta=MSUxK3RvcmVsb
MOzJQ%3D%3D&codi=24465.

L’àmbit d’estudi s’inclou dins del catàleg: Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals. Els
catàlegs de paisatge divideixen el territori en unitats de paisatge, que són delimitacions de parts
del territori amb característiques paisatgístiques pròpies.
En aquest sentit, l’àmbit de projecte es localitza tot sencer dins de la Unitat de Paisatge de la
Plana de Vic (Unitat 17).

10. Patrimoni cultural
L’estudi del patrimoni cultural s’ha realitzat atenen a la informació disponible en el geoportal i
web del Departament de cultura. Concretament s’han consultat les dades del geoportal
(http://sig.gencast.cat/portalsigcultura.html),
i
les
fitxes
de
l’inventari

-

Espadamala de Dalt

Masia de planta rectangular construïda damunt la pedra i coberta a dues vessants amb el
carener perpendicular a la façana la qual és orientada a llevant. El portal és adovellat i uns
carreus rectangulars l'uneixen a la finestra central, la qual presenta motllures. A la mateixa
façana hi ha dues finestra conopials. La planta baixa es troba molt deteriorada. La finestra
central del segon pis presenta un escut i la de la part esquerra una motllura gòtica, i l'era del
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davant de la casa és de pedra viva. A ponent també hi ha finestres de tipus conopial. La façana i
la part posterior són arrebossades, mentre que les parets laterals són de tàpia. L'estat de
conservació
és
mitjà.
Font:
http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/FitxaGeneral?index=65&consulta=MSUxK3RvcmVsb
MOzJQ%3D%3D&codi=24466.

A1

Jaciments arqueològics
D’acord amb la informació disponible a la web del Departament de Cultura, a l’àmbit d’estudi
no es localitza cap jaciment arqueològic. Però a prop de l’àmbit d’estudi és localitzen els
següents:
Jaciments arqueològics

-

B1

Municipi

B1

Collet de la Guardia

Les Masies de Voltregà

B2

Mas Puig

Les Masies de Voltregà

B2

Collet de la Guardia

A la finca de cal Guarda, al terme municipal de Masies de Voltregà, sota un petit turó a la zona
anomenada collet de Cal Guarda, un circuit de motocròs va posar al descobert unes restes
ceràmiques.

A2
A3

Es va documentar el que quedava del fons d'una fossa circular, possiblement una sitja, el
reompliment de la qual ja va ser excavat pels propietaris de la finca i el Sr Josep Castany. El poc
sediment que quedava no tenia cap fragment ceràmic. El material que s'havia extret
anetriorment consistia en material ceràmic a mà, una punta de sílex i un fragment de molí.
Les restes de l'estructura formarien part d'un jaciment més extens. En superfície es localitzaren
dos fragments de ceràmica del bronze inicial, un a la vessant de serrat de la Bugada i un altre a
la vessant del Puig de Gallifa.
-

Mas del Puig

Lloc d'enterrament Inhumació col·lectiu necròpolis. En estat destruït.
El jaciment estava situat dalt d'un turó amb base de graves i margues eocèniques i voltat per
camps de conreu. En els anys 20 s'hi excavaren unes sepultures, allargades, de forma
rectangular. Segons D. Moles aquestes eren fetes amb tègula i segons la Colla Gurb, amb pedres
no molt grosses. S'extragueren gran quantitat de restes humanes força senceres. Com a aixovars
s'hi trobà ceràmica comuna romana, fragments de dolia i d'àmfora itàlica. Una d'elles portava,
sota el llavi, la inscripció "C.M." tancada dintre d'un rectangle. En l'actualitat el jaciment ha
desaparegut i en el seu lloc els actuals propietaris hi han construït una granja per tancar bestiar.
Segons el propietari actual, la part alta del turó, en la que quasi no hi havia sediments, fou
escapçada i les graves foren utilitzades per a realitzar el camí veïnal que porta a la masia de
Gallifa a poca distància.
A continuació es presenta una figura indicant la localització relativa de tots aquests elements, i
les taules amb la informació obtinguda, així com la descripció de les més properes a l’àmbit
d’estudi.

Taula 24. Figura que mostra la localització dels emplaçaments amb elements d’interès cultural catalogats pel
Departament de cultura. Font http://sig.gencat.cat/portalsigcultura.html.

Elements d’interès hidràulic i/o industrial
-

Resclosa i canal de Gallifa

Resclosa de Gallifa
Resclosa de forma inclinada de 4 m d'altura més o menys i de 105 m de longitud. A la part dreta
hi ha una comporta de descàrrega de fons amb volant de contrapesos de ciment. L'estructura té
l'enclavament de roure i està recobert de ferro. Es va reformar amb ferro vers el 1975. La casa
comporta és un edifici de 7 m de llarg per 4 m d'ample, amb comportes de fusta accionades per
un volant i per cadenes (Consorci del Ter. https://www.consorcidelter.cat/el-territori-delter/rutes/ruta-del-patrimoni-cultural-fluvial/distribucio/resclosa-de-gallifa).
Data de 1.870.
El seu estat de conservació és bo.
Actualment no té cap ús, però el seu ús inicial era aprofitar aigua per a les fabriques de Gallifa.
Canal de Gallifa
El canal de Gallifa, surt de la resclosa anterior. Té forma de colze: 500 m després de l'inici descriu
un angle de 45 graus cap a la dreta, i a continuació, més o menys en diagonal, arriba a la fàbrica.
Té uns 1,5 m de fondària. Al principi del canal hi ha una comporta de descàrrega de fons. A uns
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100 m de l'inici hi ha un pont d'obra i a 80 m de la fàbrica n'hi ha un altre, també d'obra. Fa entre
1.300 m i 1.600 m de llarg. Al llarg del canal hi ha dues comportes de descàrrega de fons.
La seva data de construcció és la mateixa que la de la resclosa de Gallifa a la qual està lligat.
El seu recorregut mostra un lloc molt pintoresc. El lloc on fa el colze presenta perill de
desbordament per la força de l'aigua. Es van plantar verns a les vores del canal per aguantar els
murs.
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1.

Introducció

El projecte de “rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala
de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les
Masies de Voltregà. Comarca Osona” té com a objecte el disseny, descripció i valoració de les
actuacions necessàries per a dur a terme la rehabilitació hidromorfològica entre l’illa de les
Gambires i la finca d’Espamala de Baix. En concret, la rehabilitació hidromorfològica de la
hidrodinàmica i de la connectivitat fluvial (lateral i longitudinal) de l’hàbitat de ribera, tant com
sigui possible, sobretot per a la restauració de les vernedes (tant la comunitat vegetal com tota
la comunitat biològica associada), en un tram aproximat d’uns 4 km lineals de riu molt modificats
geomorfològicament.
Amb aquest objectiu les actuacions específiques que calia definir, sense ser un llistat limitatiu,
són:
-

Diversificació dels hàbitats de l‘illa de les Gambires, incloent la retirada d’espècies arbustives
al·lòctones i la reforestació amb espècies autòctones.

-

Recuperació del material al·luvial a la resclosa de Gallifa per a la recuperació de la verneda.

-

Restauració de la hidrogeomorfologia i la hidrodinàmica de l’illa del Sorral mitjançant la
retirada de la passera.

3.3.1

Resum del Diagnòstic hidromorfologic .................................................................. 5

3.3.2

Plantejament de solucions..................................................................................... 6

3.3.3

Actuacions proposades i alternatives .................................................................... 6

3.3.4

Selecció de l’alternativa final ................................................................................. 7

-

Restauració de la hidrogeomorfologia i la hidrodinàmica de la finca d’Espadamala de Baix.

3.3.5

Valoració multicriteri ........................................................................................... 12

-

Coordinació amb les actuacions de recuperació de la connectivitat fluvial i la restauració
hidrodinàmica de la verneda que es duguin a terme en l’àmbit del projecte per part d’altres
entitats.

En el present annex es realitza un estudi d’alternatives de les possibles solucions pel projecte
constructiu de rehabilitació hidromorfològica, considerant el resultat de l’estudi
hidromorfològic, la situació actual del medi i la disponibilitat pressupostaria.
Cal recordar que aquest és un projecte demostratiu que forma part del Projecte LIFE-ALNUS,
que té assignades unes partides pressupostaries destinades al mateix.
Els projectes de restauració hidromorfològica en rius mediterranis són encara escassos i els
models disponibles per avaluar la resposta a modificacions en la distribució dels sediments es
basen en la pròpia modelització hidràulica del funcionament del riu. Més escassa és l’execució
d’obres en aquest sentit i, per tant, cal considerar que estem davant un projecte demostratiu.

2.

Dades de partida

Per a l’estudi de les solucions del projecte es parteix de les dades facilitades pels diferents
membres del projecte LIFE-ALNUS, especialment pel que fa a l’anàlisi de la situació morfològica
fluvial i els objectius que es proposen.
Aquestes dades es complementen amb els estudis de detall realitzats en les diferents fases
d’aquest projecte per l’equip consultor i que es detallen en els diferents annexes d’aquest
projecte.
Les dades fonamentals per proposar i analitzar les alternatives d’actuació han estat:


Els objectius del contracte.
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Els objectius i propostes indicades pels membres del projecte LIFE-ALNUS.
L’estudi granulomètric i de distribució de sediments, junt amb la topo-batimetria de la
zona.
Els estudis hidràulics i hidromorfològics.
Els estudis de vegetació i hàbitats.
El cost econòmic de les actuacions i l’estimació de la seva vida útil.





3.

Anàlisi d’alternatives
3.1

Procés d’anàlisi d’alternatives

Al present apartat es plantegen les alternatives que s’han estudiat en el desenvolupament del
present projecte. Tal i com s’indica al següent esquema, les fase de treball i anàlisi de les
alternatives fins la decisió sobre la solució final ha seguit varies etapes que inclouen dos
processos d’avaluació i on han intervingut, a banda de l’equip redactor i els tècnics de l’ACA
implicats, membres del projecte LIFE-ALNUS.
Fases Contingut

1

2

 En una primera fase, es realitza una anàlisi d’alternatives en fase de treballs previs. Les
alternatives d’actuacions proposades contemplen totes les possibles actuacions de
restauració hidromorfològica i ecològica de l’àmbit d’estudi i es fa una estimació
pressupostaria de les mateixes.
 En una segona fase, es realitza l’anàlisi definitiu d’alternatives. En aquesta segona fase
es desenvolupen els estudis hidromorfològics i modelitzacions hidràuliques de detall,
considerant les línies d’actuació consensuades a la fase anterior.
Aquest nou plantejament més elaborat es presenta a una comissió més amplia de
tècnics del projecte LIFE-ALNUS. Com a conseqüència es tornen a plantejar
modificacions i variacions respecte de la proposta ja desenvolupada. D’aquesta forma,
es realitza una nova valoració d’alternatives .

Comentari

1. Etapes prèvies

Fase d’anàlisi preliminar i consideració dels
objectius i criteris específics definits al Plec del
contracte, així com als objectius del projecte LIFEALNUS.

2. Anàlisi i estudis previs i
diagnosi

Es realitzen els estudis del medi, bàsics per poder
plantejar i realitzar una anàlisi d’alternatives (estudi
del medi, topobatimetria, hidrologia, etc.). Els
estudis es plantegen considerant els aspectes
analitzats a l’apartat anterior.

3. Plantejament de solucions i
anàlisi de les alternatives
preliminars

A partir de la diagnosi sobre l’estat del medi, la
identificació dels seus valors i la seva problemàtica,
es plantegen les possibles solucions per tal de
restaurar l’entorn fluvial amb les característiques
establertes als objectius del projecte.

4. Presentació i discussió de
les alternatives

Es presenten les alternatives proposades tant als
tècnics de l’ACA responsables del projecte, com als
representats del projecte LIFE-ALNUS.
Es decideix quina és la línia a seguir, a partir de la
qual es desenvoluparà el projecte

5. Estudis de detall

Es realitzen estudis i modelitzacions hidràuliques
per tal de desenvolupar amb més detall les
propostes de la solució escollida.

6. Nova presentació de les
alternatives i plantejament
d’una nova alternativa.
Concreció de les actuacions a
desenvolupar

Es realitza una nova presentació a una
representació més extensa dels membres del
projecte LIFE-ALNUS.
Com a conseqüència, es planteja una nova solució.

7. Desenvolupament de la
nova solució i nova
modelització hidràulica

La nova solució plantejada a la darrera presentació
del projecte, ja consensuada, s’estudia i es
desenvolupa.

Taula 1. Fases de l’anàlisi d’alternatives

D’acord amb aquesta taula, la proposta d’alternatives d’actuacions i la seva valoració s’ha
desenvolupat en dos fases:

Aquest nou plantejament obliga a realitzar una nova sèrie de modelitzacions
hidràuliques i els corresponents estudis hidromorfologics, així com un reajust de les
solucions proposades, especialment pel que fa als moviments de terres i, per tant, dels
volums de terres i materials. Aquestes modelitzacions successives ens permetran
avaluar la possible durabilitat de l’actuació que es proposa en funció dels diferents
cabals del riu, fins trobar una solució acceptable.
Tots els plantejaments es realitzen en funció de la viabilitat de les actuacions pel que fa
a la durabilitat de l’actuació i per tant a la seva relació cost/benefici.

3.2

Anàlisi d’alternatives en fase de treballs previs

3.2.1

Introducció

Ja en la primera fase dels treballs es va realitzar una anàlisi d’alternatives en base a la informació
disponible. En resum, les dades facilitades pel projecte LIFE-ALNUS indicaven que aquest tram
fluvial del riu Ter presenta un important dèficit sedimentari degut fonamentalment a diverses
extraccions d’àrids, aigües amunt de la resclosa de Gallifa, que han alterat la morfologia fluvial
al llarg dels anys. Aquest fet, junt amb una llera on es succeeixen les rescloses, ha provocat un
canvi en el règim natural sedimentari del riu. Com a principal conseqüència, en la zona de l’illa
de Gambires trobem un canal principal força enfonsat, amb una forta incisió (zona d’extracció
d’àrids) i una desconnexió progressiva del canal secundari actual de l’illa i una acumulació de
sediments just a la part superior de la resclosa.
D’altra banda, aigües avall de la resclosa de Gallifa, la construcció d’un camí que creua
transversalment el riu i l’illa del Sorral provoca de nou una alteració en el regim fluvial, que cal
corregir.
Inicialment també es va estudiar un mur present a la finca d’Espadamala, que calia estudiar si
podia modificar de forma significativa el regim fluvial en cas d’inundacions.
Aquestes dades es complementen amb els estudis desenvolupats en els treballs previs del
projecte, fonamentalment:
2
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Anàlisi i diagnosi de la situació dels ecosistemes i habitats actuals de la zona.
Topografia i batimetria.
Campanya de caracterització de sediments.

Amb la informació disponible es va realitzar una primera proposta i anàlisi d’alternatives on es
van considerar totes les possibles actuacions i una combinació de les mateixes per poder fer una
primera aproximació al pressupost de les actuacions.
Dels estudis previs es deriven les bases conceptuals de les actuacions a proposar. En podem
destacar:
 El dèficit sedimentari en el tram del Ter estudiat aconsella no retirar cap sediment del
riu, ni de les seves illes.
 Cal proposar una redistribució dels sediments acumulats a l’interior de l’illa de Gambires
i a la part superior de la resclosa de Gallifa, per transvasar-los al canal principal del Ter,
amb un doble objectiu:
-

elevar la cota de la llera fluvial per facilitar la connectivitat hídrica del canal
principal amb els canals secundaris del riu i millorar l’accessibilitat a l’aigua
freàtica de la vegetació a l’illa de Gambires.

-

Corregir la batimetria del canal principal del riu aportant sediments a les zones
on s’havien realitzat extraccions de graves i deixat la llera amb dèficit
sedimentari per restituir, dins el possible, la morfologia sedimentaria fluvial i
estudiar la seva evolució futura de cara al comportament d’aquest tipus de
solucions (recordem que es tracta d’un projecte demostratiu).

 L’actual passera transversal al riu, a la zona de l’illa del Sorral, suposa una modificació
important de la dinàmica fluvial i cal retirar-la en la seva totalitat.
 L’actual situació de propietats privades dins del domini públic hidràulic, així com
l’existència d’acords de custodia fluvial amb una part dels propietaris de la zona,
comporta una anàlisi de detall de les afectacions a les diferents titularitats dels terrenys.
Les diferents solucions que es van plantejar consideren els següents àmbits:
 Illa de les Gambires
 Illa del Sorral
 Finca d’Espadamala
Cal recordar que en el plantejament d’aquestes actuacions, en la fase de treballs previs, encara
no es disposava dels resultats dels estudis hidromorfològics i hidràulics.

3.2.2

Descripció de les alternatives

inicial considerat pel projecte LIFE era limitat i caldria prendre decisions pel que fa a quines
actuacions es prioritzaven i responien millor als objectius del projecte.
 Actuacions a l’àmbit de l’Illa de les Gambires:
Aquest àmbit és on es proposa la principal actuació de redistribució de sediments. La idea base
és reomplir part del canal principal del riu Ter, amb sediment acumulat a l’interior de l’Illa de
Gambires i a sobre de la resclosa, per corregir la incisió fluvial provocada per l’extracció de
sediments, elevar la làmina d’aigua del riu i permetre així la connexió dels canals secundaris a
la zona.
Les actuacions segons les diferents alternatives considerades serien:
Alternativa 1:


Actuacions d’excavacions i rebaix del terreny de l’illa de Gambires. Es considera una actuació
d’excavació de les graves en una superfície de 6,8 Ha. i 1 m. de fondària., que suposa uns
68.073 m3.



Garbellat de les graves extretes, per seleccionar les mides més grans de sediments que es
transvasarien al canal principal del riu. Es va suposar un aprofitament del 50% de les mides
més grans que suposa uns 34.037 m3



Transvasament de de les graves seleccionades a aquelles zones del riu que així ho
requereixin segons els models i estudis hidrològics.



Actuacions de millora del canal secundari de l’illa: eliminació d’acumulacions de material
dins de la llera.



Recuperació d’antics braços secundaris a la zona superior de l’illa de Gambires per tal de ferlos funcionals.



Dragat dels sediments acumulats aigües amunt de la resclosa de Gallifa. També es va
considerar un dragat del material que hi ha acumulat a la base de la resclosa, tot i que encara
s’ha de determinar quines característiques i granulometria tenen aquests materials.

Alternativa 2:
Les actuacions són molt similars a l’alternativa1, però es considera una aportació de graves al
riu de la meitat que a l’alternativa 1. Per tant,l’actuació de rebaix de l’illa considera una fondària
de 0,5 m. (en total 34.036 m3) i conseqüentment els amidaments corresponents al garbellat i
transvasament de graves també varien. Respecte al transvasament de graves, el volum
considerat ha estat de 17.018 m3 (la meitat dels 34.036 m3).
Alternativa 3:

En aquesta fase prèvia dels treballs s’han treballat 5 alternatives que proposen actuacions en
les tres zones de l’àmbit del projecte.

En aquesta alternativa només es proposa el rebaix de 0,5m de l’interior de l’illa de Gambires
però no es considera l’estesa de graves sobre la llera del riu, ni tampoc el garbellat.

Aquestes alternatives no són excloents, ja que es podrien combinar les solucions d’un àmbit del
projecte amb les diferents alternatives dels altres àmbits.

Alternativa 4:

En aquesta fase la intenció era acotar les diferents possibilitats pels objectius a assolir, avaluarne la importància relativa i fer una primera estimació de cost econòmic, ja que el pressupost

En aquest cas, només es proposa rebaixar el terreny, a l’interior de l’illa de Gambires, en dos
àrees diferenciades creant dos llacunes a l’interior de l’illa.
Amb les graves resultants, es poden plantejar dos possibles solucions: depositar-les a la llera, o
3
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no depositar-les.

la seva posterior reutilització
-

Alternativa 5:
A banda de les actuacions d’esbrossada i tala generals, aquesta alternativa no considera el rebaix
de l’illa, i per tant, tampoc el transvasament de graves al llit del riu. Si que es considera la millora
del canal secundari i la recuperació dels canals secundaris a la zona superior de l’illa, així com el
dragat de la resclosa.
Per contra, en aquesta alternativa s’han plantejat plantacions de recuperació del bosc de ribera
i de la verneda.



Tractament silvícola consistent en eliminació d’al·lòctones.

Actuacions considerades a l’alternativa 5:

En aquesta solució, les actuacions són idèntiques a les anteriors, però també es consideren unes
plantacions de millora del bosc de ribera i la verneda.

3.2.3

Pressupost de les alternatives prèvies proposades

A continuació es presenta el pressupost estimat per a cadascuna de les alternatives plantejades:

Actuacions comuns a totes les alternatives
En aquest àmbit es van valorar tot un conjunt d’actuacions que s’han de considerar en totes les
alternatives proposades, com són: esbrossada del terreny, tala d’arbusts i arbrat i decapatge del
terreny en la zona on s’actuarà. La superfície total d’actuació considerada per a l’esbrossada i
decapatge va ser de 68.073,45 m2, gairebé la totalitat de l’illa. Sobre aquesta superfície es van
plantejar les actuacions de cada alternativa.
 Actuacions a l’àmbit de l’illa del Sorral
En aquesta zona, les actuacions principals en les dos alternatives plantejades són les mateixes.
S’ha considerat:


Eliminació de la passera que travessa el riu i l’illa del Sorral, mitjançant enderroc de la
passera situada sobre els braços del riu i eliminació del paviment del tram de vial situat sobre
l’illa.



Eliminació del mur-deflector situat aigües avall de l’assut de Gallifa.



Tractament silvícola de millora de l’entorn del bosc de ribera, mitjançant actuacions com
l’eliminació d’arbres caiguts i l’eliminació d’al·lòctones.

Les actuacions que difereixen en les dos alternatives considerades, serien:
a) Excavar i dragar una petita illa de graves situada aigües amunt de la passera i re col·locarles aigües avall de la mateixa.
b) No mobilitzar els sediments d’aquesta petita illa i deixar que sigui la mateixa dinàmica
fluvial la que s’encarregui de moure els sediments.
 Actuacions a l’àmbit d’ Espadamala
Respecte aquesta finca, les actuacions generals considerades en aquesta primera proposta de
solucions s’han reduït considerablement respecte la resta d’àmbits. En part degut a la gran
extensió (més de 6 Ha) de la zona, que implicaria una despesa pressupostaria força important,
que no està disponible per aquest projecte i també a que es tractaria d’actuacions amb poca
incidència sobre la morfologia fluvial a restituir que és l’objecte del projecte.
D’aquesta forma, en aquest àmbit es plantegen dos tipus de solucions:


Actuacions considerades a les alternatives 1, 2, 3 i 4:
-

Enderrocar el mur existent gairebé al final de la finca i preservació de les pedres per
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Projecte restauració Ter. Gambires.
ALT 1

PRESSUPOST ESTIMATIU
Preu

Amidament

ALT2
Import

Amidament

ALT 3
Import

Amidament

ALT 4
Import

Amidament

ALT 5
Import

Amidament

Import

01

ILLA GAMBIRES

01

Esbrossada i tala

M2

DESBROSSADA DE TERRENY AMB DESBROSSADORA AUTOPROPULSADA .
INCLOU LA TALA D'ARBUSTIVA I ARBRAT DE DIMENSIONS INFERIORS A 7
M D'ALÇADA, I TRANSPORT A ABOCADOR.

0,14

68.073,450

9.530,28

68.073,450

9.530,28

68.073,450

9.530,28

68.073,450

9.530,28

68.073,45

9.530,28

M3

TRITURACIÓ DE RESIDUS NO PETRIS A L'OBRA AMB TRITURADORA DE
MARTELLS DE RESIDUS NO PETRIS (CARTRÓ‐GUIX, AÏLLAMENTS, FUSTA),
AMB CAPACITAT PER A TRACTAR DE 10 A 25 M3/H, AMB CINTA
D'ALIMENTACIÓ, TRANSPORTABLE MANUALMENT

21,63

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,00

0,00

Ut

TALA D'ARBRE DE 7 A 10 M.

100,00

300,000

30.000,00

300,000

30.000,00

300,000

30.000,00

300,000

30.000,00

300,00

30.000,00

02

Decapatge

HA

DECAPATGE A UNA FONDÀRIA DE TREBALL DE 0,30 M, AMB TRACTOR
SOBRE PNEUMÀTICS DE 25.7 A 39.7 KW, PER A UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %

106,68

6,800

725,42

6,800

725,42

6,800

725,42

6,800

725,42

6,80

725,42

1,87

68.073,450

127.297,35

34.036,73

63.648,68

34.036,73

63.648,68

24.015,20

44.908,42

0,00

0,00

0,79

68.073,450

53.778,03

34.036,73

26.889,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,42

34.036,725

48.332,15

17.018,36

24.166,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,87

2.600,000

4.862,00

2.600,00

4.862,00

2.600,00

4.862,00

2.600,00

4.862,00

2.600,00

4.862,00

1,87

8.700

16.269,00

8.700,00

16.269,00

8.700,00

16.269,00

8.700,00

16.269,00

8.700,00

16.269,00

4,24

1.455,000

6.169,20

1.455,00

6.169,20

1.455,00

6.169,20

1.455,00

6.169,20

1.455,00

6.169,20

5,92

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.380,00

49.609,60

03

Excavació graves illa

M3

m3

EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, I
TRANSPORT DINS DE L'OBRA PER A ÚS POSTERIOR, SEGONS
CARACTERÍSTIQUES ESTABLERTES AL PPT
TAMISSAT DE LES TERRES

04

Estessa de graves

m3

Deposició de graves a la llera (50 % dels àrids)

05

Millora segon braç

M3

EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, I
TRANSPORT DINS DE L'OBRA PER A ÚS POSTERIOR, SEGONS
CARACTERÍSTIQUES ESTABLERTES AL PPT

06

Recuperació dels antics canals secundaris

M3

EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, I
TRANSPORT DINS DE L'OBRA PER A ÚS POSTERIOR, SEGONS
CARACTERÍSTIQUES ESTABLERTES AL PPT

06

Dragat fangs

m3

Dragatge general, en zona de fangs amb draga de cullera de 1000 l i
càrrega de material sobre gànguil

07

Plantacions

m2

Sub. i plant. d'estaques d'espècies de ribera de la zona i mantingudes en
viver durant 1 any

TOTAL GAMBIRES

A1

296.963,43

A2

182.259,67

A3

131.204,58

A4

112.464,33

A5

117.165,51

Projecte restauració Ter. Gambires.
ALT 1

PRESSUPOST ESTIMATIU
Preu
02

ILLA SORRAL

01
m3

Passera
Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

02
m3

Mur
Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

03
M3

m3

Moviment de graves
EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS, I
TRANSPORT DINS DE L'OBRA PER A ÚS POSTERIOR, SEGONS
CARACTERÍSTIQUES ESTABLERTES AL PPT
Deposició de graves a la llera

04
U

Tractament silvicola
Tractament silvicola d'arbres i eliminació d'arbres caiguts

m3

Ut
m2

Amidament

Import

Amidament

ALT 4
Import

Amidament

ALT 5
Import

Amidament

Import

490,000

24.691,10

490,00

24.691,10

490,00

24.691,10

490,00

24.691,10

490,00

24.691,10

4,53

280,000

1.268,40

280,00

1.268,40

280,00

1.268,40

280,00

1.268,40

280,00

1.268,40

50,39

288,000

14.512,32

288,00

14.512,32

288,00

14.512,32

288,00

14.512,32

288,00

14.512,32

1,87

2.265,000

4.235,55

2.265,00

4.235,55

2.265,00

4.235,55

0,00

0,00

0,00

0,00

1,42

2.265,000

3.216,30

2.265,00

3.216,30

2.265,00

3.216,30

0,00

0,00

0,00

0,00

118,69

250,000

29.672,50

250,00

29.672,50

250,00

29.672,50

250,00

29.672,50

250,00

29.672,50

A1

77.596,17

A2

77.596,17

A3

77.596,17

A4

70.144,32

A5

70.144,32

ESPADAMALA
Enderroc mur
Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió
Eliminació al∙lòctones (tala)
TALA D'ARBRE DE 7 A 10 M.
Plantacions
Sub. i plant. d'estaques d'espècies de ribera de la zona i mantingudes en
viver durant 1 any

21,64

708,360

15.328,91

708,36

15.328,91

708,36

15.328,91

708,36

15.328,91

708,36

15.328,91

100,00

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

15.000,00

5,92

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.700,00

39.664,00

TOTAL ESPADAMALA
04

MILLORA D'HÀBITATS FAUNÍSTICS

pa

Partida alçada a justificar per a la col∙locació de caixes niu per ratpenats
dins de l'àmbit d'estudi, d'acord amb les directrius i especificacions de la
DO
Partida alçada per a la reconstrucció de caus i hàbitats

pa

Import

ALT 3

50,39

TOTAL SORRAL
03

Amidament

ALT2

A1

15.328,91

A2

15.328,91

A3

15.328,91

A4

15.328,91

A5

69.992,91

14,29

10,000

142,90

10,00

142,90

10,00

142,90

10,00

142,90

10,00

142,90

25,64

20,000

512,80

20,00

512,80

20,00

512,80

20,00

512,80

20,00

512,80

TOTAL MILLORA HÀBITATS FAUNA

A1

655,70

A2

655,70

A3

655,70

A4

655,70

A5

655,70

5

VARIS

pa

Camí d'accés de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessari, 20 cm
de tot‐u artificial en case necessari, i desmantellament posterior.

39,96

0,00

0,00

0,00

pa

Millora del camí d'accés.

17,84

965,39

17.222,56

965,39

pa

Seguretat i Salut

2% Press

8.142,22

5.861,26

4.840,16

4.316,32

5.503,62

pa

Gestió Residus

2% Press

8.142,22

5.861,26

4.840,16

4.316,32

5.503,62

0,00

17.222,56

965,39

0,00

17.222,56

965,39

0,00

17.222,56

965,39

17.222,56

TOTAL VARIS

A1

33.507,00

A2

28.945,08

A3

26.902,88

A3

25.855,20

A5

28.229,80

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST (PEM)
13% Desp.Gen.
6% B.I.
Total avans d'IVA
21% IVA

A1

423.395,51
55.041,42
25.403,73
503.840,65
105.806,54

A2

304.785,52
39.622,12
18.287,13
362.694,77
76.165,90

A3

251.688,24
32.719,47
15.101,29
299.509,01
62.896,89

A4

224.448,46
29.178,30
13.466,91
267.093,67
56.089,67

A5

286.188,24
37.204,47
17.171,29
340.564,00
71.518,44

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST (PEC)

A1

609.647,19

A2

438.860,68

A3

362.405,90

A4

323.183,34

A5

412.082,44
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3.2.4

Anàlisi multicriteri

A partir dels aspectes analitzats anteriorment, a continuació es presenta una taula d’anàlisi
multicriteri per analitzar les diferents alternatives. Els criteris utilitzats han estat els següents:
Criteri de
Consideració
valoració
Funcionalitat Aspecte que fa referència a la forma en
que les actuacions definides milloren la
funcionalitat de l’ecosistema fluvial
Compliment
dels
objectius

Aspecte que té en consideració els
objectius definits al punt 1 del present
annex i la forma en que les actuacions
considerades ho assoleixen.

Dificultat
tècnica

Aspecte que te en consideració el grau
de dificultat tècnica que té el
desenvolupament de les solucions
descrites en l’alternativa
Criteri pressupostari. Aquest criteri
només permet comparar les
alternatives entre elles mateixes. Però
cal considerar que el desenvolupament
detallat de l’alternativa seleccionada
variarà aquests pressupostos.

Pressupost

Valoració
0
1
2
3
0
1
2
3
0
-1
-2
-3
0
-1

Nul·la
Baixa
Mitjana
Alta/bona
Nul·la
Baixa
Mitjana
Alta/bona
Nul·la o baixa
Baixa
Alta
Molt alta
Pressupost ajustat i
correcte
Pressupost alt

-2

Pressupost molt alt

Amb aquest criteris es realitza la valoració conjunta:
Criteri de
Alternativa 1
valoració
Funcionalitat
3
Compliment
dels
3
objectius
Dificultat
-3
tècnica
Pressupost
-2
Total
valoració

1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

3

1

1

1

3

1

1

1

dubtés al respecte de la seva durabilitat i dels costos d’execució, degut a la dificultat de realitzar
la col·locació dels sediments dins la llera del riu. Era necessari conèixer a fons el resultat de
l’estudi hidromorfologic per prendre decisions al respecte.
Amb aquests resultats i d’acord amb les indicacions dels membres del projecte LIFE-ALNUS es
van prendre una sèrie de decisions que modifiquen les actuacions a considerar en l’anàlisi
d’alternatives definitiu. Entre d’elles cal destacar:


Es prioritzaran les actuacions de restauració hidromorfològica enfront altres actuacions
de millora d’habitats i lluita contra espècies invasores que poden ser abordats en altres
projectes del projecte LIFE-ALNUS. Així doncs, en les actuacions considerades finalment
no s’aborda la lluita contra les espècies invasores, com a tal.



Ajustar la solució de transvasament de sediments al riu a un dipòsit que garanteixi una
estabilitat suficient en el temps per poder provocar la restauració hidromorfologica del
tram fluvial a la zona de l’illa de Gambires. Cal doncs, analitzar solucions en funció de la
capacitat del riu de mobilitzar els sediments dipositats.



Donat que l’entorn d’Espadamala presenta una colònia d’ardeids molt important es
preveu de moment allunyar actuacions en aquest sector que puguin posar-la en risc.

3.3

Anàlisi d’alternatives definitiu

Un cop analitzades les alternatives preliminars es van desenvolupar els estudis hidràulics i
hidromorfologics del riu, a partir dels treballs de camp de topobatimetria i d’anàlisi de
sediments. Amb els resultats d’aquest anàlisi es disposa d’un millor coneixement de com
funciona el sistema fluvial en aquest tram i de quins son els problemes estructurals que cal
abordar.
Passarem a continuació a resumir la diagnosi resultant d’aquest estudis, el plantejament de
solucions que se’n deriva i el procés de successives modelitzacions amb les diferents solucions
proposades per poder ajustar les actuacions a aquelles que permeten assolir els objectius del
projecte amb millor garantia d’èxit.

3.3.1

Resum del Diagnòstic hidromorfologic

-2

-1

-1

0

Tal i com ens indica l’annex 7, les principals conclusions del diagnòstic s’indiquen a continuació.

-2

-1

-1

-2

2

0

0

0

El tram del riu Ter objecte d’estudi experimenta un fort desequilibri morfo-sedimentari, degut a
un dèficit sedimentari estructural crònic. La construcció de múltiples rescloses en l’Alt i Mig Ter
ha alterat la connectivitat ecològica i el transport de sediment (càrrega de fons) al tram d’estudi
des de la segona meitat del segle XIX, deixant els efluents del tram com a única font ordinària
de sediments. A partir de la segona meitat del segle XX, es detecten diverses incursions al canal
del riu amb l’objectiu d’extreure sediments amb finalitat comercial. A més, des de principis de
la dècada de l’any 2000, l’illa del Sorral va quedar afectada per la construcció d’una passera per
facilitar el pas de camions. Aquestes actuacions han generat principalment:

D’aquesta forma, i amb els supòsits presentats, es considera com més factible la línia
d’actuacions presentades a l’alternativa 2 i l’alternativa 1, però, en qualsevol cas, cal considerar
que les alternatives no són excloents i, per altre banda, l’estimació d’amidaments i pressupostos
realitzat superaven els previstos per a l’execució de les obres en el projecte LIFE, aspecte que va
obligar a seleccionar les actuacions que aconseguien el millor resultat cost/benefici i descartar
altres propostes.
A més, l’actuació de transvasament de sediments a la zona de l’illa de Gambires presentava

a) La incisió i encaixament (estrenyiment) de la llera, un augment del diàmetre mig del
sediment, l’aflorament de la roca mare fruit de l’erosió i la falta de sediment
disponible, la colonització per la vegetació d’antigues unitats sedimentàries actives,
el descens del nivell freàtic i la desconnexió de les barres laterals .
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b) La destrucció de la geometria i morfologia del canal (simplificació), ribes i barres
sedimentàries.
c) La Incisió o excavació del fons de la llera d’aigües altes, aigües avall del gual,
formant-se una ruptura de pendent que altera els processos hidrogeomorfològics i
amenaça l'estabilitat del propi gual. Així com, la compactació de l’illa del Sorral pel
pas de vehicles.
Tot això ha generat altes condicions d’estabilitat i falta de mobilitat sedimentària (lleres
cuirassades i unitats sedimentàries vegetades). Si el sistema no genera noves entrades de
sediment difícilment es pot solucionar aquesta situació.
Es tracta d’una problemàtica a escala de conca. No obstant, aquest no és l’objectiu del projecte,
sinó el d’assajar solucions tècniques d’àmbit local. Per aquest motiu les propostes de millora
que es proposen en aquest projecte es plantegen com elements demostratius, de caràcter
experimental i amb una estabilitat temporal limitada.

3.3.2

Plantejament de solucions

Tal i com s’ha comentat, l’objectiu, a nivell local, en aquest tram de riu Ter és corregir aquesta
situació morfològica i revertir la pèrdua de complexitat de l’ecosistema fluvial, la connectivitat
hidràulica (longitudinal i transversal) i el nivell del freàtic per cabals habituals i de sequera i la
renaturalització morfològica de l’espai fluvial (retornar sediments al riu i l’eliminació
d’infraestructures).
No cal perdre de vista que les propostes de millora presentades són plantejades com elements
demostratius de la restauració hidromorfològica, hidrodinàmica i de la connectivitat fluvial d’un
hàbitat de ribera fortament modificat geomorfològicament. Així doncs, tenen un caràcter
experimental, amb l’objectiu d’assajar solucions tècniques al control de la incisió fluvial, per a la
millora de la resiliència ecològica de l'hàbitat a escala local.
En aquest sentit, es disposa avui dia de poques experiències similars en el camp de la restauració
fluvial.
De l’anàlisi preliminar d’alternatives i dels estudis citats s’obté la necessitat de prioritzar
actuacions en els aspectes més estructurals i hidromorfologics i deixar per fases posteriors altres
actuacions proposades en fases preliminars, tant per poder comprovar l’eficàcia de les solucions
assetjades com per les limitacions pressupostaries del propi projecte LIFE-ALNUS. s’han analitzat
8 actuacions de millora, quatre pel tram de l’illa de Gambires i quatre pel tram de l’illa del Sorral,
descartant-se les actuacions a la finca d’Espadamala, tal i com ja s’ha comentat.
Aquestes actuacions morfològiques es basen en:




A la zona de l’illa de Gambires, en l’aportació de sediment fluvial al canal principal del
riu, per tal de corregir la depressió del canal i aconseguir la connexió hidràulica amb els
canals secundaris del riu, així com el rebaix de terrenys en la zona alta de l’illa de
Gambires per afavorir aquesta connexió i assegurar una lamina d’aigua més amplia en
la zona superior que permeti reduir velocitats de l’aigua i evitar erosions no desitjades
del sediment aportat.
A la zona de l’illa del Sorral, l’eliminació de la passera que travessa el conjunt de la llera,
l’illa i el riu i la recol·locació de part dels sediments per regularitzar la llera i corregir els
salts que s’havien generat amb la construcció de la passera.

Per aquestes solucions s’han analitzat diferents alternatives que s’han modelitzat
hidràulicament per poder garantir d’una banda l’eficiència de les actuacions i d’altra l’estabilitat
temporal de les actuacions de caràcter morfològic, ja que el riu no ha perdut la capacitat per
mobilitzar i transportar aigües avall el sediment dipositat en aquest tram de la llera.
L’eficiència i la temporalitat de les actuacions s’han avaluat a través d’un model hidràulic (Iber
v2.5) amb capacitat per simular l’activitat hidràulica i morfosedimentària d’un riu i gràcies al
coneixement de la resposta morfosedimentària durant les crescudes, obtingut en les visites a
camp durant l’últim any. Un cop es va testar el model de funcionament s’han modelitzat
successives situacions de volums de sediments i les possibles zones d’aportació, de amplada i
cotes de rebaix de terreny en la zona alta per valorar la solució d’equilibri entre la correcció
hidromorfològica i el seu temps de vida útil enfront la mobilització dels sediments dipositats en
avingudes.
Els resultats de la modelització garanteixen l’eficiència i l’estabilitat temporal de les actuacions
plantejades, tant al sector de l’illa Gambires, com a l’illa del Sorral, per un període de retorn
teòric de 20 anys. La temporalitat teòrica de l’estabilitat de les actuacions es basa en el període
de temps (interval) que transcorre entre dos esdeveniments de crescuda d’igual magnitud capaç
d’alterar la morfologia i el funcionament de les propostes de millora, podent alterar així la seva
eficiència.

3.3.3

Actuacions proposades i alternatives

S’han organitzat el conjunt d’actuacions en dos zones, només a títol d’organització de les obres:
la zona de Gambires, que inclou les actuacions aigües amunt de la resclosa de Gallifa i la zona
de l’illa del Sorral, que serien les actuacions aigües avall de la resclosa.
A continuació es resumeixen les actuacions plantejades al tram de l’Illa de Gambires.
1) Rebliment del canal principal. Objectiu: Restaurar la incisió del canal, augmentar la
connectivitat hidràulica lateral i la cota del nivell piezomètric.
2) Extracció de sediments de l’illa de Gambires. Objectiu: obtenir sediment per injectar al
canal principal i reduir la cota de la superfície del terreny de l’illa perquè aquesta sigui
inundable per crescudes de més alta freqüència, a més de reduir la distància entre les
cotes de la superfície del terreny i el nivell freàtic.
3) Dragat dels primers 15 metres del vas de la resclosa de Gallifa. Objectiu: facilitar la
connectivitat entre el canal principal, el canal secundari i la futura escala de peixos.
4) Recuperació d’antics braços aigües amunt de l’illa de Gambires. Objectiu: Augmentar el
perímetre mullat per tal de minvar la capacitat d’incisió en el canal principal, augmentar
la complexitat hidràulica del canal en cabals baixos, connectar el Ter amb el braç
secundari actual que ha quedat desconnectat i augmentar la cota del nivell freàtic.
A continuació es resumeixen les actuacions plantejades al tram de l’Illa del Sorral.
1) Eliminació de la passera. Objectiu: Alliberar l’illa d’estructures rígides que dificulten la
dinàmica natural del riu (hidrològica, sedimentària i morfològica) i del nivell piezomètric.
2) Rebliment del canal principal en alguns punts (zona passera i més amunt). Objectiu:
Restaurar la incisió del canal, augmentar la connectivitat i la cota del nivell piezomètric.
3) Condicionar els canals secundaris actuals. Objectiu: Desconcentrar la dinàmica
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hidrològica del canal principal augmentant el perímetre mullat, la cota del nivell
piezomètric i facilitar una estructura morfologia més complexa.
4) Estudiar l’eliminació del mur localitzat a l’inici de l’illa del Sorral. Objectiu: Alliberar l’illa
d’estructures que dificulten la dinàmica natural del riu i la generació de canals
secundaris a l’illa.
Tal i com s’indica en l’annex d’hidràulica i hidromorfologia les alternatives considerades per
definir les actuacions del projecte són el resultat de la modelització de les diferents solucions
proposades.
Del conjunt de les 8 actuacions indicades hi ha actuacions que es consideren igual en totes les
modelitzacions i alternatives estudiades. En concret ens referim a:

cost possible.

3.3.4

Selecció de l’alternativa final

Un cop decidides les actuacions a realitzar les alternatives, tal i com s’ha explicat, es refereixen
a concretar i acotar la zona de dipòsit de sediments al canal principal a la zona de l’illa de
Gambires.
Inicialment es va plantejar una actuació en un tram més gran i amb una variabilitat de mida de
sediments. Aquesta solució es va anar afinant en funció dels resultat de les diferents
modelitzacions. Així la nova alternativa plantejada es pot considerar una variant corregida de
l’alternativa seleccionada prèviament. En aquest sentit el principal aspecte a considerar és la
notable reducció de la zona on es dipositaran les graves transvasades de la zona de Gambires.
Conseqüentment, també varia el volum d’excavació. A grans trets les diferencies són:

Tram de l’Illa de Gambires.
 Dragat dels primers 15 metres del vas de la resclosa de Gallifa.
 Eliminació puntual de materials acumulats al braç secundari a l’illa de Gambires.
Tram de l’Illa del Sorral.
 Eliminació de la passera.
 Rebliment del canal principal en alguns punts (zona passera i més amunt).
Dels resultats de la modelització es va descartar una de les actuacions indicades:
 L’eliminació del mur localitzat a l’inici de l’illa del Sorral. Aquest mur no sembla provocar
cap problema al funcionament hidromorfològic del riu i, a més, és una protecció per
l’estabilitat d’una zona de l’lla i, sobretot, del canal de captació d’aigües que es troba a
la vora.

-

Solució seleccionada prèviament: la longitud de tram fluvial on es transvasen graves
és d’uns 566 m., amb un volum total d’uns 34.000 m3.

-

Solució definitiva: la longitud de tram fluvial on es transvasen graves és d’uns 280
m., amb un volum total d’uns 12.824 m3.

Solució inicial
L’alternativa inicial considera una estesa de graves sobre la llera al llarg de 566 m. El volum total
de graves és d’uns 34.000 m3.
En la figura següent es mostren les actuacions proposades després de la primera modelització
hidràulica, amb la proposta de transvasament de sediments en la zona marcada en color vermell
en la figura. L’inici del reblert es plantejava aigües amunt de l’illa que trobem dins el canal
principal i que ajudava a fer de suport als sediments que s’aportaven.

De la resta d’actuacions es van realitzar diferents modelitzacions (fins a 25 simulacions) per
poder ajustar les millors solucions cost/eficiència al respecte tant de la seva localització exacta,
com dels volums de sediments a transvasar i els seus diàmetres crítics.
L’operació de transvasament de sediment és una operació econòmicament costosa, tant per la
dificultat que suposa dipositar sediments dins el riu, com per la necessitat de seleccionar
sediments de mida gran que permetessin una estabilitat suficient dins el riu. Això obliga a
aconseguir els sediments disponibles acumulats a l’illa de Gambires i fer una selecció d’aquells
de mida útil per utilitzar en el reblert del canal principal del riu. Per tant, aquesta ha estat
l’operació més crítica a l’hora d’analitzar les alternatives.
El primer que calia estudiar era acotar la zona de transvasament de sediments dins el riu i el seu
volum, amb l’objectiu de que el canvi morfològic provocat permetés la connexió del canal
principal i secundari del riu. Al mateix temps és necessari assegurar que aquesta actuació tindrà
una vida útil suficient per provocar canvis morfològics que permetin al riu recuperar una part de
la seva complexitat i, sobretot, millorar la seva connectivitat hidràulica. Per aconseguir-ho també
era necessari recuperar els canals fluvials en la zona alta de l’illa de Gambires i rebaixar els
terrenys en el marge esquerre del canal principal per ampliar la làmina d’inundació en aquesta
zona i evitar zones d’acceleració de flux que podrien provocar erosions locals no desitjades.
Per tant, les diferents alternatives simulades analitzen diferents solucions de rebaix de terrenys
i de rebliment de canal principal per trobar una solució que compleixi els objectius amb el menor
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Fig. 1. Imatge de les actuacions considerades segons l’alternativa inicialment seleccionada. S’observa que la longitud de tram fluvial on es realitzarà l’estesa de les graves és molt superior al finalment decidit.
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El resultat d’aquesta modelització suposava un enorme volum de sediments necessari per
reomplir el canal principal i en la zona aigües amunt de l’illa de Gambires no s’aconseguia la
connectivitat necessària.
Solució definitiva
En la solució definitiva es va reduir la zona de reblert amb sediments i es va proposar col·locar
al seu inici (aigües avall) una resclosa submergida que serveix de suport als sediments aportats
i permet corregir els perfils longitudinals globals. També es va decidir realitzar un rebaix
important dels terrenys situats a la marge esquerre del canal principal, i dels petits canals
secundaris aigües amunt de l’illa de Gambires, per aconseguir una major làmina d’inundació.
Aquesta solució permet una bona connexió hidràulica del conjunt de canals d’aquest tram del
riu i permet incrementar la complexitat morfològica a l’hora que connectar hidràulicament els
diferents braços fluvials. Es la solució triada.
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Fig. 2. Planta general d’actuacions tal i com es van plantejar segons la solució final, i desenvolupades finalment a nivell projectual.

10
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Annex 5. Estudi d’alternatives
Un cop acotada la zona de dipòsit de sediments, calia modelitzar la mida de sediment que
permetia una estabilitat suficient. Es van realitzar un seguit de simulacions per determinar la
mida crítica de sediment en funció de la velocitat de l’aigua amb diferents cabals, de forma que
es garanteixi que el dipòsit es estable al menys per cabals que corresponent a períodes de retorn
entorn dels 20 anys. Això no significar que els sediments desapareixen per cabals superiors, si
no que es comencen a mobilitzar. Tanmateix, són sediments dins una llera fluvial i sempre cal
esperar la seva mobilització a partir de certs cabals.
La mida de sediment seleccionada per fer l’aportació de materials de reblert va ser la de
sediments superiors a 64 mm de diàmetre.
Un cop establerta aquesta solució calia estudiar la procedència dels sediments que s’utilitzaran
per aquest reblert del canal principal del Ter. Els sediment poden procedir de tres fonts
principals:


Els procedents del rebaix de terrenys i canals en la zona superior de l’lla de Gambires.



Els procedents de l’extracció de sediments acumulada aigües amunt de la resclosa de
Gallifa



Sediments de l’interior de la pròpia llla de Gambires

Així doncs, el projecte utilitza aquestes tres fonts de sediments. Tots ells seran garbellats per
seleccionar aquells de mida superior als 64mm de diàmetre. El sediment d’aquest tipus present
a la zona representa un 33,5% (de mitja) del total. Això suposa que un 64,5% dels sediments han
de ser descartats. Aquests sediments descartats es retornaran a la zona excavada de l’Illa de
Gambires d’on s’han extret prèviament, exceptuant una capa superior d’uns 20 cm., que es
portarà a abocador, procedent del decapatge dels terrenys.
Els càlculs d’excavació necessaris per l’obtenció de sediments de l’illa de Gambires s’han deduït
a partir de les dades dels estudis granulomètrics (veure annex 6, i annex 1).
En resum les actuacions que es defineixen en aquesta solució són:
Zona de l’Illa de Gambires.
 Excavació de canals secundaris i terrenys a rebaixar en la zona Gambires superior per
incrementar la superfície de laminació de l’aigua.



Excavació d’una superfície d’uns 9.062 m2 amb un volum total d’excavació de
uns 11.308m3.
Del material excavat, una part es portarà a abocador (els primers 20 cm del
decapatge) i la resta es portarà a garbellar per seleccionar els sediments de
diàmetre superior a 64mm (2.981 m3) que seran aportats al reblert del riu. La
resta de material es depositarà en la zona excavada de l’Illa de Gambires (zona
G8).

 Extracció de sediments de l’illa de Gambires, per obtenir sediment per transvasar al
canal principal del riu.


Excavació d’una zona d’unes 2,8 Ha de l’illa de Gambires (zona G8) i zona
superior amb fondàries d’uns 2 metres per extreure uns 37.827 m3 de material,
dels quals es retirarà una primera capa de 40 cm i la resta (uns 30.262 m3) es
duran a garbellar per seleccionar els de mida superior a 64 mm de diàmetre
(10.132 m3).

 Dragat dels primers 15 metres del vas de la resclosa de Gallifa.


Dragat de material (uns 2.993 m3) i selecció dels sediments de diàmetre
superior a 64 mm per aportació a reblert dins el riu (1.002 m3).

 Rebliment del canal principal. Aquesta actuació és la que principalment difereix respecte
de la solució inicial.


En una longitud d’uns 350 m dins el canal principal i en tota l’amplada del canal.



Volum d’aportació de sediments 12.824 m3.



Col·locació d’una resclosa submergida en la part inicial del reblert aigües avall
del canal principal, amb una doble filera de pedra d’escullera de 1.200-2.000 Kg
de pes cadascuna.



Diàmetre dels sediments aportats superior a 64mm.

 Reblert de la zona excavada a l’Illa de Gambires amb els sediments sobrants procedents
de:


Part del decapatge de materials.



Material sobrant del garbellat amb diàmetres inferiors a 64 mm.

 Actuacions de millora del canal secundari del riu. Aquesta actuació no varia en totes
dues alternatives. Independentment de les actuacions per rebaixar el terreny i obtenir
graves, es considera una actuació de millora i neteja general.
 Plantacions
El present projecte preveu la restauració de ambients propis de salzeda i de verneda als
entorns de l’Illa de les Gambires que han estat objecte d’actuació. Aquesta actuació en
part preveu compensar l’eliminació d’arbrat que es produeix en les tasques prèvies al
rebaix del terreny.
Zona de l’Illa del Sorral
 Desconstrucció de la passera. Aquesta actuació no varia respecte la solució inicial.
Consisteix en l’enderroc de la passera de terres amb elements de formigó i blocs de
pedra inclòs l'eliminació dels drenatges; i l’eliminació dels trams de camí amb un
paviment de terres compactades amb un subsolat i un anivellament posterior.
 Moviment de graves. Aquesta actuació tampoc varia respecte la solució inicial.
Consisteix en l’aportació de graves procedents del garbellat realitzat a l’illa de les
Gambires i estesa sobre la llera del riu a l’entorn de la passera, creant primer una mota
que recondueixi una part del flux de l’aigua cap al canal secundari (754 m3 de graves) i
una estesa de les graves a la llera per tal de frenar possibles erosions derivades de
l’eliminació de la passera (82 m3).
 Plantacions.
També es preveu una plantació a l’entorn de la zona del Sorral on es realitzarà la
descompactació del terreny per eliminar el camí.
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3.3.5

Valoració multicriteri

Considerant els criteris utilitzats en la fase d’alternatives prèvia es valoren els diferents
indicadors de les dues solucions estudiades
Criteri de valoració

Solució inicial

Solució definitiva

Funcionalitat

3

3

Compliment dels objectius

3

3

Dificultat tècnica

-3

-2

Pressupost

-3

-2

Total valoració

0

2

En realitat la solució definitiva es un ajust de la solució inicial després del primer anàlisi
d’alternatives resultat de les modelitzacions iteratives realitzades per ajustar les zones
d’actuació i els volums de sediments.

12
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

ANNEX NÚM. 6
ESTUDI DE SEDIMENTS

Annex 6. Estudi de sediments

Índex
1.

Introducció ............................................................................................................................. 1

2.

Antecedents ........................................................................................................................... 1

3.

Objectiu.................................................................................................................................. 1

4.

Metodologia .......................................................................................................................... 1
4.1

Descripció de les metodologies de mostreig ................................................................. 1

4.1.1

Granulometria superficial ...................................................................................... 2

4.1.2

Granulometria subsuperficial ................................................................................ 2

5.

Elecció i ubicació dels punts de mostreig .............................................................................. 3

6.

Resultats ................................................................................................................................ 3
6.1

Estudis previs ................................................................................................................. 3

6.2

Mostreig sedimentari .................................................................................................... 5

6.3

Referències .................................................................................................................... 9

1.

Introducció

La caracterització del material del llit d'un riu és un aspecte fonamental a l'hora de descriure les
característiques físiques d'un canal fluvial i les seves formes. Aquesta informació pot ser molt
útil per a la definició d'aspectes relacionats amb la dinàmica fluvial com: a) inici de moviment
del material, b) fonts de sediment en el llit i en la conca, c) paràmetre de rugositat en models de
transport de sediment, d) caracterització dels processos d’abrasió, e) detecció de canvis en
l’estructura granulomètrica de la llera en el temps (especialment en trams amb la dinàmica
sedimentològica alterada; p.ex. rescloses), etc.

2.

Antecedents

En el marc del projecte Life-Alnus, concretament en el document: Estudi preliminar per a la
caracterització de l’estat morfosedimentari del curs mig del Ter als municipis de Torelló i Masies
de Voltregà, es van realitzar dues campanyes de camp amb l’objectiu d’obtenir la caracterització
granulomètrica del material superficial de la llera i el subsuperficial de l’illa de Gambires i del
Sorral. L’apartat de resultats d’aquest annexa inclou les dades granulomètriques presentades en
aquest treball.

3.

Objectiu

En aquest capítol ens disposem a fer la caracterització del material superficial de la llera i del
material subsuperficial de l’Illa de Gambires. Concretament, es pretén completar les dades
disponibles facilitades per estudis previs en el marc del projecte Life-Alnus, per tal d’obtenir una
distribució més complerta de la informació granulomètrica del tram d’estudi.

4.

Metodologia
4.1

Descripció de les metodologies de mostreig

El material superficial és freqüentment més gruixut que el subsuperficial, degut al fenomen de
l’acuirassament, que s’explica pel transport selectiu de les partícules més fines per part del flux
durant episodis de petita magnitud. Les partícules de mida més gran, relativament immòbils, es
concentren a la superfície, mentre que el material més fi resta en els intersticis formats per les
partícules més grolleres (Parker et al., 1982).
La gradació de mides utilitzada per caracteritzar la granulometria del material del llit d'un riu en
el camp de la geomorfologia fluvial tendeix a seguir l'escala de Wentworth. Aquesta escala
relaciona la mida de partícula (p.ex. 2 mm) amb la seva descripció (p.ex. sorres), i s'utilitza per a
establir intervals granulomètrics que seran els utilitzats per calcular les freqüències de la
distribució granulomètrica. Un cop obtinguda la distribució de freqüències (caracterització
granulomètrica) es poden extreure percentils granulomètrics. Els percentils granulomètrics
descriuen la distribució de mides dels sediments de la unitat caracteritzada. Per exemple, un
percentil 50 correspon al valor central de la distribució; la mida de partícula resultant per aquest
percentil proporciona la mitjana estadística (mediana) de la distribució. Els percentils es poden
abreviar com a Di, on i representa el percentil de la distribució (Vericat i Batalla, 2012).
Els percentils es calculen matemàticament mitjançant la interpolació linear entre dos parells
d’intervals (mides de sedassos coneguts), expressats en unitats phi, i el valor dels percentils en
una corba de freqüències acumulades. Es per això que primer caldrà transformar els valors de
les classes de mil·límetres a logaritmes negatius en base dos (- log2 (Di)) per tal de poder realitzar
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la seva interpolació (log D), és a dir, s’expressa la mida de la partícula com el logaritme negatiu
en base dos (escala phi) del diàmetre en mil·límetres:
∅𝑖 = −𝑙𝑜𝑔2 (𝐷𝑖 )
On:



∅i: valor en escala phi de la fracció i,
Di: valor en mm de la fracció

A partir d’aquí, el percentil es calcula com:
∅ = (𝑥1 − 𝑥2 ) [

𝑦𝑥 − 𝑦1
] + 𝑥1
𝑦2 − 𝑦1

On: Y2 i Y1 són dos valors de la corba de freqüències acumulades just per sobre i per sota de la
freqüència acumulada desitjada Yx, i X2 i X1 són les mides de les partícules en unitats phi
associades a la corba de freqüències acumulades Y2 i Y1.
La caracterització del material del llit permet classificar el riu segons sigui de sorres i/o graves
(D50), segons la dispersió (a partir de l’índex de dispersió (S_(F&W)) de Folk i Ward (1957), i
segons el grau d’acuirassament de la llera.
Segons Folk i Ward (1957) el coeficient de classificació es defineix com:
∅84 − ∅16
∅95 − ∅5
𝑆𝐹&𝑊 = {(
)+(
)
4
6,6
On: ∅5, ∅16, ∅84, ∅95 són els percentils corresponents en unitats phi i valors absoluts.
A partir d’aquí, s’estableix una classificació de les mostres del llit del riu en 7 categories on el
sediment mostrejat pot estar: extremadament poc classificat (> 4); molt poc classificat (2-4); poc
classificat (1-2); moderadament classificat (0,71-1); moderadament ben classificat (0,5-0,71);
ben classificat (0,35-0,5); molt ben classificat (<0,35).

Fig. 1. Obtenció de distribucions granulomètriques a partir del mètode fotogràfic i la utilització del Digital
Gravelometer®. (a) Fotografia rectificada. (b) Identificació de partícules. (c) Partícules sobreposades a la fotografia
rectificada. El programa disposa d'un algoritme que calcula la mida de les partícules identificades a la fotografia.
Aquest càlcul permet l’obtenció d'un histograma i de la distribució granulomètrica resultant. Aquestes fotografies,
presentades com a mode d’exemple, provenen d'una secció experimental de la Ribera Salada (Font: Vericat i Batalla,
2012).

4.1.2

Granulometria subsuperficial

El material subsuperficial es va caracteritzar mitjançant el mètode volumètric o volum per pes
(amb extracció prèvia de la capa superficial). Aquest mètode consisteix en extreure un volum
determinat de material subsuperficial, garbellar‐lo (sedassos amb distribució de llum ½ φi), i
pesar el sediment retingut en cadascun dels sedassos. Per la seva extracció es va tenir suport
d’una retroexcavadora (Figura 2). El volum de material a garbellar estarà en funció de la partícula
màxima subsuperficial observada (Dmàx) i el grau de precisió que es vulgui obtenir en la
caracterització (seguint el criteri de Church et al., 1987). Normalment, el pes de la partícula
màxima subsuperficial observada (Dmàx) no ha de representar més del 0,1 % del pes total de la
mostra, si bé en els casos en que el Dmàx està entre 32 i 128 mm, el pes d'aquesta pot arribar a
representar l’1 % del pes total de la mostra. Aquest mètode s’utilitza també en rius sense
diferències notables entre el calibre del material superficial i subsuperficial (i.e. rius de sorres).
En aquest cas es considera que el volum caracteritzat és representatiu del conjunt del material.
Les mostres que es recullen mitjançant aquest mètode es poden garbellar i pesar directament
al camp. Les mostres que contenen material humit es recomana portar‐les al laboratori i assecar‐
les abans de garbellar i pesar (Vericat i Batalla, 2012).

El mostreig granulomètric s'estructura en relació al material a caracteritzar (superficial i/o
subsuperficial).

4.1.1

Granulometria superficial

El material superficial s’ha caracteritzat a partir d’un mètode indirecte, el mètode fotogràfic.
Aquest consisteix en l’obtenció de la distribució granulomètrica a partir d'una fotografia digital
en planta propera al llit del riu (1 a 2 metres). Les fotografies del material superficial del llit del
riu es prenen sobre una retícula de mesures conegudes, fet que permet la rectificació de la seva
projecció (Figura 1). Aquestes imatges s’analitzen mitjançant el programari Digital
Gravelometer® (Graham et al., 2005; LUEL, 2005). Aquest programa informàtic, ja calibrat,
permet extreure la distribució granulomètrica de l’àrea fotografiada, així com paràmetres
estadístics dels sediments i la seva estructura.

Fig. 2. Extracció de mostres del material subsuperficial amb una retroexcavadora a l’illa de Gambires (Foto: Jordi
Tuset).
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5.

Elecció i ubicació dels punts de mostreig

El substrat fluvial pot ser granular o cohesiu. En el primer cas, format per rius al·luvials, la llera
està constituïda per partícules soltes i de diferents mides, sent sensible a l’erosió. En el segon
cas, format per rius cohesius, el flux circula sobre roca mare i l’erosió es produeix a llarg termini.
En aquest context, tot i que el riu Ter és un riu al·luvial, la major part de la llera del tram d’estudi
està constituïda per un substrat cohesiu (margues), quedant escassos dipòsits al·luvials en zones
(i) deprimides o amb una baixa competència hidràulica, (ii) protegides per la vegetació i (iii)
properes a fonts puntuals de sediments (petits tributaris).
Tot i que en l’anterior treball ja es va caracteritzar la granulometria de la llera (material
superficial), la crescuda del l’octubre del 2018 va eixamplar la llera activa aflorant nou material
sedimentari a l’illa del Sorral. En aquest sentit, es va preparar una nova campanya de camp per
tal de caracteritzar el material granular del nou canal, així com la llera del canal secundari de
l’illa de Gambires (Figura 3). Al mateix temps, les actuacions planificades al sector de l’illa de
Gambires, comporten el coneixement de la caracterització i distribució del material
subsuperficial disponible. Aquest fet, va incentivar una altre campanya de camp on es van
realitzar quatre nous mostrejos (Figura 3), completant així la informació antecedent disponible.
Per a la seva execució es va necessitar l’ús d’una retroexcavadora.

Fig. 3. Localització dels punts de mostreig del material superficial (s) i subsuperficial (ss) durant els anys 2018 i 2019
(Font ortofotomapa: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, data del vol: 2017).

6.

Resultats

L'anàlisi estadístic dels resultats ha permès establir i caracteritzar la distribució granulomètrica
mitjançant l’elaboració de corbes granulomètriques. A partir d’aquestes, s'han obtingut els
percentils característics (Di, on i indica el valor del percentil).

6.1

Estudis previs

La caracterització granulomètrica del material superficial de la llera es va realitzar en 2
transsectes lineals (Figura 3) seguint el mètode de (Wolman, 1954). La primera secció està
situada aigua avall de la confluència del riu Ter amb el torrent de les Vinyoles. L’altre secció es
troba per sota de l’illa del Sorral, creua el riu 400 metres aigua amunt de l’antiga fàbrica de
Filatures Marquet.
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Segons els resultats (Taula 1 i Figura 4), s’observen grans diferències entre les distribucions
granulomètriques dels dos transsectes. Els valors centrals de les distribucions granulomètriques
indiquen que el material de llera en la primera secció (Gs18) està conformat principalment per
graves grolleres (D50 = 49,7 mm), mentre que en la segona secció (Hs19), trobem principalment
còdols (D50 = 85,4 mm). Segons l’índex de dispersió de Folk and Ward (1957), els dos trams
tenen un material moderadament classificat (0,77 i 0,75, respectivament).
Paràmetres

Gs18 (mm)

Hs2 (mm)

D5

18,6

34,5

D16

31,1

49,9

D50

49,7

85,4

D84

84,2

127,1

D95

118,7

224,3

𝑆𝐹&𝑊

0,77

0,75

no és apta i no serà considerada en l’anàlisi global, ja que presenta errors en el mostrejat i no és
representativa. Es pot observar com el material de l’illa del Sorral està format principalment per
sorres gruixudes i graves fines (i.e. D50: 1,6 i 7,4 mm, respectivament), mentre que a l’illa de
Gambires la composició principal és de graves gruixudes i graves (D50: 23,3), obtenint un calibre
inferior a l’illa del Sorral respecte Gambires. Tot i així, els valors més grans dels percentils més
alts (i.e. >D80) són a l’illa del Sorral. Aquest anàlisi no inclou la presència d’alguns blocs de gran
calibre que també es van observar el dia del mostreig (Figura 5).

Taula 1. Paràmetres granulomètriques de les seccions de control a la llera.

Fig. 5. Extracció i recollida de material subsuperficial per ser Garbellat al laboratori. Es pot observar la presència de
blocs de gran calibre, podent arribar als 50 cm de diàmetre en alguns casos

La distribució del material a l’illa de Gambires és molt homogènia entre classes
granulomètriques (i.e. argila, llim, sorra, graves, etc.), mentre que les mostres de l’Illa del Sorral
presenten un dèficit de graves (és a dir, Di > 2 mm i < 20 mm) i un predomini de sorres (aprox.
50%) (Figura 6), tal com descriu el topònim de l’illa (el Sorral).
Fig. 4. Distribucions granulomètriques de les mostres superficials

La mida mitjana (D50) del material superficial augmenta aigua avall 35,7 mm. Aquest increment
del 70% en el calibre mig de les partícules es repeteix en la resta de diàmetres característics (i.e.
entre el 50 i 90%) i és difícil d’atribuir a un sol factor. Tot i així, les diferències de calibre semblen
produïdes per les entrades puntuals de nou sediment (més petit) des del torrent de Vinyoles
(p.e.x. setembre 2018), situat pocs metres aigües amunt de la secció.
El tram més cuirassat correspon a la segona secció (Hs18) que es troba a l’extrem inferior de
l’àrea d’estudi; es tracta d’un tram amb un forta presència de material groller que segella el
material fi que resta sota d’aquest.
El mostreig de la capa subsuperficial de les illes de Gambires i del Sorral es va realitzar a partir
del mètode volumètric i seguint els criteris definits per Church et al. (1987). La taula 2 presenta
els principals paràmetres granulomètrics resultants del processament de les 4 mostres, mentre
que la figura 5 recull la distribució granulomètrica del material subsuperficial. La mostra Fss-18
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Illa del Sorral

Illa de Gambires

Hss18

Gss18

Ess3

Fss191

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

D5

0.1

0.1

0.2

0.14

D16

0.2

0.3

0.7

0.46

D50

1.6

7.4

16.5

9.5

D84

101.3

131.4

61.9

42.6

D95

146.0

165.5

99.9

74.9

SF&W

3.7

3.7

2.8

2.8

Paràmetres

1

Mostre dubtosa al rebutjar un bloc de grans dimensions

Taula 2. Paràmetres granulomètrics del material subsuperficial de les illes de Gambires i el Sorral.

Fig. 7. Lòbuls de sorres dipositats sobre l’illa del Sorral després de la crescuda de l’octubre de 2018 (Foto: Jordi Tuset).

A la taula 2 s'indiquen el paràmetre de dispersió de les mostres analitzades (SF&W). Es pot
observar que en totes les mostres l’índex de dispersió es troben entre 2,8 i 3,7, podent afirmar
que el material està molt poc classificat (SF&W: de 2 a 4).

6.2

Mostreig sedimentari

La caracterització granulomètrica del material superficial de la llera s’ha obtingut a traves de la
informació recollida en 6 fotografies en planta del material en superfície. Cinc de les fotografies
es van prendre en el ramal dret canal principal del Ter, aigua avall de la passera (illa del Sorral),
mentre que l’altre punt de mostreig es troba al tram final del canal secundari que voreja l’illa de
Gambires (Figura 3). En totes elles es va eliminar la poca vegetació superficial per tal de no
dificultar el processament de la imatge.
Fig. 6. Distribucions granulomètriques de les mostres subsuperficials

A continuació s’inclouen les fitxes tècniques de cada una de les mostres granulomètriques. Cada
fitxa recull les principals característiques de cada un dels punts de mostreig: (i) una fotografia
amb la informació granulomètrica de base, (ii) la taula de freqüències acumulades i taula amb
els diàmetres de referència i (iii) un gràfic amb la corba granulomètrica de la mostra.
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Mostra: As-19
(A)

Mostra: Bs-19
(A)

(B)
Classe (mm)
8
11,2
16
22,6
32
45
64
90,5
128
181
Dx
5
16
50
84
95
S

mm
8,3
9,3
15,2
36,4
57,7
0,92

(B)

%
0,0
32,2
53,3
70,4
80,8
89,8
95,5
98,1
99,3
100,0

Classe (mm)
8
11,2
16
22,6
32
45
64
90,5
128
181
362

phi
-3,0
-3,2
-3,93
-5,2
-5,8

Dx
5
16
50
84
95
S

(C)

mm
8,4
9,3
13,6
27,1
46,4
0,76

%
0,0
34,6
60,6
77,7
88,0
94,2
98,4
99,3
99,7
99,7
100,0
phi
-3,1
-3,2
-3,77
-4,8
-5,5

(C)
90

100

80

90

70

80

Percentatge més fi que (%)

Percentatge més fi que (%)

100

60
50
40
30
20
10
As-19
10

Mida de la partícula (mm)

100

60
50
40
30
20
10

0
1

70

1000

Fig. 8. Principals característiques de la mostra As-19. A) Fotografia en planta, B) taula de la distribució granulomètrica
acumulada i diàmetres característics i C) corba granulomètrica de la mostra.

Bs-19

0
1

10

Mida de la partícula (mm)

100

1000

Fig. 9. Principals característiques de la mostra Bs-19. A) Fotografia en planta, B) taula de la distribució granulomètrica
acumulada i diàmetres característics i C) corba granulomètrica de la mostra.

6
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Annex 6. Estudi de sediments
Mostra: Cs-19
(A)

Mostra: Ds-19
(A)

(B)
Classe (mm)
8
11,2
16
22,6
32
45
64
90,5
128
181
Dx
5
16
50
84
95
S

mm
8,5
10,3
18,3
36,3
60,2
0,88

%
0,0
22,76
45,5
61,9
78,5
90,6
95,7
98,1
99,8
100,0

Classe (mm)
8
11,2
16
22,6
32
45
64
90,5
128
181

phi
-3,1
-3,4
-4,19
-5,2
-5,9

Dx
5
16
50
84
95
S

(C)

mm
8,4
9,5
15,5
34,5
65,1
0,91

%
0,0
29,0
52,2
70,4
79,7
88,9
94,5
97,6
99,8
100,0
phi
-3,1
-3,2
-3,95
-5,1
-6,0

(C)
100

100

90

90

80

80

Percentatge més fi que (%)

Percentatge més fi que (%)

(B)

70
60
50
40
30
20
10

70
60
50
40
30
20
10

Cs-19

0

Ds-19

0
1

10

Mida de la partícula (mm)

100

1000

Fig. 10. Principals característiques de la mostra Cs-19. A) Fotografia en planta, B) taula de la distribució granulomètrica
acumulada i diàmetres característics i C) corba granulomètrica de la mostra.

1

10

Mida de la partícula (mm)

100

1000

Fig. 11.Principals característiques de la mostra Ds-19. A) Fotografia en planta, B) taula de la distribució granulomètrica
acumulada i diàmetres característics i C) corba granulomètrica de la mostra.
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Mostra: Es-19
(A)

(B)
Classe (mm)
8
11,2
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90,5
128
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Dx
5
16
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84
95
S

mm
8,7
10,1
17,8
39,6
62,0
0,92

Mostra: Fs-19
(A)

%
0,0
23,3
44,2
61,2
77,3
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98,2
99,0
100,0

(B)
Classe (mm)
8
11,2
16
22,6
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phi
-3,1
-3,3
-4,15
-5,3
-6,0

Dx
5
16
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84
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S

(C)

mm
8,4
9,2
12,8
26,9
55,2
0,80

%
0,0
39,7
67,1
79,8
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94,2
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98,4
99,7
100,0
phi
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-3,2
-3,67
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-5,8
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Fig. 12. Principals característiques de la mostra Es-19. A) Fotografia en planta, B) taula de la distribució granulomètrica
acumulada i diàmetres característics i C) corba granulomètrica de la mostra.
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Fig. 13. Principals característiques de la mostra Fs-19. A) Fotografia en planta, B) taula de la distribució granulomètrica
acumulada i diàmetres característics i C) corba granulomètrica de la mostra

Els valors centrals de les distribucions granulomètriques (Figures 8, 9, 10, 11 i 12) del sector de
l’illa del Sorral, indiquen que el material de llera en el nou ramal lateral del canal principal està
conformat principalment per graves mitjanes-grosses (D50 = 16,1 mm), mentre que en el sector
de Gambires trobem materials més petits, principalment graves-mitjanes (D50 = 12,8 mm; figura
13). Segons l’índex de dispersió de Folk and Ward (1957), els sectors tenen un material
moderadament classificat (0,88 i 0,80, respectivament).
La mida mitjana (D50) del material superficial és molt més petit que l’observat el 2018,
influenciat per l’aflorament de nou material que restava dipositat en les mateixes illes i marges
adjacents al riu. Aquest material solament és alliberat en esdeveniments de baixa freqüència. Al
mateix temps, s’observa una tendència a l’acuirassament pel dèficit sedimentari estructural que
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pateix el riu Ter. Això és degut que l’aportació de material sedimentari durant la crescuda del
2018 no ha tingut continuïtat. En aquestes circumstàncies, les crescudes no transporten càrrega
de fons des d’aigües amunt (aigua clara), fet que incentivarà la mobilització i el transport del
sediment petit i mitjà del sector cap aigua avall en futures crescudes. Un altre aspecte a destacar
és la mida dels materials més grans. Aquets són un 64% més petits que els diàmetres (D95)
observats al 2018. Aquesta reducció en el calibre de les partícules es repeteix en els resultats de
totes les mostres.
El mostreig de la capa subsuperficial a l’illa de Gambires es va realitzar a partir del mètode
volumètric i seguint els criteris definits per Church et al. (1987). La taula 3 presenta els principals
paràmetres granulomètrics resultants del processament de les 4 mostres, mentre que la figura
14 recull les corbes de distribució granulomètrica del material subsuperficial.
Ass-19

Bss-19

Css-19

Dss-19

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

D5

0.2

0.2

0.4

0.3

D16

1.6

1.5

1.3

0.9

D50

31.0

27.7

23.3

13.5

D84

75.3

78.1

87.5

60.5

D95

85.7

110.0

141.3

105.9

SF&W

2.7

2.8

2.8

2.8

Paràmetres

Taula 3. Paràmetres granulomètrics del material subsuperficial de les illes de Gambires i el Sorral

Es pot observar com el material està format principalment per graves grosses (D50: 23,9 mm),
sent un valor molt semblant al trobat en mostreig fet un any abans (D50: 23,3). Els diàmetres
amb un valor més alt dels percentils més grans (i.e. >D95) es troben a la dorsal i al tram final de
l’illa, àrees on el transport de sediment acostumen a ser menys eficient per la menor
competència hidràulica del riu. Aquest aspecte també s’observa per la major presència de
material fi (Figura 14). En aquesta àrea, la velocitat del flux durant les crescudes disminueix per
l’increment del perímetre mullat (major amplada de l’àrea inundada), fet que facilita la
sedimentació del sediment transportat en suspensió i saltació. No obstant, la distribució del
material subsuperficial a l’illa de Gambires és força homogènia entre classes granulomètriques
(i.e. argila, llim, sorra, graves, etc.). Com en l’estudi anterior aquest anàlisi no inclou la presència
d’alguns blocs de gran calibre que també es van observar el dia del mostreig, fet que comportaria
valors més alts dels diàmetres de referència més grans. La taula 3 també recull el paràmetre de
dispersió de les mostres analitzades (SF&W). Es pot observar com en totes les mostres l’índex
de dispersió és casi el mateix, entre 2,7 i 2,8, podent afirmar que el material està molt poc
classificat (SF&W: de 2 a 4).

Fig. 14. Distribucions granulomètriques de les mostres de sediment subsuperficial de l’illa de Gambires
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1.

Introducció

La regulació de cabals líquids i sòlids que suporta el riu Ter, juntament amb altres impactes
locals (p.ex. el dragat de sediments) ha donat lloc a la incisió generalitzada de la llera en tot el
tram d’estudi, generant una desconnexió topogràfica respecte a les riberes. En els trams
afectats per aquesta problemàtica els boscos al·luvials decauen.
Per tal de solucionar parcialment aquesta problemàtica, en aquest projecte es plantegen una
sèrie d'actuacions de restauració hidromorfològica amb l’objectiu de recuperar la morfologia i
la connectivitat fluvial (longitudinal i transversal) de l’àrea d’estudi.

1.1

Estudis antecedents

En el marc del projecte Life-Alnus s’han realitzat, amb anterioritat a aquest informe, estudis
del seguiment de l'evolució morfològica, sedimentària i dels processos erosius en els trams
d’actuació. Al mateix temps, es va generar un diagnosi de l’estat hidrològic i morfosedimentari, així com el plantejament de diverses actuacions de millora.
Les principals conclusions del diagnòstic són:
El tram d’estudi experimenta un fort desequilibri morfo-sedimentari, degut a un dèficit
sedimentari estructural crònic. La construcció de múltiples rescloses en l’Alt i Mig Ter ha
alterat la connectivitat ecològica i el transport de sediment (càrrega de fons) al tram d’estudi
des de la segona meitat del s. XIX, deixant els efluents del tram com a única font ordinària de
sediments. A partir de la segona meitat del segle XX, es detecten diverses incursions al canal
del riu amb l’objectiu d’extreure sediments amb finalitat comercial. A més, des de principis de
la dècada de l’any 2000, l’illa del Sorral va quedar afectada per la construcció d’una passera
per facilitar el pas de camions. Aquestes actuacions han generat principalment:
a) La incisió i encaixament (estrenyiment) de la llera, un augment del diàmetre mig
del sediment, l’aflorament de la roca mare fruit de l’erosió i la falta de sediment
disponible, la colonització per la vegetació d’antigues unitats sedimentàries
actives, el descens del nivell freàtic i la desconnexió de les barres laterals .
b) La destrucció de la geometria i morfologia del canal (simplificació), ribes i barres
sedimentàries.
c) La Incisió o excavació del fons de la llera d’aigües altes, aigües avall del gual,
formant-se una ruptura de pendent que altera els processos hidrogeomorfològics i
amenaça l'estabilitat del propi gual. Així com, la compactació de l’illa del Sorral pel
pas de vehicles.
Tot això ha generat altes condicions d’estabilitat i falta de mobilitat sedimentària (lleres
cuirassades i unitats sedimentàries vegetades). Si el sistema no genera noves entrades de
sediment difícilment es pot solucionar aquesta situació.
Es tracta doncs d’un cas emblemàtic a Catalunya que il·lustra la manca acumulada de gestió
pel que fa a la implementació d’un règim de cabals sòlids aigües avall de les rescloses i a la
vigilància (i control) de les activitats extractives, i la no realització d’accions complementaries
de renaturalització o recuperació del balanç morfosedimentari.
Les propostes de millora presentades en l’estudi són plantejades com elements demostratius
de la restauració hidromorfològica, hidrodinàmica i de la connectivitat fluvial d’un hàbitat de
ribera fortament modificat geomorfològicament. Aquets tenen un caràcter experimental, amb
1

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Annex 7. Hidrologia, inundabilitat, hidromorfologia i hidràulica
l’objectiu d’assajar solucions tècniques al control de la incisió fluvial, per a la millora de la
resiliència ecològica de l'hàbitat a escala local. En aquest sentit, es disposa avui dia de poques
experiències similars en el camp de la restauració fluvial, resultant de gran interès la seva
execució. L’estudi presenta vuit actuacions de millora, quatre pel tram de l’illa de Gambires i
quatre pel tram de l’illa del Sorral.
A continuació es resumeixen les actuacions plantejades al tram de l’Illa de Gambires.
1) Rebliment del canal principal. Objectiu: Restaurar la incisió del canal, augmentar la
connectivitat hidràulica lateral i la cota del nivell piezomètric.
2) Extracció de sediments de l’illa de Gambires. Objectiu: Reduir la cota de la superfície
del terreny de l’illa perquè aquesta sigui inundable per crescudes de més alta
freqüència, reduir la distància entre les cotes de la superfície del terreny i el nivell
freàtic i obtenir sediment per injectar al canal.
3) Dragat dels primers 15 metres del vas de la resclosa de Gallifa. Objectiu: facilitar la
connectivitat entre el canal principal, el canal secundari i la futura escala de peixos.
4) Recuperació d’antics braços aigües amunt de l’illa de Gambires. Objectiu: Augmentar
el perímetre mullat per tal de minvar la capacitat d’incisió en el canal principal,
augmentar la complexitat hidràulica del canal en cabals baixos, connectar el Ter amb el
braç secundari actual que ha quedat desconnectat i augmentar la cota del nivell
freàtic.
A continuació es resumeixen les actuacions plantejades al tram de l’Illa del Sorral.
1) Eliminació de la passera. Objectiu: Alliberar l’illa d’estructures rígides que dificulten la
dinàmica natural del riu (hidrològica, sedimentària i morfològica) i del nivell
piezomètric.
2) Rebliment del canal principal en alguns punts (zona passera i més amunt). Objectiu:
Restaurar la incisió del canal, augmentar la connectivitat i la cota del nivell
piezomètric.
3) Condicionar els canals secundaris actuals. Objectiu: Desconcentrar la dinàmica
hidrològica del canal principal augmentant el perímetre mullat, la cota del nivell
piezomètric i facilitar una estructura morfologia més complexa.
4) Estudiar l’eliminació del mur localitzat a l’inici de l’illa del Sorral. Objectiu: Alliberar
l’illa d’estructures que dificulten la dinàmica natural del riu i la generació de canals
secundaris a l’illa.

1.2

Objectius

L’objectiu general d’aquest annex és avaluar les actuacions de restauració hidromorfològiques
al tram de l’illa de Gambires i de l’illa del Sorral, fent èmfasis en la seva eficiència i estabilitat
temporal (durabilitat).
Per portar a terme aquesta tasca, s’han estructurat les feines en dos blocs: (i) L’Anàlisi
Hidrològic i (ii) L’Anàlisi de la Dinàmica Fluvial (actual i post-actuacions).
(i) Anàlisi Hidrològic:
L'objectiu principal d’aquest bloc és caracteritzar el règim de cabals (habituals i extrems) de

l’àrea d’estudi. La caracterització dels valors habituals persegueix la parametrització dels valors
no extrems del règim de cabals. Aquest procés es durà a terme en tres escales de temps
complementàries entre si: any, mes i dia. En la caracterització del règim natural de cabals,
com a estructurador del paisatge geomorfològic i biològic de l'ecosistema fluvial, cal presentar
una especial atenció al "coll d'ampolla" que ecològicament representen els valors extrems,
màxims i mínims, per constituir les situacions més crítiques, però també les oportunitats
estratègicament més importants per a la biota (Lytle i poff, 2004).
Conèixer aquests valors permet definir els cabals (estat hidrològic de referència) a considerar
en l’estudi hidràulic i de transport de sediments per a l’anàlisi de la dinàmica fluvial actual i
posterior a les actuacions de millora. La seva simulació en el model hidràulic permetrà estimar
fins a quin punt les actuacions de millora garanteixen la connectivitat hidràulica (efectivitat)
per cabals mitjos (habituals) i baixos (sequera), així com l’estabilitat morfosedimentària per
cabals de crescuda (durabilitat).
(ii) Anàlisi de la Dinàmica Fluvial:
L’objectiu principal d’aquest bloc és analitzar l’eficiència i la durabilitat temporal
(teòrica/estadística) de les propostes de millora plantejades. En aquest apartat es realitzaran
un seguit de simulacions, amb un model matemàtic, per tal d’estimar el comportament
hidràulic, morfològic i sedimentari, abans i després de les actuacions. A més, es calcularan els
volums de sediments que cal extreure o incorporar per portar a terme les actuacions.

1.3

Conceptes previs

1.3.1 Règim de cabals
Els rius o sistemes fluvials estan conformats per la llera, la zona ripària, la plana d'inundació i
l'aqüífer associat.
La vinculació entre aquests àmbits i el Règim de Cabals (RC) és estretíssima, on el RC és el
principal agent organitzador de l'ecosistema fluvial i dona forma al paisatge fluvial.
Cada un dels trets d'aquest paisatge, com l'amplada de la llera i la mida i forma del sediment
poden estar més fortament condicionats per un aspecte concret de l'RC, però és la conjunció
de tots ells, la que conforma el riu i el modela.

1.3.2 Morfologia
La morfologia d'un riu representa la resposta d'ell mateix a les entrades de massa (cabal líquid
i cabal sòlid) i energia. El riu va ajustant aquesta energia amb la forma en planta, tot cercant un
equilibri entre el pendent disponible i el cabal líquid i sòlid a transportar.
Múltiples variables morfològiques com l'amplada de la llera, la superfície mullada, la separació
entre ràpids i tolles, la granulometria dels materials transportats i dels que conformen la llera,
poden expressar-se en funció dels cabals circulants (Knighton, 1998). Si bé aquesta morfologia
i la seva dinàmica són en sentit estricte la part abiòtica de sistema fluvial, el seu paper en la
definició i conformació dels components biòtics és inqüestionable doncs marca les pautes
quantitatives i qualitatives del seu biòtop.
De tots els components de l'RC són els cabals màxims o avingudes els que tenen més
significació geomorfològica. Les avingudes són crítiques en la conformació i estabilitat de la
llera, mantenint la seva morfologia en un equilibri dinàmic, tant en secció com en planta. Els
cabals màxims garanteixen la connectivitat en sentit transversal amb la plana d'inundació
2
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possibilitant un flux bidireccional no només d'aigua, també d'organismes, sediments,
propàguls i nutrients, estimulant la creació i rejoveniment de canals i gorgs laterals, la formació
de barres, etc. (Martínez Santa-María i Fernández Yuste, 2006).

1.3.3 Transport de sediments
Les característiques morfològiques d'un riu son la conseqüència de la transferència de
sediments al llarg de la seva xarxa de drenatge i, alhora, en controlen el propi transport. Els
rius modifiquen les seves unitats morfològiques al llarg del temps. En aquest sentit, el
transport de material com a càrrega de fons es refereix a aquella proporció del sediment que
inclou totes les classes de material que es troben en el llit del riu, i que són transportades per
saltació o per rodament pel flux d'aigua. El pes submergit d'aquesta càrrega és sostingut per
una combinació de forces fluides i per contactes intermitents amb el llit. Qualsevol partícula en
moviment pot arribar a un estat en repòs; per a la càrrega de fons, el progrés aigües avall
esdevé una successió de períodes de moviment i descans; les partícules en repòs formen part
del material del llit. Hi ha, per tant, una relació molt estreta entre el material del llit i les seves
formes de sedimentació i la càrrega de fons. La mida del material que es mou com a transport
de fons, diferent d'aquell que ho fa en suspensió, depèn de l'energia i la turbulència del flux.
No obstant, rarament inclou material més fi de 0,1-0,2 mm, que es transportat directament en
suspensió. Cal assenyalar també, que la càrrega de fons és, normalment, menys del 10% del
total de material sòlid transportat pels rius. Generalment té més importància allà on el cabal
crític d'inici de moviment de les partícules és un esdeveniment relativament freqüent (Batalla,
1998).
La intensitat del flux controla l'inici del moviment de les partícules en el llit del riu i la taxa de
transport corresponent. Aquesta intensitat es mesura per la tensió de tall, per la velocitat del
flux, o bé per l'energia del canal. El flux crític és aquell amb la mínima intensitat capaç d'iniciar
el moviment de les partícules en el canal. Els sediments amb poc empaquetament, la força del
fluid necessària per iniciar el moviment serà més baixa que sobre un sediment més
empaquetat (Batalla, 1998).

Fig. 1. Corba empírica de Hjulström (1935) prediu que la velocitat crítica mitjana per una determinada mida de
material varia amb el flux i el pendent i amb la distribució del material. És necessària una major velocitat per moure
graves i còdols més grans, així com argiles cohesionades i protegides entre materials més grollers.

1.3.4 Connectivitat fluvial

a) La competència del flux es refereix a la partícula màxima transportable, per tant, a l’inici del
moviment del material del llit, el flux és crític per al sediment i la mida del sediment determina
la competència del flux.

La connectivitat ecològica és la qualitat del medi natural que permet el moviment i la dispersió
dels organismes que hi viuen. Els connectors fluvials són un tipus específic de connector
ecològic constituït a l’entorn d’un espai fluvial, que, a més de la làmina d’aigua i la zona de
ribera, sol incloure les àrees inundables i les zones humides adjacents, com els meandres i els
cursos intermitents o abandonats. Els connectors han de ser espais oberts i dinàmics que
permeti el flux de matèria, energia i essers vius en totes direccions: (i) longitudinal (de a
capçalera al mar), (ii) transversal (connectant llera, ribera i plana) i (iii) vertical (relacionant la
llera amb el freàtic).

b) La competència per a mantenir el moviment és major que la necessària pel seu inici.

1.3.5 Conceptes d'estabilitat

L’estadi crític és difícil de mesurar. És interessant, per tant, relacionar el moviment inicial amb
paràmetres senzills de les condicions mitjanes del tot el flux, com per exemple la velocitat
(com: Hjulström, 1935; Figura 1) o la tensió de tall (Shields, 1936).

L'estabilitat d'un llit al·luvial és un concepte gairebé sinònim de l'equilibri d'un llit. Entenem
que un llit està en equilibri o és estable (Martín Vide, 2002) quan el perfil del fons del riu,
roman invariable a llarg termini, sense ascens (acreció) ni descens (erosió). Al mateix temps,
parlem de llit estable quan la seva secció transversal (amplària i profunditat) roman invariable
a llarg termini i, finalment, també quan el recorregut del llit en planta no canvia amb el temps.

Son diversos els aspectes a valorar a l’hora de caracteritzar l’inici de moviment:

En parlar d'estabilitat, estem implícitament considerant processos lents de canvi d'un riu, que
es manifesten a llarg termini. Per això, té sentit relacionar l'estabilitat amb el dit cabal
dominant o formatiu del llit. Aquest cabal pot definir-se com el que determina la forma i
dimensions del llit principal, per on circulen permanentment les aigües, limitat per unes ribes.
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2.

Metodologia
2.1

Anàlisi Hidrològic

2.1.1 Adquisició de dades
La caracterització del Règim de Cabals (RC) exigeix disposar de sèries hidrològiques prou
llargues prèvies a l’estudi. El riu Ter, en el seu tram Alt i Mig, compta amb diverses estacions:
(i) l’estació d’aforament de Ripoll (EA033) i (ii) les estacions d’aforament de les Masies de Roda
(EA085_C4085_EA120_Cabal total Ter+Gurri) (Figura 2). L’estació d’aforament de Ripoll
(EA033) compta amb dades de cabals des de finals de l’any 1915. Tot i així, solament s’han
utilitzat les dades de cabal dels últims 25 anys (1993-2018) per la falta de fiabilitat de les dades
fins als anys 1960 i per la major proximitat de les dades al règim hidrològic actual. En cas
contrari, es podria sobreestimar els cabals de sequera. Cal tenir present, que el canvi en els
usos del sòl des dels anys 50 i l’augment de l’evapotranspiració ha modificat el règim de cabals
fins a dia d’avui. El conjunt de dades de cabal registrades a les estacions d’aforament de les
Masies de Roda (riu Ter + riu Gurri) estan disponibles des de l’any 1996 fins a l’actualitat
(2019), agrupant 11 anys complets de dades. A més, des del novembre de 2017, s’estan
recollint les dades de cabal en dues estacions hidromètriques (Ter 1 i Ter 2) situades en els dos
extrems de l’àrea d’estudi. . Les dues estacions es van instal·lar per fer el seguiment del cabal
durant el període de vigència del projecte Life-Alnus. Aquestes dades han estat facilitades pels
mateixos socis del projecte Life-Alnus.
Els cabals màxims de crescuda del riu Ter corresponents a diferents períodes de retorn s’han
obtingut de l’aplicatiu CDAM (ACA, 2019) localitzat a la web de l’Agència Catalana de l’Aigua.

2.1.2 Caracterització del règim de cabals
Per a la caracterització del règim de cabals, la metodologia parteix de la consideració de tres
escales hidrològiques: valors habituals, sequeres i crescudes:
•

•

2.2

Valors habituals: (a) cabal mig anual (determina la disponibilitat general d'aigua),
(b) distribució mensual del cabal mig al llarg de l’any (determina el règim
hidrològic) i (c) el mínim cabal mensual (determina la menor aportació hídrica
mensual).
Valors extrems: (d) sequera habitual (cabal del percentil d’excedència del 95%;
Martínez Santa-María i Fernández Yuste, 2006) i (e) cabals de crescuda en funció
del període de retorn (permet estimar estadísticament la temporalitat funcional de
les actuacions).

Anàlisi de la Dinàmica Fluvial

L’estudi s’ha realitzat mitjançant un model hidràulic bidimensional (Iber v2.5.1), amb l’objectiu
d’analitzar la resposta hidràulica i morfosedimentària que genera el model abans (resultats de
referència) i després de les actuacions de restauració. El model de referència generat,
prèviament a la realització dels anàlisis, s’ha calibrat amb dades reals per tal que generi uns
resultats els més ajustats possible a la realitat.
El càlcul de volums de sediments a mobilitzar en les diferents actuacions s’ha portat a terme a
través d’una eina GIS que és capaç de calcular volums en comparar dos superfícies de terreny
del mateix lloc (actual i post actuació).

2.2.1 Cabals de disseny
Els cabals a modelitzar s’han definit en el punt 3.1. de l’apartat de resultats. Aquets es
divideixen entre cabals habituals i extrems (sequeres i inundacions).

2.2.2 Descripció del model bidimensional
La modelització hidràulica s’ha realitzat amb un model bidimensional, l’Iber v2.5.1
(www.iberaula.es). Aquest és un programa matemàtic bidimensional per a la simulació de
fluxos de superfície lliure en rius i estuaris (Bladé et al., 2014) i ha estat desenvolupat en
col·laboració entre el Grup d'Enginyeria de l'Aigua i del Medi Ambient, GEAMA (Universitat de
la Corunya, UDC) i l'Institut FLUMEN (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC) i el Centre
Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, (CIMNE).
El programa Iber sorgeix com a resposta a l'interès mostrat pel Centre d'Estudis Hidrogràfics
del CEDEX per a disposar d'una eina que faciliti l'aplicació de la legislació sectorial vigent en
matèria d'aigües, especialment en els requeriments derivats de la Directiva marc de l'Aigua, la
Instrucció de planificació hidrològica, la Directiva d'Inundacions o el Pla Nacional de Qualitat de
les Aigües. El programa utilitza dades topogràfiques i equacions de dinàmica de fluids per
simular el flux de superfície lliure en rius i estuaris.
El programa Iber, en el seu mòdul hidrodinàmica, resol les equacions de flux en làmina lliure
per a aigües poc profundes (equacions de St. Venant 2D). A més d'això, tant en el mòdul
hidrodinàmic com en el de turbulència i el de sediments, es resolen les equacions en forma
integral pel mètode de volums finits en una malla estructurada.
Fig. 2. Localització del tram d’estudi i de les estacions d’aforament (EA) utilitzades en l’anàlisi hidrològic en la conca
de l’Alt i Mig Ter

2.2.3 Elecció del model
El riu Ter, al seu pas pel tram d’estudi, tot i mostrar indicis d’incisió al canal i desconnexió
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transversal amb les riberes, es capaç de desbordar amb facilitat per cabals de crescuda d’alta
freqüència al sector del Sorral. S’espera que també ho faci amb més freqüència al sector de
Gambires després de les actuacions de millora.
En aquesta situació, és d'esperar que quan l'aigua desbordi, el seu comportament (direcció i
velocitat) a les planes al·luvials i canals secundaris sigui diferent a l’observat al canal principal,
incomplint les hipòtesis inherents d’un flux unidimensional. Per aquesta circumstància, s'ha
optat per emprar un model bidimensional, tot i la major complexitat i el cost computacional
que suposa, enfront de la utilització d'un model unidimensional.

2.2.4 Construcció del model
S’ha construït dos models hidràulics del tram d’estudi independents entre ells, un que engloba
tot el sector de l’Illa de Gambires (fins a la resclosa) i un altre en el sector de l’illa del Sorral.
Per generar els models hidràulics cal: (a) importar la geometria del tram d’estudi, (b) assignar
els paràmetres d'entrada (rugositat, model de turbulència, etc.), (c) assignar les condicions de
contorn i inicials, (d) assignar les opcions generals de càlcul (temps de càlcul, paràmetres de
l'esquema numèric), (e) activació de mòduls addicionals i, finalment, (f) construir una malla de
càlcul.
Les condicions de contorn i inicials, així com la major part de paràmetres d'entrada es poden
assignar tant sobre la geometria, com sobre la malla. Les condicions assignades sobre la
geometria es traspassen a la malla al crear-la, les condicions assignades sobre la malla es
perden al tornar a editar la malla. Per generar una malla s'ha de tenir una geometria formada
per superfícies.
a) S’ha creat una geometria formada per una xarxa regular de quadrats a partir de la
importació de la topografia de l’àrea d’estudi a partir d’un MDT amb una mida de cel·la
de 2 metres.
b) L’Iber disposa d'una eina per definir la rugositat directament a la geometria del model,
que prèviament s'ha relacionat amb un ús del sòl. La definició d'aquests usos del sòl
s'ha dut a terme a partir de l'anàlisi de l'ortofotomapa a de la zona (1:2500), de la
cartografia d’usos i cobertes del sòl a Catalunya de l’any 2012 i de les observacions
realitzades durant la visita de camp, permetent identificar i cartografiar a detall els
diferents usos del sòl existents (Figura 3). Cada ús del sòl se li ha atribuït un valor de
rugositat (Taula 1) segons les relaciones consultades en diverses taules de referència
(Chow, 1985; Sánchez i Lastra, 2011).
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Fig. 3. Distribució dels usos del sòl a la malla del model hidràulic de referència al tram del sector de l’illa del Sorral previ a les actuacions
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ha comportat definir diferents paràmetres que el model necessita per tal de calcular el
transport de sediments i les modificacions en la topografia fruit de l’erosió i la
sedimentació ocasionada. El flux d’entrada al model s’ha definit com aigua neta (no
transporta sediments d’aigües amunt), així com algunes àrees de la llera s’han
identificat com a substrat rocallós (no erosionable). Al mateix temps, s’ha seleccionat
el model de Peter Meyer & Muller. Aquest model demanda la definició d’una sèrie de
paràmetres: D50 (0,072 m al sector de Gambires i de 0,085 al sector del Sorral),
porositat (0,4), angle de fricció interna (0,55) i densitat relativa (2,65 t/m3). També s’ha
activat el "modelo de Avalancha’ i s’ha definit l’instant d’inici de càlcul del transport de
fons a l’arribar als 1800 segons en la simulació.

Usos del sòl
Coeficient de rugositat de Manning (n)
Canal
0,015
Conreus
0,040
Bosc
0,070
Urbà
0,100
Zona Verda
0,090
Canal secundari
0,040
Pista Forestal
0,030
Prats
0,035
Roca
0,025
Plantació
0,070
Matoll
0,060
Sòl nu
0,030
Llera
0,030

La mida del D50 al sector de l’illa del Sorral està determinat pels resultats de l’estudi
granulomètric del material superficial. En canvi, en el sector de l’illa de Gambires, el
D50 correspon al percentil 50 del material subsuperficial utilitzar en l’actuació de
rebliment del canal principal. Aquest material, previ a la seva transvasament al canal,
serà garbellat (diàmetre mínim de 0,062 m) per tal de simular d’ una cuirassa amb una
mida del gra igual o superior a la mitjana al material superficial mostrejat en l’estudi
granulomètric de tot el tram d’estudi.

Taula 1. Relació establerta entre els usos del sòl i el coeficient de rugositat de Manning aplicat.

c) Les condicions de contorn a l’entrada, definides com a règim crític / subcrític, s’han
definit a partir d’hidrogrames. Per a cadascun dels cabals d’interès (cabals habituals i
extrems), s'ha generat un hidrograma fictici. Per a les simulacions amb un cabal
habitual, la durada de l’hidrograma ha estat de 12000 segons i el valor del cabal ha
estat constant durant tota la simulació. Per a les simulacions amb el cabal de sequera
habitual, la durada de l’hidrograma ha estat de 24000 segons i el valor del cabal ha
estat constant durant tota la simulació. Els hidrogrames utilitzats en les simulacions
amb cabals de crescudes s’han realitzat en base a dos hidrogrames reals registrats a
l’estació hidromètrica de Ter 1 durant l’any 2018 (consultar el punt 3.1.2. per més
informació). A l’acabar cada modelització s'ha verificat que el cabal a l’inici i a la
sortida del tram fossin iguals (+/- 1%).
Les condicions de contorn a la sortida del model del sector de l’illa del Sorral s’ha
definit amb un règim supercrític/crític, mentre que al model del sector de l’illa de
Gambires s’ha definit amb un règim subcrític allà on hi ha la resclosa de Gallifa i amb
un regim supercrític/crític a la resta del límit inferior del sector. La resclosa té una cota
a capçalera de 476.83 m i se li ha assignat un coeficient de 1,6.
Com a condicions inicials, s'ha especificat que tots els elements de la malla estan secs
(calat nul).
A més, en el model on s’avalua la dinàmica fluvial actual al tram de l’illa del Sorral, ha
fet falta introduir 12 culverts (o canonades) que travessen el gual que creua tota l’àrea
d’estudi. Els diàmetres més petits són de 40 cm i els més grans d’1 metre.
d) Els paràmetres de temps definits en el model: El temps màxim de simulació establert
és el mateix que el temps màxim de cada hidrograma, amb un increment màxim de
temps en el càlcul d’1 segon i un interval de 300 segons per a l’obtenció de resultats.
L’esquema numèric utilitzat ha estat de primer ordre en les simulacions de cabals
habituals i de sequera i de segon ordre en les simulacions de cabals de crescuda.
L’esquema numèric de primer ordre és menys precís però més ràpid. El límit sec-mullat
s’ha definit com 0.01 m.
e) Per als cabals de crescuda s’ha activat el mòdul de transport de càrrega de fons. Això

f)

Construcció d’una malla de càlcul on cada superfície de la geometria és transformada
amb un element de la malla, mantenint d’aquesta manera la resolució del MDT inicial.
Els resultats en el moment final de cada modelització s'han transformat a un format
ràster amb una resolució de cel·la de 2 metres. Amb aquestes dades s'han
confeccionat la cartografia dels resultats.

2.2.5 Estabilitat de les actuacions
L’estudi d’estabilitat es realitzarà a partir de mètodes basats en criteris d’inici de moviment
(Shields, 1936) d'erosió i sedimentació (equació d’Exner) i transport de sediments (mètode de
Meyer-Peter i Müller, 1948). El mòdul de transport de sediments del programari Iber v2.5.1
resol les equacions de transport per càrrega de fons. Tenint en compte això, el model calcula
l'evolució de la cota del fons fruit dels processos de sedimentació i erosió mitjançant l'equació
d’Exner. En tots els casos, es consideren granulometries uniformes. El cabal sòlid de fons es
calcula, encara que hi ha altres formules, mitjançant el mètode de Meyer-Peter i Müller (1948)
amb correccions de Wong i Parker (2006) per ser d'ús comú en el nostre entorn.

2.2.6 Disseny de les tasques de modelització
a) Calibratge dels models hidràulics
Els models es calibren a través de l’ajustament dels coeficients de rugositat de la llera, amb
l’objectiu que el nivell de la làmina d’aigua resultant del model (estimat) sigui el mateix que el
mesurat (observat) durant les tasques de l’obtenció de la batimetria.
b) Anàlisi de la dinàmica fluvial actual
Es planifiquen 5 simulacions per cada sector: 2 amb els cabals habituals, 1 amb el cabal de
sequera habitual i 2 més amb les crescudes de 10 i 20 anys de període de retorn (equivalents a
un cabal de 500 m3 s-1 i 850 m3 s-1, respectivament). L’estabilitat de la llera s’analitzarà a partir
de l’estimació del diàmetre crític a escala de cel·la i de les àrees d’erosió i sedimentació que
facilita el mòdul d’hidrodinàmica i de sediments en l’entorn Iber, respectivament. Els resultats
permetran determinar la durabilitat teòrica de les actuacions plantejades.
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c) Anàlisi de la dinàmica fluvial post-actuacions
Aquest apartat inclou dos punts: (i) un estudi de la viabilitat hidràulica i sedimentària de les
propostes d’actuacions de millora descartades. (ii) Un cop definides les actuacions que es
portaran a terme, es planifiquen les mateixes 5 simulacions realitzades al punt b) per cada
sector, però amb el MDT i els mapes dels usos del sòl ajustats a les actuacions.

2.2.7 Càlcul dels volums de les actuacions
El càlcul de volums s’ha portat a terme a través d’una eina GIS que és capaç de calcular les
diferencies de volum entre dues superfícies diferents de la mateixa zona, una actual i una
posterior a les actuacions.
Primer cal disposar del MDT actual (2x2) i del MDT amb les actuacions de millora integrades
(2x2). Posteriorment, cada MDT s’ha de transformar a TIN a través de l’eina 3D de la casa
ESRI© (ARCGIS). La comunitat SIG ha utilitzat les xarxes irregulars de triangles (TIN) durant
molts anys i són un mitjà digital per representar la morfologia de la superfície. Finalment cal
anar a superfícies triangulades i activar diferencia de superfícies. A partir d’aquí, el software
calcula els volums de terreny que cal extreure o afegir de la geometria actual per tal d’obtenir
la situació post-actuació

3.

Resultats
3.1

Anàlisi Hidrològic

3.1.1 Cabals Habituals
El riu Ter neix al Pirineu Oriental a uns 2.400 metres d’altitud (comarca del Ripollès). El clima és
Mediterrani Pirinenc Oriental a les parts més altes, on la precipitació màxima mitjana anual pot
superar els 1200 mm. En aquest punt, la precipitació màxima estacional es a l’estiu degut al
gran nombre de tempestes de caràcter convectiu, mentre que a la resta de l’any la precipitació
és majoritàriament en forma de neu. Aquesta s’acumula de mitjans de tardor fins ben entrada
la primavera, moment que comença l’època de desglaç. Per sota de Campdevànol i
Camprodon el clima és Mediterrani Prepirinenc Oriental, amb precipitacions més baixes (8501100 mm), temperatures més altes i amb un règim pluviomètric on els registres de primavera
poden arribar a superar els d’estiu (Martín-Vide, 1992). En conseqüència, el règim hidrològic a
l’Alt Ter és nivopluvial, amb un màxim a la primavera (d’abril a juny), degut al desgel i les
abundants precipitacions d’aquesta època, i un altre més modest a la tardor, gràcies a les
aportacions de les precipitacions típiques d’aquesta època de l’any, tal com es pot observar als
registres de l’estació d’aforament a Ripoll (E.A. 033) (Figura 4). En aquest punt del riu (Figura
2), el cabal mig anual i l’aportació mitjana total anual, segons les dades diàries de cabal entre
els anys 1993 i 2018, és de 9,8 m3 s-1 i 309,2 hm3, respectivament.

Fig. 4. Distribució del cabal mig mensual a l’estació d’aforament de Ripoll (EA085) entre els anys 1993-2018 (25 anys
complets de dades). En aquest punt el Ter ja ha rebut les aportacions del riu Freser, principal efluent fins aquest
punt.

Aigües avall, a l’entrar a la plana de Vic i els relleus circumdants, el clima passa a ser
Mediterrani Continental Humit (Martín-Vide, 1992). En aquest sector, a causa de l’efecte
d’ombra pluviomètrica de les serralades Prelitoral i Transversal, la pluviometria mitjana anual
de la zona es situa entre els 700-850 mm. L’estació de l’any amb una pluviometria més seca és
l’estiu i la més plujosa la primavera, tot i que la influència mediterrània fa que la tardor sigui
també veritablement humida. Al fons de la plana de Vic la continentalitat és molt intensa: amb
importants inversions tèrmiques a l’hivern, mentre que a l’estiu l’escalfament del fons de la
cubeta dispara el termòmetre cap amunt (Consorci del Ter, 2014). Com a conseqüència, el riu
Ter rep una forta influència de les rieres de les planes i, per aquest motiu, es comporta com un
riu de règim intermedi, és a dir, presenta crescudes tant a la primavera com a la tardor i el
cabal més baix és a l’estiu. En conseqüència, les aportacions a la tardor poden arribar a superar
les aportacions de primavera, tal com es pot observar en la figura 5. Aquesta recull la suma de
la distribució del cabal mig mensual a les estacions d’aforament al municipi de les Masies de
Roda al riu Ter (EA085) i al riu Gurri (EA120) entre els anys 1996-2019 (11 anys complets de
dades). L'aportació hídrica mitjana anual assoleix un volum de 430,8 hm³, equivalent a un
cabal mig de 13,7 m3 s-1.

Fig. 5. Distribució del cabal mig mensual del conjunt de les estacions d’aforament al municipi de les Masies de Roda
al riu Ter (EA085) i al riu Gurri (EA120) entre els anys 1996-2019 (10 anys complets de dades). En aquest punt, el riu
Ter pateix una captació de la colònia de Malars, arribant a registrar lectures nul·les de cabal a l’estació EA085 a
escala diària.
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No obstant, la continuïtat longitudinal del flux (règim de cabals) es veu alterada per la
presència de múltiples preses i/o rescloses des de la capçalera fins a la desembocadura del riu.
Aquest fraccionament obté la màxima densitat entre les poblacions de Ripoll i Roda de Ter,
arribant a registrar un aprofitament cada 740 o 1.300 metres i una derivació superior a 4,5 m³
s-1 per quilòmetre de riu. La desviació de cabal circulant per les preses i les rescloses,
converteix els transsectes fluvials en una sèrie de petits embassaments que (i) alteren els
cabals regulars o habituals (baixos) i (ii) impedeixen la transferència de la càrrega de fons aigua
avall. Fins i tot, les captacions d’aigua pels canals poden arribar a deixar un cabal insuficient o
nul en època d’estiatge (Consorci del Ter, 2013).

arribant en alguns casos a un volum de 0,001 m3 s-1. Després de comprovar les entrades de
cabal a l’embassament de Sau per a les mateixes dates, s’ha conclòs que alguns valors de les
estacions d’aforament de les Masies de Roda (EA085_C4085_EA120) són erronis. Per aquest
motiu, s’ha seleccionat el conjunt d’estacions d’aforament de Masies de Roda per determinar
el cabal mig anual i el mínim cabal mensual de l’àrea d’estudi, mentre que l’estació
d’aforament de Ripoll facilitarà el cabal de saquera habitual de l’àrea d’estudi. La taula 2 recull
els valors habituals de l’estació d’aforament de Ripoll (EA033), de les estacions d’aforament de
les Masies de Roda (EA085_C4085_EA120) i del tram d’estudi (EH Ter1).
200

Per tal de veure quina de les dues estacions d’aforament és la més representativa del règim
hidrològic del tram d’estudi, es va relacionar el cabal diari de l’estació hidromètrica Ter 1,
instal·lada a l’extrem superior de l’àrea d’estudi, amb les dades de cabal de les estacions
d’aforament de Ripoll i de Masies de Roda (Ter+Gurri). En el primer cas (EA Ripoll), tot i obtenir
una bona correlació (Figura 6) la linealitat no sempre es manté. Això s’explica per les
importants aportacions dels efluents del Ter mig, controlant la generació d’escolament alguns
dies.
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Fig. 7. Relació del cabal diari del riu Ter entre l’estació hidromètrica de Ter 1 (EH Ter1) i la suma del cabal de les
estacions d’aforament de les Masies de Roda (EA085_C4085_EA120). El període de comparació comença el
novembre de 2017 i finalitza al maig del 2019. La gran magnitud de la crescuda de l’octubre de 2018 no s’ha inclòs
en la relació per comportar un pes massa gran en relació als valors habituals. La línia vermella representa la línia de
tendència i la línia negre puntejada la relació 1:1.
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Fig. 6. Relació del cabal diari del riu Ter entre l’estació hidromètrica de Ter 1 (EH Ter1) i l’estació d’aforament de
Ripoll (EA033). El període de comparació comença el novembre de 2017 i finalitza al maig del 2019. La gran
magnitud de la crescuda de l’octubre de 2018 no s’ha inclòs en la relació per comportar un pes massa gran en
relació als valors habituals. La línia vermella representa la línia de tendència i la línia negre puntejarà la relació 1:1.

En canvi, la relació entre el cabal diari de l’estació hidromètrica (EH) Ter 1 amb el cabal diari de
la suma de les estacions d’aforament de les Masies de Roda (EA085_C4085_EA120) és
excel·lent (Figura 7). No obstant, s’han detectat alguns valors de cabal inferiors al metre cúbic,

Q mig anual
3 -1
(m s )
9,8

Mínim Q mensual
3 -1
(m s )
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7,5

EH Ter1

14,8

7,4
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EA Ripoll

Taula 2. Recull dels cabals habituals a l’EA de Ripoll, les EA de les Masies de Roda i l’estació hidromètrica Ter1 (EH
Ter1). Els valors estimats per EH Ter1 seran els simulats en el model hidràulic
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3.1.2 Cabals Extrems

1600

En aquest punt es recullen els cabals extrems (Taules 4 i 5) a considerar en l’estudi de dinàmica
fluvial, ja que posaran a prova l’eficiència de les actuacions i la seva durabilitat (estadística).
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Taula 3. Recull dels cabals de sequera habitual a l’EA de Ripoll, les EA de les Masies de Roda i a l’EH Ter1. Els valors
estimats per l’àrea d’estudi seran els simulats en el model hidràulic.
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Taula 4. Cabals màxims esperables en l’àmbit d’estudi per diferents períodes de recurrència

Disseny d’hidrogrames de crescuda
Alhora d’analitzar la dinàmica sedimentària en una crescuda, la morfologia dels hidrogrames a
simular pot condicionar al resultat de les modelitzacions, ja que com més gran sigui
l’increment de cabal per unitat de temps, la velocitat del flux resultant serà més alta, així com
el seu poder erosiu i la seva capacitat de transport. Per aquest motiu, s’han generat 2
hidrogrames de crescuda amb un cabal punta de 500 m3 s-1 (equivalent a un període de retorn
d’uns 10 anys) i de 850 m3 s-1 (equivalent a una període de retorn de casi 20 anys),
respectivament. En tots dos casos, la morfologia de l’hidrograma s’ha calculat en base a dues
crescudes registrades al 2018 (Figura 8).

Fig. 8. Les línies continues representen els hidrogrames de disseny generats en base a la morfologia de dues
crescudes reals registrades a l’estació hidromètrica de Ter1 (és a dir, Q335 m3 s-1 i Q1500 m3 s-1).. Aquestes es
troben representades per línies discontinues. La llegenda de la figura indica el cabal màxim de cada hidrograma.

3.2

Anàlisi de la Dinàmica Fluvial

3.2.1 Calibratge del model hidràulic
Un cop creats els models hidràulics, cal calibrar-los per tal de verificar la seva fiabilitat. Per
realitzar aquesta operació és necessari disposar de dades reals que permetin comparar els
resultats estimats pels models amb els valors reals recollits a camp (observats). En aquest
sentit, disposem de la cota de la làmina d’aigua en molts punts del tram d’estudi per un cabal
determinat. Aquets es van recollir durant les dues campanyes de camp per a l’obtenció de la
batimetria del canal principal. Concretament en el sector de l’illa de Gambires el número de
punts és de 8000, mentre que en el tram de l’illa del Sorral és de 2049 punts.
L’objectiu és que el model sigui capaç de generar el mateix nivell de làmina d’aigua que el dia
que es van realitzar les batimetries. Per això és necessari saber el cabal circulant en cada
moment. A Gambires el cabal era de 1,8 m3 s-1 i al Sorral de 1 m3 s-1. En el primer cas, per al
sector de l’illa de Gambires, es va anar ajustant el coeficient de rugositat del canal (n=0,03) fins
que la diferència entre la làmina d’aigua estimada i la real era de 2-3 cm. En el cas del sector
del Sorral, aquesta diferencia va arribar a ser més gran, concretament d’uns 10 cm, degut a la
major complexitat de la geometria del tram.
Al mateix temps, com l’ortofotografia del sector de l’illa del Sorral es va obtenir el mateix dia
que les dades batimètriques, podem comparar el límits de la làmina d’aigua estimada pel
model hidràulic i l’observada en la ortofotografia. En aquest cas, l’estimació del model es
considera òptima (Figura 9), solament s’observen algunes diferències en aquells punts on la
vegetació queda per sobre de la làmina d’aigua (dificultant la definició dels seus límits) i en
10
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zones de roca mare amb múltiples canals incidits d’una amplada menor a l’escala del MDT
(2x2).
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Fig. 9. Comparativa de l’àrea inundada per un cabal constant d’1 m s al sector del l’illa del Sorral entre els
resultats generats pel model hidràulic calibrat i la digitalització de l’ortofotografia (línia negre) del sector.

3.2.2 Anàlisi de la dinàmica fluvial actual
En aquest apartat es presenta una síntesi del comportament hidràulic i morfodinàmic del tram
d’estudi, d’acord amb els resultats generats pel model hidràulic en entorn Iber i observacions
de camp.
El tram d'estudi es troba fragmentat per la presència de la resclosa de Gallifa. Aquesta deriva
aigua al canal de Gallifa, fracturant l’àrea d’estudi en dos unitats diferenciades. Cada unitat
serà analitzada individualment com un sol tram degut al seu comportament relativament
homogeni. L’ordre d’exposició dels resultats és des d’aigües amunt cap aigües avall.

Aquesta profunditat és fruit d’una incisió generada per un dèficit crònic de sediments i varies
actuacions extractives realitzades a les darreres dècades al canal. Al marge esquerra trobem
un braç secundari que envolta la totalitat de l’illa de Gambires. No obstant, el braç es troba
desconnectat del canal principal des dels anys 2000, just després d’unes extraccions de
sediments a la llera. Per cabals habituals i baixos, el flux circula únicament pel canal principal.
El canal lateral es troba hidràulicament desconnectat i únicament hi trobem aigua en els
darrers 250 metres. Aquesta aigua remunta per l’efecte del rabeig generat per la resclosa
situada aigües avall (Figura 10), presentant un cert estancament que ha deteriorat la qualitat
de l’aigua. . L’avaluació de l’efecte de la falta de connectivitat del canal secundari s’ha portat a
terme a partir de la comparació de la cota assolida per la làmina d’aigua en 6 punts de
referència per cada simulació (Figura 10). Aquestes dades faciliten l’entesa dels canvis
hidràulics generats entre simulacions, tan per l’augment del cabal com per la participació del
canal secundari en el desguàs del flux. L’increment de la cota de la làmina d’aigua, entre el
cabal de sequera habitual i el cabal mig anual, és d’uns 35 cm a l’inici del subtram i de 10 cm al
final del subtram (Taula 3). Tot i així, aquest increment no és suficient per connectar el canal
principal amb el canal secundari i/o la resta de petits ramals laterals (Figura 10). Al mateix
temps, es pot observar que, tot i l’increment de cabal, l’amplada de l’àrea mullada no
experimenta cap increment significatiu. Això és fruit de la incisió del canal que ha circumscrit el
canal d’aigües altes, quedant integrat dins el canal d’aigües baixes. Aigües avall de la barra
central, el riu s’eixampla uns 20 metres just en el colze del canal, fet que facilita la formació
d’una peita barra lateral al marge esquerra formada principalment per material fi (argiles,
sorres i alguna petita grava). En aquest rang de cabals, el transport de sediments i l’activitat
morfològica és inapreciable.
La desconnexió del canal genera un alteració en el nivell i la distribució del freàtic. Tan és així
que, en la punta nord de l’illa de Gambires, el freàtic desapareix per cabals habituals o de
sequera, tal com es va poder observar durant el mostreig de sediments subsuperficials en
aquesta àrea. La retroexcavadora va perforar el sòl fins impactar amb la roca mare, sense
percebre cap indici del freàtic. A més, el nivell del freàtic al piezòmetre ha registrat una desens
d’uns uns 15 cm per cabals habituals pel trencament de la presa de fons durant la crescuda de
l’octubre de 2018, aquesta propicià la desconnexió del canal secundari. La cota mínima del
nivell del freàtic pot arribar fins els 476,4 metres s.n.m. quan el canal de Gallifa es troba
operatiu.

D’acord amb la metodologia descrita, l’anàlisi s’estructura en dos blocs: (a) Cabals habituals i
de sequera i (b) Cabals de crescuda corresponents a un període de retorn de 10 i 20 anys (500
m3 s-1 i 850 m3 s-1).
En les simulacions de crescudes s’ha calculat el transport de sediments i les àrees d’erosió i
sedimentació, per tal d’analitzar la seva morfodinàmica. En canvi, pels cabals habituals i de
sequera, els esforços s’han centrat en analitzar els problemes de connectivitat i/o continuïtat
hidràulica.
Sector de Gambires
Es tracta d’un tram amb una longitud d’uns 1200 metres, un pendent mig del 0,25% i un
desnivell d’uns 3 m. El canal principal, de secció trapezoïdal, és molt rectilini en la seva part
inicial per acabar formant una corba que tendeix a l’esquerra. L’amplada del canal fluctua
entre els 30 i els 40 metres, arribant als 60 metres just on trobem la única unitat sedimentària
activa del tram, una barra central. Aigües avall, el canal s’estreny de nou fins arribar a la
resclosa de Gallifa. La profunditat varia del metre als dos metres i mig, observant la màxima
profunditat entre l’extrem nord de l’illa de Gambires i la barra central. Aigües avall d’aquest
punt, la profunditat tendeix a augmentar fins arribar als tres metres a tocar de la resclosa.
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fluctuen entre 1,5 i 2,5 metres. Tot i així, l’illa de Gambires solament s’inunda una mica en el
seu extrem nord. El sector sud de l’illa també es veu ocupada per la crescuda, principalment
pel flux procedent del canal principal. L’àrea inundada en aquest punt arriba a cobrir una
extensió de 2,5 hectàrees (Figura 11).

3 -1

Fig. 10. Representació de la làmina d’aigua generada pel model hidràulic per al cabal mig anual (14,7 m s ). Es pot
observar com el braç secundari queda desconnectat del canal principal. Els punts de referència (color verd) serviran
per extreure el nivell de la làmina d’aigua abans i després de les actuacions, per tal d’avaluar l’eficiència de
l’actuació.

En crescudes amb un cabal de 500 m3 s-1 (T10 anys), el flux sobresurt del canal principal i ocupa
la riba del marge esquerra (els dos ramals laterals situats al marge esquerra del canal
principal), arribant a triplicar la seva amplada i a incrementar la cota de la làmina d’aigua entre
2 i 2,5 metres respecte al cabal mig anual (Taula 4). Amb aquestes magnituds, el flux no té cap
problema per circular pel canal secundari, arribant a registrar calats en aquest punt que
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Fig. 11. Làmina d’aigua generada pel model hidràulic per a un cabal de crescuda de 500 m s
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La magnitud, variabilitat i durada de les avingudes té implicacions en la granulometria dels
materials transportats i sedimentats al llarg del corredor fluvial, en la mobilització de la llera i
en el manteniment de les transferències amb el freàtic. En aquest sentit, una bona manera
d’atendre a l’estabilitat d’una crescuda (l’inici de moviment) és analitzar a la distribució del
diàmetre crític per una crescuda determinada. La figura 12A, presenta el mapa de la distribució
del diàmetre crític per una crescuda amb un cabal de 500 m3 s-1, equivalent a un període de
retorn de 10 anys. Es pot observar com en la part superior del tram és on la força de tall és
més gran, podent inestabilitzar sediments amb un diàmetre d’entre 0,1 i 0,2 metres. No
obstant, la competència per a mantenir el moviment és major que la necessària pel seu inici,
tal com es pot veure en la figura 12B. La figura representa la distribució i la magnitud dels
processos d’erosió i sedimentació. L’erosió predomina en tot el canal principal (blau), encara
que aquesta és de baixa magnitud excepte en el marge dret aigües amunt de la barra central i
de la resclosa. Tot i així, la manca de sediment disponible a la llera en aquest tram a dia d’avui,
dificultaria el transport de sediments estimat pel model. Tan mateix, si que s’observen indicis
d’erosió lateral al marge dret del canal.

Fig. 13. Dipòsit de sorres i argiles situat a l’extrem nord de l’illa després de la crescuda del 15-16 d’octubre de 2018.
Fotografia: Jordi Tuset.

La figura 14A, presenta el mapa de la distribució del diàmetre crític per una crescuda amb un
cabal de 850 m3 s-1. Els resultats mostren un increment de la inestabilitat en tot el canal
principal amb l’augment del cabal, , podent aquest mobilitzar sediments amb un diàmetre
igual o superior als 0,062 m en tot el tram. Arribat aquest punt, el poder erosiu de la crescuda
s’expandeix i s’aguditza, encara que aigües avall de l’entrada de cada ramal (o braç) lateral, el
flux perd competència i acaba formant petits dipòsits de sediments (sedimentació) (Figura
14B). Tot i així, la manca de sediment disponible a la llera a dia d’avui limitaria el transport de
sediments estimat pel model. No obstant, el model si que defineix els processos
morfodinàmics dominants.

Fig. 12. A) Distribució del diàmetre crític per una crescuda de període de retorn de 10 anys (Q=500 m3 s-1). Es pot
observar com en la part superior del tram és on la força de tall és més gran, podent inestabilitat sediments amb un
diàmetre d’entre 0,1 i 0.2 metres o més grans. B) Distribució de les àrees d’erosió i sedimentació. Les àrees d’erosió
s’identifiquen amb el color blau mentre que les àrees de sedimentació amb els colors vermell i taronja.

Per a la crescuda de 20 anys de període de retorn (850 m3 s-1), el flux ocupa tota l’illa de
Gambires, el canal secundari, els ramals laterals del marge esquerra i alguns dels camps de
conreu adjacents al riu, arribant a doblar l’amplada de la zona inundada i incrementant la cota
de la làmina d’aigua al canal principal entre 0,6 i 1 metres respecte a la crescuda de 850 m3 s-1 .
Amb aquestes magnituds, l’illa de Gambires es troba sota una làmina d’aigua amb unes
profunditats que fluctuen entre 0,2 i 1,5 metres, així com unes velocitats que fluctuen entre els
0,2 i els 1,2 m s-1. L’extrem nord de l’illa reuneix les profunditats i velocitats més baixes i
l’extrem sud les més altes. Aquesta dinàmica facilità la disposició de material fi en l’extrem
nord de l’illa durant inundacions importants, tal com es va poder observar en la crescuda de
l’octubre de 2018, on els dipòsits de sorres eren abundants (p.ex. Figura 13).
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aigua. No obstant, el braç presenta en algunes discontinuïtats en la seva geometria que
dificulta un pas lliure d’obstacles.
Per cabals habituals i baixos, el flux circula ocupant tota l’amplada del canal principal (inclou el
ramal dret aigües amunt de la passera).. No obstant, per cabals de sequera (1,9 m3 s-1), la
passera impedeix el pas de l’aigua a través des del ramal lateral del canal principal cap a la
llacuna situada aigües avall, just quan les aportacions a traves de la passera garantirien un
nivell del freàtic més elevat en un moment crític de necessitat hídrica. Al mateix temps,El tram
registra un increment de la cota de la làmina entre 0,4 i 1 metre entre modelitzacions, sent el
tram més sensible a l’augment del nivell de la làmina d’aigua que a l’augment de l’amplada del
canal. El braç lateral del marge dret de l’illa del Sorral es troba desconnectat de la dinàmica
fluvial per cabals habituals, la presència de sediments acumulats després de la crescuda de
l’octubre de 2018 van tallar el pas de l’aigua (Figura 15). En aquest rang de cabals, el transport
de sediments i l’activitat morfològica és inapreciable.
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Fig. 14. A) Distribució del diàmetre crític per una crescuda de període de retorn de 20 anys (Q=850 m s ). Es pot
observar com la inestabilitat augmenta aigües avall del canal principal. B) Distribució de les àrees d’erosió i
sedimentació. Les àrees d’erosió s’identifiquen amb el color blau mentre que les àrees de sedimentació amb els
colors vermell i taronja. El resultat mostra la resposta sedimentaria i morfològica del tram si el material sedimentari
no tingués limitacions de disponibilitat. En aquest context, aigües avall de l’entrada de cada ramal lateral del canal
principal, el riu hauria de generar dipòsits de sediments.

Sector del Sorral
Es tracta d’un tram amb una longitud d’uns 1200 metres i amb un pendent mig del 0,4% i un
desnivell d’uns 5,5 m. El canal principal, de secció variable (trapezoidal o irregular), és molt
rectilini en el subtram inicial fins arribar a la passera. No obstant, el canal es divideix en dos a
uns 70 metres per sobre de la passera, quedant una petita illa allargada i vegetada al centre. A
partir d’aquí, el canal principal comença virar cap a la dreta tot formant un llarg meandre de
substrat rocós. L’amplada del canal fluctua entre els 40 i els 60 metres, arribant als 80 metres
just on el curs principal es divideix en dos canals. L’augment de l’amplada del canal respon a la
falta de profunditat, que és deguda a la impossibilitat d’incidir més el canal per la presència de
roca mare. La passera representa una pèrdua parcial de la continuïtat longitudinal, dificultant
la lliure circulació del flux, del sediment i del freàtic. En aquest sentit, s’ha pogut comprovar, a
partir de la relació entre el cabal diari del riu Ter i el nivell del piezòmetre, que quan el flux
salta per sobre la passera després de passar pel ramal lateral del curs principal, el nivell del
freàtic s’eleva50 cm. Al mateix temps, quan el flux salta per sobre la passera genera un
augment de l’erosivitat per sota d’aquest punt. Aigües avall, el riu presenta per primer cop un
canal d’aigües baixes en un subtram d’uns 200-250 metres de longitud. La resta del tram està
format per diferents unitats sedimentàries actives que s’estan començant a vegetar i diverses
llacunes distribuïdes de forma irregular. Aquestes unitats van quedar al descobert després de
la crescuda de l’octubre de 2018. A continuació el riu s’estreny i circula sobre un substrat nu de
sediments i totalment rocallós. La profunditat varia dels 20 cm als 2 metres, encara que en
general el riu no presenta importants profunditats. És evident que el canal principal no disposa
de sediments i que la presència de la roca mare (margues) impedeix que augmenti la incisió. Al
marge dret de l’illa del Sorral hi ha un braç secundari que solament circula aigua durant
crescudes, encara que les aportacions del freàtic fan que abans de creuar la passera hi circuli

En crescudes amb un cabal de 500 m3 s-1 (T10 anys), el flux surt del canal principal i ocupa l’illa
del Sorral, arribant a multiplicar per 6 l’amplada observada en cabals habituals. Això comporta
un increment de la cota de la làmina d’aigua entre 1 i 2,5 metres respecte al cabal mig anual.
Amb aquestes magnituds, el flux no té cap problema per circular pel braç secundari situat al
costat dret de l’illa del Sorral, arribant a registrar calats en aquest punt que fluctuen entre 2 i 3
metres. No obstant, l’illa del Sorral ja queda parcialment i casi totalment inundada amb
crescudes amb un cabal punta de 160 m3 s-1 (període de retorn de 2-3 anys) i 250 m3 s-1
(període de retorn de 4 anys), respectivament.
La figura 16 presenta la distribució del diàmetre crític per una crescuda amb un cabal de 500
m3 s-1, equivalent a un període de retorn de 10 anys. Es pot observar com en el canal principal,
aigües amunt de la passera (Figura 16), el diàmetre crític no supera els 0,10 metres,
concentrant els valors més grans en la segona meitat del subtram. En aquest punt, el substrat
es troba format principalment per roca mare. Aigües avall de la passera, el diàmetre crític
disminueix fins que el canal es torna a estrènyer. Fet que genera un augment de la velocitat i la
competència hidràulica del flux circulant aigües avall. Aquesta energia ha rentat completament
el canal de material granular, aflorant la roca mare per tot el tram. Podem considerar que la
morfodinàmica a l’illa del Sorral per una crescuda de 500 m3 s-1 és de baixa magnitud (alta
estabilitat) i no presenta senyals de mobilitat de sediments destacable. És més, l’aflorament de
la roca mare i la manca de sediment disponible en el canal principal dificulta o impossibilita els
processos d’erosió i de transport de sediments. Cal tenir en compte, que les condicions de
contorn establertes a la sortida del model hidràulic (règim crític) alteren els resultats de les
simulacions en un tram d’uns 260 metres, sobreestimant la capacitat d’erosió i transport de
sediments en aquesta àrea.
Per crescudes d’un període de retorn de 20 anys (Figura 17), els processos d’erosió guanyen
protagonisme i deixen els processos de sedimentació en un segon pla, sobretot aigües amunt
de la passera. Aigües avall, la intensitat de la dinàmica morfosedimentaria seria molt
significativa si no fos per la total falta de sediment disponible. Sent l’aflorament de la roca
mare l’únic impediment perquè la incisió continuï agreujant-se.
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Fig. 15. Làmina d’aigua generada pel model hidràulic per al cabal mínim mensual (7,4 m s ). Es pot observar com el ramal dret del canal principal queda fragmentat per la desviació feta abans de la passera. La part del flux que salta la passera de
seguida retorna al canal principal. Dos de les basses entren en contacte directe amb el flux superficial
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Fig. 16. Distribució del diàmetre crític per una crescuda de període de retorn de 10 anys (Q=500 m s ).
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Fig. 17. Distribució de les àrees d’erosió i sedimentació per un cabal de crescuda de 850 m s . Les àrees d’erosió s’identifiquen amb el color blau mentre que les àrees de sedimentació amb els colors vermell i taronja.
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3.2.3 Selecció d’actuacions de millora
En aquest apartat es fa una breu resum de l’estat morfosedimentari actual del tram d’estudi i
dels passos portats a terme en l’elecció de les actuacions de millora hidromorfològica
plantejades al projecte, així com d’alguns resultats que al final han fet inviables algunes
propostes inicials.
El tram d’estudi pateix un dèficit sedimentari estructural crònic que ha deteriorat greument
l’activitat morfològica i sedimentària. La construcció de rescloses ha alterat la connectivitat
ecològica i la disponibilitat del material sedimentari, deixant els efluents del tram com a única
font ordinària de sediments. Aquest important alteració, unit a una intensa activitat extractiva,
que ha excedit àmpliament la càrrega mitjana sedimentària del riu, ha incrementat
considerablement el dèficit sedimentari de la llera actual i reforçat el desequilibri hidrodinàmic
(evident a partir de les observacions d’acuirassament i incisió de la llera). L'evolució
morfològica del riu mostra una tendència a l'estabilització de la llera per intrusió de vegetació
de ribera. A més, el tram de l’illa del Sorral ha quedat afectat per la construcció d’una passera
que ha fragmentat la lliure circulació d’aigua (superficial i subsuperficial) i sediments pel riu. A
l'actualitat la mobilitat de la llera s'ha reduït de manera molt important i la intrusió de la
vegetació de ribera fa que la llera d'aigües baixes tendeixi a ocupar pràcticament la totalitat de
la llera activa. Les principals unitats morfo-sedimentàries (barres laterals i centrals) han acabat
per desaparèixer.
Les propostes de millora presentades en el projecte són plantejades com elements
demostratius de restauració hidromorfològica, hidrodinàmica i de la connectivitat fluvial d’un
hàbitat de ribera fortament modificat geomorfològicament. Aquetes tenen un caràcter
experimental, amb l’objectiu d’assajar solucions tècniques al control de la incisió fluvial, per a
la millora de la resiliència ecològica de l'hàbitat a escala local. En cap cas es busca establir de
manera definitiva un bosc de ribera a les riberes, ja que les mesures proposades a continuació
es realitzaran en un tram d’estudi afectat per un dèficit sedimentari que s’inicia a l’Alt Ter. El
problema és global (de tota la conca) i les solucions plantejades parcials (de tram). No obstant,
les actuacions estan dissenyades per garantir una estabilitat teòrica (estadística) prou llarga
que permeti determinar el bon funcionament de les propostes.
L’estudi presenta d’inici 8 actuacions de millora, de les quals solament s’acabaran tirant
endavant 6 propostes.
Tram de l’Illa de Gambires:
(1) Rebliment del canal principal:

(2) Augment de l’amplada del canal principal i la recuperació dels antics braços aigua amunt de
l’illa de Gambires:
Objectiu:
-

Observacions:
-

Es van plantejar diferents alternatives per augmentar l’àrea activa del canal per tal de
garantir la supervivència d’un grup d’arbres situats al marge esquerra del canal aigües
amunt de l’illa de Gambires. No obstant, cap de les alternatives proposades va aportar les
garanties suficients d’estabilitat morfològica i sedimentària per ser acceptades.

-

Finalment, vist els resultats de les simulacions realitzades amb el model hidràulic (26
simulacions) de totes les propostes descartades (5 alternatives), no va quedar més remei
que ampliar el canal principal fins que la capacitat hidràulica assolida fos suficient per
garantir l’estabilitat de l’actuació. Aquesta actuació requereix de la retirada de material
que serà utilitzat, en part, en l’actuació 1.

-

Els ramals laterals del marge esquerra han de ser condicionats per permetre el pas del flux
sense ser obstaculitzat.

(3) Extracció de sediments de l’illa de Gambires:
Objectiu:
-

Obtenir sediment per injectar al canal i reduir la cota de la superfície del terreny de l’illa
perquè aquesta sigui més susceptible a ser inundable per crescudes de més alta
freqüència, així com reduir la distància entre les cotes de la superfície del terreny i el nivell
freàtic.

-

Caldrà garbellar part del material extret per injectar al canal per tal de garantir una
cuirassa artificial. Segons el resultat de les diverses simulacions s’opta per seleccionar tot
el sediment amb un diàmetre superior a 64mm.

(4) Dragat dels primers 15 metres del vas de la resclosa de Gallifa:
Objectiu:
-

Objectiu:
-

Restaurar la incisió del canal, augmentar la connectivitat hidràulica lateral i la cota del
nivell piezomètric.

Augmentar l’àrea activa del canal principal per tal de minvar la capacitat d’incisió,
augmentar la complexitat hidràulica del canal per cabals baixos, connectar el canal
secundari amb el canal principal del Ter i augmentar la cota del nivell freàtic.

facilitar la connectivitat entre el canal principal, el canal secundari i la futura escala de
peixos.

Tram de l’Illa del Sorral.

Observacions:

(1) Rebliment del canal principal en alguns punts (zona passera i més amunt):

-

El rebliment del canal farà perdre part de l’àrea activa generant un increment de la
velocitat i de la competència hidràulica que caldrà solucionar.

Objectiu:

-

L’alt cost de l’operació de rebliment del canal ha comportat escurçar l’actuació en l’extrem
sud.

Observacions:

-

El material sedimentari transferit a la llera caldrà que garanteixi una distribució
granulomètrica en superfície igual o superior a l’actual.

-

-

Restaurar la incisió del canal, augmentar la connectivitat i la cota del nivell piezomètric.

L’obertura del ramal dret del canal principal, després de la crescuda de l’octubre de 2018,
garanteix en bona mesura la connectivitat hidràulica, segons mostren els models
hidràulics. Sent innecessari realitzar aquesta actuació.
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-

DESCARTEM l’actuació.

(2) Condicionar els canals secundaris actuals.
Objectiu:
-

Desconcentrar la dinàmica hidrològica del canal principal augmentant el perímetre mullat,
la cota del nivell piezomètric i facilitar una estructura morfologia més complexa.

Observacions:
-

És necessari l’acondicionament (eliminació de dipòsits de sediments i vegetació) del canal
secundari per assegurar el lliure pas de l’aigua per cabals d’alta freqüència.

(3) Eliminació del mur localitzat a l’inici de l’illa del Sorral:
Objectiu:
-

Alliberar l’illa d’estructures que dificulten la dinàmica natural del riu i la generació de
canals secundaris a l’illa.

Observacions:
-

Aquesta actuació té un l’elevat cos i defensa la punta de l’illa en un punt on l’activitat
erosiva és molt alta.

-

DESCARTEM l’actuació.

(4) Eliminació de la passarel·la:
Objectiu:
-

Alliberar l’illa d’estructures rígides que dificulten la dinàmica natural del riu (hidrològica,
sedimentària i morfològica) i del nivell piezomètric, així com l’acondicionament del ramal
dret del canal principal (situat just aigües amunt de la passera).

Observacions:
-

L’acondicionament del ramal dret del canal principal comportarà la suavització del
perfil longitudinal i la formació d’una petita mota que li doni continuïtat a l’illa que el
separa amb el ramal principal del riu. Aquesta actuació facilitarà una entrada directa
del flux al centre de l’illa, millorant la connectivitat del riu amb les basses i el freàtic.

-

L’eliminació de la passera haurà de venir acompanyada de la descompactació del
terreny per on passa actualment la pista d’accés.

Punt de referència
1
2
3
4
5
6

Situació actual
Q1,8
Q7,4 Q14,7
477,28 477,45 477,62
477,27 477,44 477,59
477,27 477,43 477,58
0,00
0,00
0,00
477,26 477,37 477,47
476,87 476,92 476,97

Post-Actuació
Q1,8
Q7,4 Q14,7
477,90 478,05 478,19
477,64 477,76 477,88
477,27 477,41 477,53
477,51 477,65 477,76
477,26 477,36 477,45
476,88 476,98 477,07

Diferència
Q1,8 Q7,4 Q14,7
0,62 0,61 0,57
0,36 0,32 0,29
0,00 -0,03 -0,05
0,00 -0,01 -0,02
0,01 0,05 0,10

Taula 5. Nivell de la làmina d’aigua (metres .s.n.m.) en els punts de referència per cabals habituals i de sequera
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(unitats: m s ) en l’escenari actual i posterior a les actuacions. Les columnes 7, 8 i 9 recullen les diferencies de cotes
de la làmina d’aigua per cada escenari en cada punt de referencia

Segons els resultats recollits en les columnes 7, 8 i 9 de la taula 5, el nivell de la làmina d’aigua
presenta un augment important de cota en la intersecció amb els punts de referencia 1 i 2
(Figura 18). L’augment del nivell de l’aigua respon al canvi de la geometria del canal produït pel
l’actuació de rebliment. En aquest nou escenari la llera presenta una cota superior al nivell de
la làmina del cabal de sequera habitual en la situació actual. En aquestes circumstàncies el
control del nivell de la lamina d’aigua depèn de la cota de la llera i no de la cota de la barra
central situada aigües avall, tal com passa actualment. D’aquí en avall (punts 3 i 5), la cota del
curs principal disminueix, ja que part del flux passa pel braç secundari. Els punts de referència
corresponents al braç secundari (punts 4 i 6) veuen incrementada la seva cota. No obstant, el
punt 4 no hi circulava aigua amb la geometria anterior. Com era d’esperar, en aquest rang de
cabals i amb la nova geometria, la connectivitat s’ha recuperat i el transport de sediments i
l’activitat morfològica és inapreciable.
En crescudes amb un cabal de 500 m3 s-1 (T10 anys), el flux surt del canal principal i ocupa la
riba del marge esquerra amb molt més facilitat que abans, encara que l’amplada continua sent
la mateixa i la cota de la làmina d’aigua s’ha vist incrementada uns10 o 20 cm respecte a l’estat
previ a l’actuació de restauració (Actual). La crescuda, en arribar a l’extrem nord de l’illa de
Gambires, degut a la millora de la connectivitat, tendeix a redistribuir millor el cabal entre el
canal principal i el secundari, incrementat entre 0,1 i 0,2 metres la cota de la làmina d’aigua en
el canal secundari. Tot i així, l’illa de Gambires manté el mateix grau d’inundabilitat, però
incrementa una mica l’àrea en la punta nord i redueix una mica l’extensió inundada en l’àrea
sud (Figura 19).

3.2.4 Anàlisi de la dinàmica fluvial post-actuació
Sector de Gambires
Per cabals habituals i baixos, el flux ja no circula únicament pel canal principal, sinó que
connecta i circula pel braç lateral, fins i tot el cabal de crescuda habitual (1,9 m3 s-1). A part de
l’àrea inundada (Figura 18), els punts de referència (Taula 5) ens permetran avaluar l’efecte de
l’actuació del rebliment del canal principal.
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Fig. 18. Làmina d’aigua generada pel model hidràulic per al cabal de sequera habitual (1,9 m s ). Es pot observar
com el braç secundari ja està connectat i permet el pas d’aigua.

3 -1

Fig. 19. Làmina d’aigua generada pel model hidràulic per a un cabal de crescuda de 500 m s . Es pot observar com
no hi ha gaires diferències amb la simulació realitzada amb la geometria actual
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La figura 20A, presenta el mapa de la distribució del diàmetre crític per una crescuda amb un
cabal de 500 m3 s-1, equivalent a un període de retorn de 10 anys. Es pot observar com en la
part superior del tram és on la força de tall és més gran, arribant a inestabilitzar la llera amb un
diàmetre crític d’entre 0,1 i 0,2 metres. No obstant, la competència per a mantenir el
moviment és major que la necessària pel seu inici, tal com es pot veure en la figura 20B. En
aquest cas, l’àrea d’actuació principal, es presenta més estable que en l’estat actual i l’erosió,
tot i la menor magnitud, és el procés dominant. L’augment de l’amplada activa del canal ha
estabilitzat el canal, reduint la competència hidràulica general. En l’escenari post-actuació, si
s’arriba al llindar de mobilitat, la manca de sediment disponible a la llera no serà un factor
limitant.
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Fig. 20. A) Distribució del diàmetre crític per una crescuda de període de retorn de 10 anys (Q=500 m s ). Es pot
observar com en la part superior del tram, tot i registrar la força de tall més gran, s’ha reduït una mica en
comparació amb la figura 17A. B) Distribució de les àrees d’erosió i sedimentació. Les àrees d’erosió s’identifiquen
amb el color vermell i taronja, mentre que les àrees de sedimentació amb el color blau.

S’ha modelitzat la dinàmica fluvial amb un cabal de 850 m3 s-1per tal d’avaluar l’estabilitat de
l’actuació per un període teòric de 20 anys (període de retorn de l’esdeveniment). El flux surt
del canal principal i del braç secundari per acabar ocupant la totalitat de l’illa de Gambires.
L’amplada es veu incrementada fins assolir una longitud màxima de 310 metres. Les
profunditats a l’illa de Gambires van dels 0,1 metres a 1,5 metres, assolint velocitats d’entre
0,4 metres i 1,5 m s-1 (Figura 21).
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Fig. 21. Làmina d’aigua generada pel model hidràulic per a un cabal de crescuda de 850 m s . La inundabilitat de
l’illa de Gambires és total.

La figura 22A, presenta el mapa de la distribució del diàmetre crític per una crescuda amb un
cabal de 850 m3 s-1. En aquest cas, la força de tall amb capacitat per inestabilitzar sediments
amb un diàmetre d’entre 0,1 i 0,2 metres s’expandeix aigües avall. No obstant, la competència
per a mantenir el moviment no és suficient per modificar en accés la llera, observant la
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formació d’algunes petites àrees amb erosió, però majoritàriament hi trobarem registres de
sedimentació d’escassa magnitud (0,1 i 0,2 metres), tal com es pot veure en la figura 22B. En
aquest cas, l’aparició d’àrees de sedimentació augmentarien encara més la connectivitat entre
el canal principal i el braç secundari, ja que amb l’augment de la cota del tàlveg el flux tendirà a
guanyar-la també.
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Fig. 22. A) Distribució del diàmetre crític per una crescuda de període de retorn de 20 anys (Q=850 m s ). Es pot
observar com en la part superior del tram, l’àrea amb un diàmetre crític superior al 0,1 metres ha incrementat. B)
Distribució de les àrees d’erosió i sedimentació. Les àrees d’erosió s’identifiquen amb el color vermell i taronja,
mentre que les àrees de sedimentació amb el color blau.

Sector del Sorral
Per cabals habituals i de sequera, el flux circula únicament pel canal principal, ocupant tota
l’amplada de l’àrea activa de la llera. No obstant, en el ramal dret del canal principal, l’amplada
de la làmina augmenta amb el cabal al no presentar el ramal signes d’incisió. A més, amb
l’eliminació de la passera, el flux ja pot circular lliurament aigües avall (Figura 23). Això ha
propiciat l’eliminació del rabeig que genera la resclosa i la lliure circulació del cabal de sequera
habitual. L’efecte del rabeig, en funció del cabal, genera un increment del nivell i de l’amplada
de la làmina d’aigua d’entre 30-50 cm i 20-50 metres riu amunt. El cabal de sequera habitual,
tot hi ser molt baix, circula sense interrupcions pel canal principal i pel seu ramal dret. En
aquests circumstàncies, la part central de l’illa del Sorral romandrà connectada a les
aportacions hídriques del riu, facilitant la transferència d’aigua entre el riu i l’aqüífer i la
regeneració de l’aigua de les basses en un moment de vital necessitat. El canal secundari que
dona la volta a l’illa del Sorral pel seu marge dret no ha entrat en funcionament (Figura 23).,
encara que segons com sigui l’acondicionament que es practiqui podria acabar participant. Al
mateix temps, en aquest rang de cabals, el transport de sediments i l’activitat morfològica és
inapreciable.
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Fig. 21. Làmina d’aigua generada pel model hidràulic per al cabal mínim mensual (7,4 m s ). Es pot observar com el ramal dret del canal principal ja no queda fragmentat per cap derivació feta abans de la passera. Fet que li permet circular aigües
avall passant directament per una de les basses. Aigües avall un altre bassa entra en contacte directe amb el flux superficial
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Per crescudes amb un cabal de 500 m3 s-1 (T10 anys), el flux surt del canal principal i ocupa tota
l’illa del Sorral, arribant a inundar la mateixa extensió (Figura 24) que en la simulació realitzada
amb la geometria actual. La distribució del diàmetre crític (Figura 25A) augmenta a mesura que
anem riu avall, superant en quasi tot el tram els 0,064 metres de diàmetre. No obstant, la falta
de sediment disponible a la llera principal no permet que l’erosió es porti a terme.
L’eliminació de la passera no comporta un augment significatiu de la capacitat de mobilització
per cabals d’aquest a magnitud, encara que augmenti una mica la velocitat i la competència
hidràulica del flux. En les zones on s’han fet les actuacions d’acondicionament (suavització del
ramal secundari del curs principal i ampliació d’una petita illa) no s’observen impactes
morfodinàmics significatius. Podem considerar que la morfodinàmica de l’illa del Sorral Postactuació és molt estable i no presenta senyals de mobilitat de sediments en les zones sensible
(Figura 25B). Això es deu sobretot per la manca de sediment en el canal principal que
impossibilita el transport de sediments estimat en la modelització.
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Fig. 22. Làmina d’aigua generada pel model hidràulic per a un cabal de crescuda de 500 m3 s-1. Es pot observar com no hi ha gaires diferències amb la simulació realitzada amb la geometria actual
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Fig. 23. A) Distribució del diàmetre crític per una crescuda de període de retorn de 10 anys (Q=500 m3 s-1). B) Distribució de les àrees d’erosió i sedimentació. Les àrees d’erosió s’identifiquen amb el color vermell i taronja, mentre que les àrees de
sedimentació amb el color blau. En el tram tenim majoritàriament erosió. Les gran àrees blaves (erosió) de la part final del tram no generen erosió ja que en aquets punts l’aigua circula sobre un substrat roca mare..
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S’ha modelitzat a l’illa del Sorral una crescuda amb un cabal punta de 850 m3 s-1 (T20 anys) per
tal d’avaluar l’estabilitat de l’actuació per un període de retorn més alt. La figura 26, presenta
el mapa amb (A) la distribució del diàmetre crític i (B) les àrees de sedimentació i erosió post
crescuda. La làmina d’aigua cobreix absolutament tot l’espai fluvial. Es pot observar en la
figura 26B com els processos morfològics estimats són casi els mateixos i tenen la mateixa
magnitud que els descrits en la simulació amb la geometria actual. Concretament, en les zones
on es faran les actuacions d’acondicionament del ramal lateral la simulació no presenten
alteracions morfològiques rellevants que puguin malmetre greument les actuacions. Podem
considerar que la morfodinàmica del sector de l’illa del Sorral Post-actuació és molt estable i
no presenta senyals d’activitat sedimentària en les zones d’actuació i al canal principal. Això
respon a la manca de sediment disponible i a la mida (graves grans o còdols) del material
dipositat a la superfície de a llera.
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Fig. 24. A) Distribució del diàmetre crític per una crescuda de període de retorn de 20 anys (Q=850 m s ). B) Distribució de les àrees d’erosió i sedimentació. Les àrees d’erosió s’identifiquen amb el color vermell i taronja, mentre que les àrees de
sedimentació amb el color blau. En el tram tenim majoritàriament erosió. Les gran àrees blaves (erosió) de la part final del tram no generen erosió ja que en aquets punts l’aigua circula sobre un substrat roca mare .
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3.2.5 Càlcul dels volums de les actuacions
Gambires

Illa del Sorral

La figura 27 determina els límits de les zones on s’han de fer les actuacions per a la
rehabilitació hidromorfològica. Cada àrea va etiquetada amb un número per tal de poder-la
relacionar amb els volums a mobilitzar recollits a la taula 6. El volum de sediments ha extreure
a l’illa de Gambires per reblir el canal principal s’ha calculat a posteriori de la selecció de les
actuacions, ja que no es pot calcular fins tenir aquestes ben definides.

Fig. 26. Definició del límits de les zones on s’han de fer les actuacions per a la rehabilitació hidromorfològica. Cada
àrea va etiquetada amb un número per tal de ser identificades en la taula 7.
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Fig. 25. Definició del límits de les zones on s’han de fer les actuacions per a la rehabilitació hidromorfològica. Cada
àrea va etiquetada amb un número per tal de ser identificades en la taula 6.
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Taula 7. Identificació de les àrees d’actuació (figura 28) i determinació del volum total de sediments que cal aportar
per cada actuació (1 i 2).

Taula 6. Identificació de les àrees d’actuació (figura 27) i determinació del volum total de sediments que ha de ser
extret o injectat (*) en cada àrea.
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4.

Resum i conclusions

El present annex descriu i avalua l’eficiència i estabilitat temporal de les actuacions necessàries
per a dur a terme la rehabilitació hidromorfològica, de la hidrodinàmica i de la connectivitat
fluvial (lateral i longitudinal) de l’hàbitat de ribera en els sectors de l’Illa de Gambires i de l’illa
del Sorral. Per tal de disposar d’una caracterització prèvia a les actuacions del projecte, l’estudi
s’ha completat amb la caracterització del règim hidromorfològic actual de l’espai fluvial d’on es
vol intervenir, fent un especial èmfasis en l’anàlisi de la dinàmica hidràulica i els efectes de
l’erosió i el transport de sediments.
El tram d’estudi, altament afectat per la construcció de rescloses i l’activitat extractiva,
presenta un desequilibri morfosedimentari crònic que ha modificat la morfologia del l’espai
fluvial i la dinàmica sedimentària (condicions d’alta estabilitat). Aquesta situació ha generat la
incisió del canal principal i el constrenyiment de l’àrea activa, la colonització per la vegetació
de l’antiga llera, el descens del nivell freàtic i la desconnexió topogràfica de les riberes. Aquest
és un desequilibri morfosedimentari que també afecta a la totalitat del riu Ter, des de la
capçalera fins a la desembocadura. Es tracta doncs d’una problemàtica que, en cas de voler-se
afrontar, s’hauria de fer a escala de conca. No obstant, aquest no és l’objectiu del projecte,
sinó el d’assajar solucions tècniques d’àmbit local. Per aquest motiu les propostes de millora
presentades en l’estudi són plantejades com elements demostratius, de caràcter experimental
i amb una estabilitat temporal limitada.
Concretament, les propostes plantejades en l’estudi busquen revertir la pèrdua d’una xarxa
fluvial més complexa, la connectivitat hidràulica (longitudinal i transversal) i el nivell del freàtic
per cabals habituals i de sequera i la renaturalització morfològica de l’espai fluvial (retornar
sediments al riu i l’eliminació d’infraestructures). No obstant, a part de l’eficiència de les
actuacions, cal garantir l’estabilitat temporal de les actuacions de caràcter morfològic, ja que el
riu no ha perdut la capacitat per mobilitzar i transportar aigües avall el sediment dipositat a la
llera.
L’eficiència i la temporalitat de les actuacions s’han avaluat a través d’un model hidràulic (Iber
v2.5) amb capacitat per simular l’activitat hidràulica i morfosedimentària d’un riu i el
coneixement de la resposta morfosedimentària durant crescudes obtingut en les visites a
camp durant l’últim any. Els resultats de la modelització garanteix l’eficiència i l’estabilitat
temporal de les actuacions plantejades, tan al sector de l’illa Gambires com a l’illa del Sorral,
per un període de temps teòric de 20 anys. La temporalitat teòrica de l’estabilitat de les
actuacions es basa en el període de temps (interval) que transcorre entre dos esdeveniments
de crescuda d’igual magnitud capaç d’alterar la morfologia i el funcionament de les propostes
de millora, podent alterar així la seva eficiència.

Autor de l’Annex
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1.

Introducció

A continuació es presenta una selecció de les fotografies més representatives de l’àmbit de
projecte. La selecció es presenta des de Gambires fins Espadamala.
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2.

Mapa guia

2
15
14
7
16

3
17
1

12

11
13

8
4

6

9

10

5

Fig. 1. Localització de les fotografies a l’àmbit de Gambires i Sorral
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Fig. 2. Localització de les fotografies a l’àmbit d’Espadamala
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3.

Documentació fotogràfica

1- Marge dret erosionat just davant de l’illa de les Gambires. Relacionat amb l’enfonsament de
la llera del canal principal.

2- Entrada del braç secundari de l’illa de les Gambires observat des del marge dret del riu.
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3- Interior de l’illa de les Gambires, amb un domini de les robínies i els prats ruderals.

5- Als marges de l’illa de les Gambires, i barrejats amb restes de plantacions de pollancres i
altres espècies d’explotació forestal i al·lòctones, es localitzen salzedes que en alguns trams
formen masses més o menys compactes.

4- Sediments de graves entre l’illa de les Gambires i el marge dret del riu ter.
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6- A l’illa de les Gambires hi ha zones on es mesclen diferents comunitats i espècies, com els
pollancres, plataners o Acer negundo, juntament amb les salzedes.

8- Salzeda a la marge esquerra del riu, just a prop de l’assut de Gallifa

7- Llera de roca al braç secundari de l’illa de les Gambires.

9- Marge dret de l’illa de les Gambires amb dipòsits de sediments fins. També s’observa l’efecte
ralentitzador de l’assut de Gallifa.
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10- Assut de Gallifa

11- Explotació forestal de pollancres al meandre de Gallifa

12- Un dels canals secundaris de l’illa del Sorral.

13- Sortida del canal secundari de l’illa del Sorral. La seva llera presenta un domini de roca
aflorant.
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14- Estat actual del gual al seu pas sobre el canal secundari del riu ter a l’illa del Sorral

16- Interior de l’illa del Sorral. Predomini de la salzeda amb restes de material vegetal mort

15- Vista general del gual de l’illa del Sorral

17- Interior de l’illa del Sorral. Entre la vegetació de ribera apareixen herbassars nitròfils.
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18- Vista de la finca d’Espadamala des del marge dret del riu.

19- Marge del riu a l’alçada de la finca d’Espadamala, amb domini de comunitats de teròfits alts,
i gespes nitròfils.

20- La major part de la superfície d’Espadamala entre els conreus u la franja de ribera està
formada per antigues zones de pastura, on creixen espècies ruderals.

21- Verneda a la zona d’Espadamala
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22- Marge dret de la finca d’Espadamala limitat per una paret de roca vertical.

24- Restes de pollancreda a la finca d’Espadamala

23- Salzeda al marge dret del riu Ter, just davant de la finca d’Espadamala, aigües amunt de la
fàbrica.

25- Mur de pedra a la finca d’Espadamala
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Petita albereda a la finca d’Espadamala

Límit amb la zona conreada de la finca d’Espadamala marcada per una petita bosquina de roures.
En primer plano de la foto s’observa l’abundància de gramínies i espècies ruderals i nitròfiles
derivades de l’antiga explotació d’aquesta banda de la finca.
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1.

Introducció

El present projecte consisteix en una rehabilitació hidromorfològica entre l’illa de les Gambires
i la finca d’Espadamala de Baix. En concret: la rehabilitació hidromorfològica, de la
hidrodinàmica i de la connectivitat fluvial (lateral i longitudinal) de l’hàbitat de ribera, tant com
sigui possible, sobretot per a la restauració de les vernedes (tant la comunitat vegetal com tota
la comunitat biològica associada), en un tram aproximat d’uns 4 km lineals de riu molt
modificats geomorfològicament.
El projecte es divideix en dos grans àmbits, l’illa de les Gambires i la del Sorral, de forma que
totes les actuacions estaran referides a aquests àmbits, exceptuant les actuacions de caràcter
general i logístic. Aquestes darreres fan referència a la preparació dels camins d’accés i dels
terrenys per la instal·lació de la zona d’aplecs de material, casetes d’obra, etc. En aquests
zones el projecte també preveu la retirada prèvia de la terra vegetal, el seu emmagatzematge
i la recol·locació de la mateixa una vegada retirades les instal·lacions, així com la
descompactació dels terrenys ocupats, per poder recuperar-los i retornar-los a la propietat
després de la seva ocupació temporal.
La rehabilitació hidromorfologica d’aquest tram del riu Ter implica unes actuacions de
moviments de terres dins la llera del propi riu que es necessari realitzar amb les degudes
precaucions per no malmetre zones fluvials on no s’actua i per poder garantir la seguretat de
l’obra i els propis treballadors d’altra.
A continuació es fa una caracterització del procediment constructiu que cal seguir per a la
realització dels treballs.

2.

Fase 1. Fases preliminars

La planificació de treballs s’ha de desenvolupar atenent a condicionants tant ambientals com
logístics. A l’annex 10 d’aquest projecte es presenta una planificació dels treballs.
Com aspectes preliminars es consideren els següents:
-

Sol·licitud de permisos que s’escaiguin.
Elaboració i aprovació del Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la
Qualitat i Medi Ambient de l’Obra.
Replanteig general
Tancaments d’obra
Senyalització de l’obra
Camins d’accés. Es construiran camins d’accés , però s’aprofitaran els camins existents
sempre que sigui possible per minimitzar les afeccions a tercers.
Implantació de maquinària i casetes d’obra
Condicionament de zones d’aplec. Aquesta actuació implica la retirada prèvia de la
terra vegetal abans de la instal·lació del parc de maquinaria. També es considera la
seva conservació i la posterior recol·locació.

Un aspecte important a considerar pel desenvolupament de les obres i la seva planificació és la
limitació d’accessos a la zona d’obra, la qual cosa limita l’operativitat en el territori durant la
fase d’execució.
A continuació es presenta un plànol de la ubicació de les zones d’aplec, casetes d’obra i camins
d’accés.
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3.

la llera del braç dret del riu Ter, a l’inici de l’illa de les Gambires, a prop de la zona on ja
hi ha les restes d’una anterior escullera.

Fase 2. Preparació del terreny per a l’excavació i rebaix

Aquesta fase compren les accions d’esbrossada i decapatge previ a la realització de qualsevol
moviment de terres.

-

L’esbrossada i tala es realitza prèviament sobre tota la superfície de l’illa de Gambires i zona
superior que serà objecte d’actuacions de moviment de terres.
El decapatge es realitza fonamentalment com actuació preliminar en les zones on caldrà
realitzar rebaix de terreny i obtenció de graves optimes per reubicar-les en el llit del riu. Es
preveu el decapatge dels primers 40 cm. de terreny en les zones indicades als plànols
d’actuacions.

Les operacions de reblert de sediments del riu es realitzaran a partir de la construcció
d’una plataforma, amb el mateix material de reblert, transversal al riu i d’uns 10 m
d’amplada, de l’alçada suficient per allunyar-se de la làmina d’aigua i garantir el bon
funcionament i pas de la maquinaria. La plataforma garantirà un espai pel pas de
l’aigua. Des d’aquesta plataforma s’anirà aportant material al riu aigües amunt i
generant nova plataforma de treball, mentre es rebaixa la plataforma anterior a la cota
de projecte i així consecutivament. Un cop el reblert s’ha executat només sobrarà una
part de material utilitzat per aquesta plataforma, que es pot rebutjar a la zona prevista
a l’interior de l’illa de Gambires.

Del material decapat, la meitat superior es portarà a abocador per considerar-se que portaran
llavors i restes de plantes al·lòctones i ruderals. La resta es guardarà i es recol·locarà en la zona
de l’illa de les Gambires una vegada finalitzat el projecte.

4.

Fase 3. Rebaix de terrenys, dragats i extracció de sediments.
Excavacions i dragats

6.

Fase 5. Recol·locació de material sobrant

Consisteix en:
-

Rebaix de la zona superior a l’Illa de les Gambires.

-

Excavació der extracció de sediments de l’illa de les Gambires d’acord amb la
superfície marcada en els plànols d’actuacions del present projecte.

-

Dragat del material dipositat dins el riu aigües amunt de la resclosa de Gallifa.

-

Excavació i reperfilat del braç secundari del riu Ter a l’alçada de l’illa de les Gambires.

Recol·locació de graves
Una vegada seleccionades les graves del diàmetre indicat, i en la quantitat requerida tant per
la llera del riu a l’illa de les Gambires com per a la llera del riu a l’illa del Sorral, les graves
sobrants es depositaran per cobrir la zona excavada de l’illa de les Gambires.
Es realitzarà un reperfilat del terreny una vegada esteses les graves. No es preveu la seva
compactació.

Recol·locació de la terra decapada a sobre de les graves

Selecció i acopi de sediments.
Els materials procedents de l’excavació i dragats s’han de sotmetre a un procés de garbellat
per poder seleccionar els d’un diàmetre superior a 64 mm., que posteriorment s’utilitzaran pel
reblert del canal principal del riu Ter en les zones que s’indica en plànols.
Les graves extretes en les operacions de rebaix i extracció rebran aquest tractament de
garbellat.
Les graves amb diàmetre òptim seran seleccionades i es reservaran per a les accions d’estesa
de graves a la llera a l’alçada de Gambires i a la zona del Sorral, segons plànols.
La resta de sediments de mida inferior a 64 mm. s’aplegaran pel seu posterior destí a la zona
excavada de l’interior de l’Illa de Gambires.

5.

Fase 4. Construcció resclosa submergida i reblert de
sediments a la llera del Ter.

Aquesta acció implica:
-

Construcció d’una resclosa submergida en la base d’inici d’aportació de sediments dins

Reblert d’una part del canal principal de la llera del Ter amb sediments i material
seleccionat garbellat de diàmetre superior a 64mm, procedent de l’obra. Inclou el
transport del material des dels aplecs, el dipòsit i col·locació del material dins el riu i la
construcció d’accessos i plataformes fluvials d’obra, per treball de maquinaria, així com
la seva posterior retirada.

A la zona de l’illa de les Gambires, i una vegada recol·locades les graves, es realitzarà una
estesa de la terra decapada guardada en aplecs, per donar una variabilitat de substrat i
afavorir la futura colonització de la zona per espècies vegetals.

7.

Fase 6. Actuacions a l’entorn de l’illa del Sorral
Demolició de passera

Es preveu una demolició de la passera en tota la seva extensió i eliminació de tots els elements
que la componen. De la mateixa forma es preveu una descompactació del camí existent
damunt la lla del Sorral fins a la passera amb un subsolat i anivellament posterior.

Estesa de graves a la zona de l’Illa del Sorral
Es preveu una aportació de graves seleccionades amb diàmetre superior a 64 mm per estendre
en part a la llera i en part per construir una petita mota vora un canal secundari a l’àmbit de
l’illa dels Sorral, per subsanar els canvis morfològics de relleu provocats per la eliminació de la
passera. Inclou 2 actuacions:
-

Creació d’una mota
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-

8.

Condicionament de canal secundari

Fase 7. Plantacions

El present projecte preveu la restauració de ambients propis de salzeda i de verneda als
entorns de l’Illa de les Gambires on s’han realitzat actuacions. Aquesta actuació en part preveu
compensar l’eliminació d’arbrat que es produeix en les tasques prèvies al rebaix del terreny.

9.

Actuacions finals
-

Desmuntatge de les instal·lacions
Eliminació dels camins d’accés
Neteja general
Descompactació i restitució dels terrenys d’ocupació temporal.
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1.

Introducció

En compliment de l’article 132 del Reglament general de la Llei de l’Administració Publica,
aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 i de l’apartat 1 paràgraf e) de
l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, s’ha redactat el present l’annex número 10
on s’estudia la planificació de l’obra amb caire indicatiu.
Es justifica en aquest apartat la durada en el temps de les activitats necessàries per portar a
terme les actuacions proposades, incloent el camí d’accés a l’obra i la seva senyalització, les
demolicions i desmuntatges necessaris, la preparació del terreny i el moviment de terres, i la
neteja final de l’obra.

2.

Durada de les obres

Per determinar la durada de les obres ha estat realitzada una planificació que es presenta al
Diagrama següent inclòs al final de l’annex, on s’especifica la durada de totes les activitats
considerades, tant les activitats principals, com les activitats secundàries.
Per tant, segons les previsions realitzades, basades en models estadístics i rendiments mitjos en
esquemes organitzatius estàndard, que no necessàriament poden correspondre amb els mitjans
i organització disponibles pel Contractista en el moment d’executar l’obra, s’estima que el
conjunt de les obres tindran una durada de 6 mesos.

3.

Cronograma de les actuacions
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M1

M2

M3

M4

M5

M6

IMPORT
(PEM)

IMPORT (PEC
sense IVA))

Replanteig previ i límits de finques
Obtenció de permisos d'obra
Accessos

21.792,52 €

25.933,10 €

Instal·lacions provisionals en obra i treballs prèvis

9.033,22 €

10.749,53 €

Esbrossada i tala

13.219,02 €

15.730,63 €

Decapatge

43.108,14 €

51.298,69 €

Excavacions i garbellat

77.567,90 €

92.305,80 €

Extracció graves en Gallifa
Estesa de graves en llera Ter superior (Transvasament
de graves)

15.593,53 €

18.556,30 €

55.505,12 €

66.051,09 €

Reblert amb material sobrant

19.599,84 €

23.323,81 €

792,65 €

943,25 €

Demolició Passera i descompactació camí

21.649,35 €

25.762,73 €

Estesa de graves en llera Ter zona passera

1.228,92 €

1.462,41 €

Millora canal secundari zona Sorral

1.432,50 €

1.704,68 €

Plantacions

27.735,10 €

33.004,77 €

Acabats (Descompatació i estessa TV)

11.141,58 €

13.258,48 €

Seguretat i salut

12.367,49 €

14.717,31 €

Gestió de residus

7.653,46 €

9.107,62 €

6.500,00 € (1)

7.735,00 € (1)

345.920,34 €

411.645,20 €

Millora canal secundari zona Gambires

Certificació mensual (PEM)

61.750,97 €

63.102,75 €

75.463,82 €

59.441,79 €

46.692,55 €

39.468,47 €

Certificació mensual (PEC sense IVA)

73.483,65 €

75.092,27 €

89.801,95 €

70.735,73 €

55.564,13 €

46.967,48 €

Certificació acumulada (PEM)

61.750,97 €

124.853,71 €

200.317,53 €

259.759,32 €

306.451,87 €

345.920,34 €

Certificació acumulada (PEC sense IVA)

73.483,65 €

148.575,91 €

238.377,86 €

309.113,59 €

364.677,72 €

411.645,20 €

411.645,20 €

( 1) El valor de 6.500,00 € es correspon a una partida alçada per i previstos.
(2) A aquesta proposta de facturació s’hauria de treure els valors corresponents als imprevistos en cas que no apliquessin
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1.

Objecte del pla

L’objecte d’aquest pla és el desenvolupament d’un sistema eficient de vigilància o supervisió i
de control de qualitat de les obres del Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de
les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de
Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona, estenent-se des de
l'inici fins a la seva total finalització del mateix.

2.

Control de qualitat
2.1

Generalitats

El tipus i freqüència de les observacions, assajos i proves, relatius als controls de recepció, es
fixen en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (d'ara endavant PPTP). La freqüència
d'aquestes observacions, assajos i proves podrà ser modificada per la Direcció d'Obra, en funció
dels resultats que es vagin obtenint, havent de ser major en el començament de tota activitat.
La manera de realitzar el control en funció de la naturalesa de l'objecte i el tipus de
característiques a verificar podrà ser mitjançant:
-

Observació visual: a simple vista o amb ajuda de lents, fotografies, etc.
Observacions amb aparells: topogràfics, sensors, etc.
Mesuraments geomètrics directes.
Assajos de laboratori: en obra i fora d'ella.
Assajos i proves in situ: en sòls compactats, terreny, etc.

Els controls de qualitat, tant de producció com de recepció, poden classificar-se de la següent
manera:
-

Control topogràfic
Control dels materials
Control de l'execució
Control de l'obra executada

En els apartats següents es desenvolupa el contingut dels controls citats prèviament.

2.2

Control Topobatimètric

El control topobatimètric és un control de recepció dels replantejos realitzats pel Contractista.
Donades les característiques de les obres, el control es implicarà un seguiment de la realització
de les excavacions i retirada de les graves. Posteriorment, caldrà valorar les cotes assolides per
les graves dipositades en la llera del riu. Aquestes han de ser les definides als plànols del present
projecte.
Aquest control es realitzarà en els replantejos d'eixos, alineacions i rasants principals. Es
comprovarà que els errors topogràfics no superen els límits establerts en el PPTP.

2.3

Control dels materials

El control de materials farà referència fonamentalment a les característiques de les graves i
materials extrets de les excavacions, i de la comprovació de que les graves seleccionades
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mitjançant garbellat siguin de un diàmetre superior als 64 mm. Es controlarà tot el procés
d’excavació, garbellat i selecció.

2.4

Control de l’execució

El Control de l'execució consisteix en comprovar que totes les operacions que comporta
l'execució de les obres es realitzin correctament, emprant els mètodes i equips de maquinària
adequats, de manera que puguin garantir-se les característiques de qualitat de l'obra acabada,
exigides en el PPTP. Es realitzarà sobre totes les classes d'unitats d'obra: emplenat, obres de
fàbrica, soldadures, tractaments especials, etc. Aquest control serà de producció i de recepció.

2.5

Control de la recepció

Aquest control serà de recepció exclusivament.
S'efectuaran els següents tipus de control de recepció:
-

2.6

Control geomètric: comprovació de les cotes i dimensions assolides i verificació de
característiques geomètriques.
Control de característiques externes: aspecte general, acabat, proteccions superficials,
etc.

2.8

Normes per a la realització dels assajos

Per a l'execució dels assajos es tindran en compte els resultats contrastats dels garbellats
El tipus i freqüència de les observacions, assajos i proves, relatius als controls de recepció, es
fixen en el PPTP.

3.

Pla de control específic

Material (Graves)
-

Observació directa dels llocs d’extracció
Assaigs de controls de qualitat, i de contrast. La presa de mostres es realitzarà amb garbell
seleccionant graves de diàmetre superior als 64 mm.

Plantes
-

Certificacions del viverista conforme la planta procedeix de hàbitats semblants als de
l’entorn que es restaura
Observacions visuals sobre l’estat de la planta i qualitat de la mateixa.
Seguiment dels dies posteriors a la plantació i valoració de la supervivència.

Programa de control de fabricació en obra

S'entén per Programa de control de qualitat en obra o simplement Programa de qualitat la
definició del conjunt d'activitats necessàries per assegurar que les obres s'han executat d'acord
amb les exigències fixades en les Especificacions i en els Plànols del Projecte.
El Programa de qualitat té dos aspectes clarament diferenciats:
-

-

Control de la qualitat. Aspecte del Programa de qualitat que estableix les pautes del control
a realitzar, indicant els mètodes d'assaig, normes estàndard, procediments d'observació o
inspecció, les característiques, punts i freqüència dels controls que hauran d'efectuar-se, així
com els comunicats i/o informes corresponents.
Supervisió del control. Part del Programa de qualitat que assegura que les pautes de control
han estat ben aplicades, que els mètodes d'assajos i observacions s'han efectuat
correctament, i que els comunicats i informes han estat verificats i arxivats adequadament.

2.7

Responsable del control de qualitat

Independentment del control de qualitat de l’obra, el Contractista tindrà la responsabilitat de
part d'aquest control segons els següents criteris:
-

-

El control de qualitat dels materials i equips subministrats per tercers ha de ser efectuat pel
Contractista.
El control de funcionament, operació i manteniment de les instal·lacions auxiliars i dels
equips correspon al Contractista.
El control dels materials i elements fabricats o preparats en obra correspon a la Direcció
d'Obra, no obstant això el Contractista realitza el control de producció en aquells aspectes
que depenen del funcionament de les seves instal·lacions i equips de maquinària.
El Contractista ha de controlar que els materials siguin correctament emprats i que els
equips de maquinària s'utilitzen de manera adequada.
Actualització dels programes de treball
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1. Objecte de l'estudi de seguretat i salut

3. Autor/s de l'estudi de seguretat i salut

1.1 Identificació de les obres
El present Plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a l'execució de la REDACCIÓ DEL
PROJECTE DE REHABILITACIÓ HIDROMORFOLÒGICA ENTRE L'ILLA DE LES GAMBIRES I LA FINCA
D'ESPAMALA DE BAIX (TORELLÓ), INCLOENT L'ILLA DEL SORRAL (LES MASIES DE VOLTREGÀ),
AL RIU TER. TM TORELLÓ I LES MASIES DE VOLTREGÀ. COMARCA OSONA”
Clau:LME.00126/01.P

Redactor E.S.S.
Titulació/ns
Despatx professional
Població
:

:
:
:

Gisela Lorán
Biòloga
ENVERS Environmental Services SL
Barcelona

Redactor E.S.S.
Titulació/ns
Despatx professional
Població
:

:
:
:

Francisco Cabrera
Biòleg
ENVERS Environmental Services SL
Barcelona

Autor del projecte
Titulació/ns
Despatx professional
Població
:

:
:
:

Gisela Lorán
Biòloga
ENVERS Environmental Services SL
Barcelona

Coautor del projecte
Titulació/ns
Despatx professional
Població
:

:
:
:

Francisco Cabrera
Biòleg
ENVERS Environmental Services SL
Barcelona

Objecte
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la
Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

4. Dades del projecte
4.1

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos
inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir
la seguretat de les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei
3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a
les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i
humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació
a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant
l’Autoritat Laboral.

4.2 Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte
Coordinador de S & S designat pel promotor
Titulació/ns
:
Despatx professional :
Població
:

4.3
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present
Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el
contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que
desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2.

Promotor - propietari
Promotor

:

Agència Catalana de l’Aigua

Autor/s del projecte

: Francisco Cabrera
Biòleg
ENVERS Environmental Services SL
Barcelona

Tipologia de l'obra

Les actuacions d'aquest projecte s'aplica a un tram de gairabé 8 km del riu Ter entre l’illa de les
Gambires i la finca d’Espamala de Baix a Torelló, incloent l’Illa del Sorral al TM de les Masies de
Voltregà. L'objectiu és la recuperació hidromorfològica i la connectivitat d'aquest tram del Ter i
la recuperació del es seves ribes i riberes.

4.4 Situació
Emplaçament
Població
:

:

Riu Ter, tram entre Torelló i Les Masies de Voltregà. 8 km
Tm de Torelló i Masies de Voltregà
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4.5 Comunicacions
Carretera

:

4.10 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra
C-17, C-17a, camí vora del Ter i camins locals que connecten amb
Torelló i Les Masies de Voltregà.

4.6 Pressupost d'execució material del projecte i de l’estudi de seguretat i
salut
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 333.552,85 €.
(TRES-CENTS TRENTA-TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC
CÈNTIMS).
El Pressupost d’Execució Material (PEM) destinat a la seguretat i salut, estimat de referència per
aquest projecte, és de 12.135,73€ (DOTZE MIL CENT TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES
CÈNTIMS).

4.7 Termini d'execució
El termini estimat de duració dels treballs d’execució és de sis (6) mesos.

4.8 Mà d'obra prevista
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 9 persones.
A partir del Pressupost del Projecte s’ha estimat amb les de dades mà d’obra

Preu hora mig
25,04 €
N total horas
1.959,60 h.
Hores promig
326,60 h.
Termini
6 mesos
Nombre treballadors promig
6 Treballadors
(Obtingut del cocient entre N.Tot.Hores i Hores promig per ofici)

4.9 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra
Cap de colla
Oficial 1a
Oficial 1a jardinero
Ajudant jardiner
Manobre especialista
Peó

Adobs minerals d'alliberament lent
Deposició controlada de residus
Deposición controlada de residuos
Disposició de residus
Esmenes biològiques
Família rad
Materials per a proteccions d'arbres
Neutres
Pedres per a formació d'esculleres
Salzes arbustius
Terres
Tubs de pvc per a drenatges

4.11 Subministrament i Serveis
No es preveu cap.

4.12 Maquinària prevista per a executar l'obra
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus cat-245 o equivalent
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)
Motoanivelladora de 125 hp
Motoanivelladora de 150 hp
Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)
CAMIÓ TRACTOR DE 450 HP, DE 36 T (17,5 M3)
Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents)
Camió cisterna de 10000 l
Camió grua
Motoserra per a la tala d'arbres
Tractor amb equip per a tractament del subsòl
Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb equip subsolador amb 3 braços i
d'una amplària de treball de 1,51 a 1,99 m
Motoserra
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5. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i
mitjans d'evacuació
Protecció Civil
Telèfon: 93 850 53 12
Urgències Hospital General de Vic
Centre d’Assistència Primaria:
Adreça: AV POMPEU FABRA, 8, 08570 Torelló (Osona)
Telèfon: 938504841
Fax: 93 850 54 00
Correu electrònic: abse_torello@osona.scs.es
Hospital Sant Jaume de Manlleu
Ctra. d'Olot, 7
08560 Manlleu
Barcelona
España
Hospital Universitari de Vic (Consorci Hospitalari de Vic)
Carrer de Francesc Pla el Vigatà, 1
08500 Vic
Barcelona
España
Agents Rurals d'Osona
Telèfon: 93 882 87 95
Ambulàncies
Telèfon: 112 (emergències) / 061 (Sanitat respon)
Bombers
Telèfon: 112
Bombers Torelló
Telèfon: 93 859 00 80

6. Control de la seguretat a l’obra i formació del personal
6.1 Accions formatives pels treballadors
Abans de l’inici els treballs, s’informarà als treballadors dels riscos específics de l’obra i es
disposaran els recursos preventius específics al lloc de treball, a l’abast del personal.

6.2 Reconeixement mèdic previ als treballadors
A part de la formació als treballadors també se’ls hi realitzarà un reconeixement mèdic abans
de l’inici dels treballs.

7. Instal·lacions provisionals
7.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme
al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del
projectista i comprovació de l’instal·lador.

Gas Natural
Telèfon: 900 760 760 (atenció clients) - 900 750 750 (urgències)

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:
Mossos d’Esquadra
Telèfon: 112
Policia local
Telèfon: 93 859 06 67
Telèfon: 93 889 11 99
Urgències mèdiques
Telèfon: 061



Connexió de servei

x
x
x
x

Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones
sense pas de vehicles.



Quadre General

x

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble
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x
x
x
x
x
x


x
x
x


aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals
automàtics, etc.).
Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà
una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de
terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.
Estarà protegida de la intempèrie.
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D.
485/97).

x
x



Maquinària elèctrica

x
x
x

Disposarà de connexió a terra.
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres
aparells d’elevació fixos.
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla
normalitzada.

x


Enllumenat provisional

Conductors
x
x
x

Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer
per la seva impressió sobre el mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai
amb regletes de connexió, retorciments i embetats.

x



El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral
més pròxim a la virolla.
Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.
Enllumenat portàtil

Quadres secundaris

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran
de ser de doble aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el següent:
:
30 A.
·1
Magnetotèrmic general de 4P
Diferencial de 30 A
:
30 mA.
·1
Magnetotèrmic 3P
:
20 mA.
·1
·4
Magnetotèrmics 2P
:
16 A.
·1
Connexió de corrent 3P + T
:
25 A.
·1
Connexió de corrent 2P + T
:
16 A.
·2
Connexió de corrent 2P
:
16 A.
:
(220 v./ 24 v.).
·1
Transformador de seguretat
Connexió de corrent 2P
:
16 A.
·1



Connexions de corrent

x

Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la
connexió d’equips de doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v
:
Violeta.

x
x

Blau.
Vermell

x

x

x

:
:

· Connexió de 220 v
· Connexió de 380 v
No s’empraran connexions tipus „lladre“.

x

7.2

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió
de contactes indirectes.
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb
capacitat anticops i suport de sustentació.

Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt
on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització
provisional per l'interior de l’obra.

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals
de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de
l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

7.3 Instal·lació de sanejament
Donat que no existeix xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra que
produeixin abocaments d’aigües brutes es connectaran, a na fossa sèptica o pou negre
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tractat amb bactericides, realitzat a càrrec del contractista.

x
x

7.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones
amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents
(sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals
d’extinció, vigilància i ventilació adequats.

x

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la
Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
per a locals amb risc d’incendis o explosions.
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi.
La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no
fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i
els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què
s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de
l’equip de soldadura oxiacetilènica.
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a
la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma
9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici
del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins
d’evacuació, etc.
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres,
i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i
canalitzacions elèctriques.
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de
tenir les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos,
se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat,
deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb
bona ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de
preveure’s també les conseqüències de possibles vessaments durant
l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar
part de la conducta a seguir en aquests treballs.



Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de
parar-se els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de
l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats
s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació
haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin
l’estanquitat contra fum, calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o
mòbil, transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions
energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal
col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància
amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com
sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per
estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o
concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de
protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:








Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi
com a màxim a 1,70 m del sòl.
En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment,
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat
més pròxim, no excedirà de 25 m.
En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment,
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat
més pròxim, no excedirà de 15 m.
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims
a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà
convenientment la seva ubicació.

8. Serveis de salubritat i confort del personal
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es
defineixen i detallen tot seguit:
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8.1 Serveis higiènics
Es disposà un mòdul prefabricat de 2.40x2.6x2.3 m pels serveis higiènics dotat de dos lavabos
col·lectius, una cabina d’evacuació d’1.5 m2 amb la corresponent placa turca, dues cabines de
dutxa de dimensions mínimes d’1.5 m2, dotada d'aigua freda i calenta, amb terra antilliscant,
miralls, endoll i llum.

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata
el material utilitzat o caducat.

9. Àrees auxiliars

8.2 Vestuaris
Es disposà un mòdul prefabricat de 3.7x2.4x2.3 m destinat a vestidor amb 1 cubell hermètic
(100 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries

8.3 Menjador
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a l’obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i
pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les
escombraries.

8.4 Local d'assistència a accidentats
Donat que el nombre màxim de treballadors presents a l’obra simultàniament es preveu que
no superi els 50 treballadors, no serà necessari establir un recinte destinat exclusivament a
les cures de farmaciola del personal d'obra sinó que serà suficient disposar armari farmaciola
emplaçat a l’oficina d’obra.

En qualsevol cas, s'haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres
assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers.

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans
addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

Es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:








pinces,
guants d’un sol ús.

desinfectants i antisèptics autoritzats,
gases estèrils,
cotó hidròfil,
benes,
esparadrap,
apòsits adhesius,
estisores,

9.1 Tallers
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20
m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de
manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips
mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan
mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai
lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció
adequats. Les instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a
una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de
200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una
intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal
d’il·luminació.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la
presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de
desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a
altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana
reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a
les instruccions del fabricant o importador.
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Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers
tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50
m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10
cops).

9.2 Zones d'apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínimsmàxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o
equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels
treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades
adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més
singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les
maniobres.

10. Tractament de residus
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus
de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc
o desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el
lloc on portarà els seus residus de construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es
buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats

independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

11. Tractament de materials i/o substàncies perilloses
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del
seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus
o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o
substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la
majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest
projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o
químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva
salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40
h/setmana.

11.1 Manipulació
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:















Amiant.
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
Sílice.
Vinil.
Urea formol.
Ciment.
Soroll.
Radiacions.
Productes tixotròpics (bentonita)
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
Gasos liquats del petroli.
Baixos nivells d’oxigen respirable.
Animals.
Entorn de drogodependència habitual.

11.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com
a mínim amb el text en idioma espanyol.
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L’etiqueta ha de contenir:

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom
comercial.
Nom comú, si és el cas.
Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom
químic de les substàncies presents.
Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància
o preparat perillós.
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
El número CEE, si en té.
La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa
de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses:
x

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb
la pell i les mucoses de les vies respiratòries.

12. Condicions de l'entorn
Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota
l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels
treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o
l’accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Situació de casetes i contenidors

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
x

Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de
l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.
x

La seva ubicació queda reflexada en els plànols corresponents.

12.1 Serveis afectats
No es preveu l’afecció de cap Servei existent.

No obstant, el Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa
sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos
en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.

12.2 Servituds
No es preveu l’aparició de cap nova Servitud.

Corrosius, Irritants, sensibilitzants
No obstant, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els
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esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte
d’abonament independent.

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

12.3 Característiques meteorològiques

14. Determinació del procés constructiu

Les obres estan situades a la Llera dl riu Ter. El clima és càlid i temperat. La precipitació a Torelló
és significativa, amb precipitacions fins i tot durant el mes més sec. D'acord amb Köppen i Geiger
clima es classifica com Cfb. La temperatura mitjana a Sant Pere de Torelló és 12.5 ° C. En un any,
la precipitació mitjana és 824 mm

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L.
31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

12.4 Característiques del terreny

14.1 Procediments d'execució

L'obra se situarà a la llera del riu Ter en domini públic, a l'illa de les Gambires, l'illa del Sorral i la
resclosa de la Gallifa, segons detall en memòria i resta de documents del projecte..

Les característiques constructives i els procediments d’execució de les obres projectades es
descriuen a la memòria tècnica i plànols del projecte.

D’acord amb la inspecció visual realitzada es tracta de sòls excavables amb mitjans mecànics
convencionals.

De l’anàlisi del procediment constructiu previst per a les actuacions definides en el present
Projecte així com dels rendiments previsibles de les principals partides d’obra, es determina el
termini de les obres a executar per dur a terme l’execució de l'obra.

La presència de fins no consolidats pot provocar inestabilitats en la zona de treball de la
maquinària per la qual cosa caldrà tenir cura d’aquest extrem, millorant si es necessarila
plataforma de treball amb l’estesa de material petri.

12.5 Característiques de l'entorn
Les obres projectades es troben al domini públic del riu Ter, segons es descriu a la memòria
tècnica i plànols del projecte. Per accedir fins a la zona d’obra caldrà passar per terrenys
classificats com a sòl urbà amb la qualificació de sistemes de serveis tècnics.

13. Unitats constructives
ENDERROCS
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES
MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I
REPOSICIÓ EN DESMUNT
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FONAMENTS
GABIONS / ESCULLERES

Les principals unitats d’obra són les següents:
x
x

Treballs previs i demolicions
Moviment de terres
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, que hauran
de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra, podran
ser orientativament els següents:

1. Activitat constructiva i/o operació:
2. Àmbit i límits:
3. Detalls de l’activitat:
a) Quantia de l’execució material per setmana (% aproximat sobre el total
produït durant la setmana).
b) Futura duració del treball
c) Interferències amb altres activitats incompatibles, servituds i serveis afectats.
d) Número de treballadors que formen part de l’activitat:
- Personal directe.
- Personal indirecte.
e) Desglossament per categoria professional i tassa de remuneració.
f) Producció mitjana diària per operari o equip.
g) Fixació de la remuneració (per equips, tasca, primes, hores, etc.).
h) Producció diària:
- Del millor treballador o quadrilla.
- Del pitjor treballador o quadrilla
i) Antiguitat de les anteriors normes de remuneració i producció.
j) Aspectes desagradables o nocius de l’activitat.
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4. Equip o maquinària:
a) Cost aproximat de les instal·lacions, equip o mitjans auxiliars necessaris.
b) Aprofitament actual de la maquinària (= Núm. d’hores de funcionament
dividit pel núm. d’hores que podria haver-se utilitzat).
c) Nivell d’amortització de la instal·lació, equip o mitjà auxiliar necessaris.
5. Superfície de treball disponible:
a) Suficiència o insuficiència.
b) Possibilitats d’ampliar espai disponible.
c) Previsions de reducció d’espai ocupat inicialment.
6. Control de qualitat de l’obra executada en l’activitat constructiva i/o operació:
a) Existència d’acabats o models diferents dins de la mateixa activitat.
b) Possibilitat d’alternatives de semiindustrialització, acabat o model que faciliti
l’execució material i posada a l’obra.
c) Qualitat d’acabat exigida.
d) Cadència del control de qualitat per a aquesta activitat.
7. Estalvi, augment de productivitat o de la seguretat que cal esperar de la millora de
mètode en el procediment d’execució, expressats en diners, hores-home, horesmàquina, percentatges o índexs de freqüència i gravetat de sinistralitat laboral:
a) Per reducció del “contingut de treball”, no certificable, de l’activitat
constructiva i/o operació.
b) Per millor aprofitament de la maquinària o millor rendiment de l’equip o mitjà
auxiliar proposat com a alternativa de millora.
c) Per optimització de la mà d’obra necessària.
d) Per eliminació de tasques perilloses o arriscades.
Les mesures de seguretat a utilitzar són els definides en el present Estudi de Seguretat i Salut.

temporals per a l’execució de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa
general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans
unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha
realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de
desenvolupament. Aquest cronograma s’adjunta a l’annex 7 del present projecte.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el
present Estudi de Seguretat i Salut.

15. Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o
incorporats al mateix procés constructiu
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els "Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de
novembre), els "Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD.
1627/1997 de 24 d’octubre) "Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD.
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

En cas que els operaris hagin de manipular elements amb carrega elèctrica, haurà d'ésser
personal especialitzat i amb formació adient i amb els epi's adients.

Caldrà també sectoritzar els entorns d'on s'estan realitzant els treballs, sectoritzar, il·luminar e
intentar retirar els obstacles de les vies ocupades, en horari nocturn, en cas de necessitat, cal
il·luminar-ho amb làmpades parpadejants amb bateria inclosa i tot el que es requereixi per ferho visible per la nit.

14.2 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls
de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS

:

Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA

:

Prelació temporal de realització
material d’unes unitats respecte
a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS

:

Mitjançant la fixació de terminis
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16. Mediambient laboral
16.1 Agents atmosfèrics

1000 lux

En el Pla de Seguretat i Salut el contractista haurà d'enumerar les mesures que prendrà front els
següents agents atmosfèrics que poden afectar l'obra:

• Pluja
• Vent: sobre tot per la seva influència en el moviment de càrregues en alçada.
• Fred
• Calor: caldrà combatre el ''cop de calor'', doncs sempre trobem dies d'altes
temperatures i alt grau d'humitat
• Boira: sobre tot per la seva influència en maniobres de grues i de vehicles

detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències
visuals.
: En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes de
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.
Exigències visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

16.2 Il·luminació
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran
de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la
utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els
reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la
construcció, seran els següents:

25-50 lux
100 lux

100 lux

200 lux

300 lux

500 lux

: En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús
ocasional - habitual.
: Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial,
tals com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament
de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics.
Baixes exigències visuals.
: Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits,
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigències visuals.
: Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.
: Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs
d’oficina en general.
: Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de

16.3 Soroll
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la
construcció:

Compressor
Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)
Formigonera petita < 500 lts.
Formigonera mitjana > 500 lts.
Martell pneumàtic (en recinte angost)
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)
Esmeriladora de peu
Camions i dumpers
Excavadora
Grua autoportant
Martell perforador
Mototrailla
Tractor d’orugues
Pala carregadora d’orugues
Pala carregadora de pneumàtics
Pistoles fixaclaus d’impacte
Esmeriladora radial portàtil
Tronçadora de taula per a fusta

....................
....................

82-94 dB
82 dB

....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

72 dB
60 dB
103 dB
94 dB
60-75 dB
80 dB
95 dB
90 dB
110 dB
105 dB
100 dB
95-100 dB
84-90 dB
150 dB
105 dB
105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut
pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:
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1er.- Supressió del risc en origen.
2on.- Aïllament de la part sonora.
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives

16.4 Pols
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:










Rinitis
Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis crònica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i
el temps d’exposició.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:








Escombrat i neteja de zones
Manutenció de runes
Demolicions
Treballs de perforació
Plantes de matxuqueix i classificació
Moviments de terres
Circulació de vehicles
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la
pols, convé adoptar les següents mesures preventives:

ACTIVITAT
Neteja de zones
Manutenció de runes
Demolicions
Circulació de vehicles

MESURA PREVENTIVA
Ús d’aspiradora i regat previ
Regat previ
Regat previ
Regat de pistes

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

16.5 Ordre i neteja
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és
el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema
de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de
desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que
haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en
suspensió, el que ve donat per la fórmula:

10
C = -------------------------- mg / m3
% Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les
partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire
respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra.
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la
seva utilització. Pla d’evacuació de residus.
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de
matèria. Il·luminació suficient.
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies
de suport provisionals.
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que
és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació
realitzada.
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16.6 Radiacions no ionitzants

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través
dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.
Radiacions ultraviolades
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part,
però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja
(IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia
dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a
aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria
estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors,
especialment els de soldadura elèctrica.

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10
nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits
en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la
indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La
norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health
Organization).

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un
efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se
ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant
propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir
que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà
d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació
de la pupil·la de l’ull.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix,
s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos
capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació.

Radiacions visibles

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb
la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri
a baixa pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps
d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits,
per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de
dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o
resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és
perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals.

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de
l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos
involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas.
La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del
temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de
l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de
color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició
per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que
dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del
treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de ferse ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de
protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin.
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant
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x

qualsevol tipus de protecció facial.

x

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels
teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un
eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o
inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per
exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al
quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es
propaguen en diferent longitud d’ona.

x

Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la
classe II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós.
Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot
resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa.
Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot
ser perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció
necessari depèn de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació.
Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat
apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o
comunament radiació IR (700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot
resultar perillós.

Làser

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua
de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden
danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant
una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys
en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una
manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V
i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre
classes següents:

a. Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes

I y II.
x
x

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de

la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot
resultar perillós.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i
operació, respectivament, en l’ús de làsers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV,
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris

autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.
Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre
400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació
reflexada incloent la resposta de centelles.

b. Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW,

com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i

comunicada al departament mèdic.

f)

La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però
que mai serà utilitzada per visió directa del raig.
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- Àrea de treball:

a)

b)

c)

d)

- Operació:

L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació
del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així
disminuir la possibilitat de lesió.

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de

Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides.

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de

A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas
tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs,

S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de
disposar de protecció especial.

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el

l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones
estaran sempre presents durant l’operació.

làser.

no es deixarà en funcionament sense estar vigilat.

risc de dany ocular.

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit

de l’operador.
e)

Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de
l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha
d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al
voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables
o explosius.

f)

S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un
escut protector al llarg de tota la trajectòria.

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia

- Equip:

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin
a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està

desconnectada.

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la

classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera
l’aparell.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de

control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de

seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.

En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i
nivells topogràfics.

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que

previngui la reflexió especular.
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16.7 Radiacions ionitzants
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de
radiació, com són:





Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments,
moviment de granels, etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar
un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un
entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser:













Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports;
detecció de cartes bomba.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions
ionizants.
Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques ''in vivo''.
Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant
l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X.
Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips
generadors de radiacions ionitzants.
Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de
metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com
l’argó-40 o el fòsfor-32.
Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent
el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de
Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica
contractada a l’efecte.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus
dels teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes

fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot
tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme
en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les
radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i
amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b)
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint
la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és
inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que
s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que
també se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en
general, l’espessor necessari està en funció inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden
consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que
no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba
de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que
absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels
treballadors professionalment exposats a radiacions.

17. Manipulació de materials
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha
de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut
axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:







Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i
més accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en
empenya i turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus
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de material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui
la càrrega damunt i que no rellisqui.

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat
i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses:

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics




Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació
bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos:




Automatització i mecanització dels processos.
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

palets, en lloc de portar-los d’un en un.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:
1er.-

Apropar-se el més possible a la càrrega.

2on.-

Assentar els peus fermament.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

3er.-

Ajupir-se doblegant els genolls.






4art.-

Mantenir l’esquena dreta.

5è.-

Subjectar l’objecte fermament.

6è.-

L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.






Utilització d’ajudes mecàniques.
Reducció o redisseny de la càrrega.
Actuació sobre l‘organització del treball.
Millora de l’entorn de treball.

Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició
al risc d’accident derivat de dita activitat.

7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

8è.Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els
següents criteris preventius:

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.

a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.

b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat

de la càrrega.

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu
de la seva posada en obra.

c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o

d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem
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davanter aixecat.

9è.És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes
afilades.

10è.Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per
homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a
col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es
redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11è.És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre
uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que
sigui conegut o convingut per l’equip.

18. Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva (MAUP)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà
Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat
positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip,
màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli
els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel
fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció,
seguiment i control d’ús.
Codi
HX11X005

UA
u

HX11X019

m

HX11X022

u

Descripció
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb
sistema de seguretat integrat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els
requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

19. Sistemes de protecció col·lectiva (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a
l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de
les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció

Individual (EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels
Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors,
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

20. Condicions dels equips de protecció individual (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil,
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte
de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible
resistència física de l’EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades,
per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els
que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del
tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi,
raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data
de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats
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en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.

21. Recursos preventius

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres
de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos:

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés

o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació
dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de cada contractista serà
necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es
defineixen en el real decret 1627/97.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos

o amb riscos especials.

c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de
treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la
presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials,
definits a l’annex II del RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura,

per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments
aplicats, o l’entorn del lloc de treball.

subterranis.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

22. Senyalització i abalisament
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que
demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior
afectat per l’obra. En el present projecte no hi haurà interferència amb el tràfic exterior
excepte en el transport del material excavat a l’abocador.

En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de
14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa,
per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de
Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització
de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels
treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això
la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti
conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si
després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar els EPI’s necessaris en els
llocs de treball corresponents. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització,
ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzarse sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les
mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a

la delimitació de zones controlades o vigilades.

x Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o

obligacions.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
x Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que
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requereixi mesures urgents de protecció o evacuació.
x Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
x Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques
i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes
últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball.

En cas de necessitat, en el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions
i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas,
les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la
Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal
sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a
l’Autoritat que correspongui.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.

485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats
i tenir la resistència suficient.
2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en
els llocs adequats i tenir la resistència suficient.
3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici
dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització
corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.

les senyals o panells de senyalització.
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

23.1 Normes de Policia
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els
riscos que no s’hagin pogut eliminar.

Control d’accessos

23. Condicions d'accés i afectacions de la via pública

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i
accessos, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla
de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa
la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi
l’accés únicament a persones autoritzades.

L’obra queda allunyada de la via pública pel que aquesta no resultarà afectada.
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Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús
comú o particular.

23.3 Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic
Tanques

Situació
Tipus de tanques

Manteniment

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra.
La zona d'obres es delimitarà amb xarxa tipus tenis de
polietilè (color taronja).
La zona d'equipaments de l'obra, gestió de residus,
parc de maquinària, etc. es delimitarà també amb
xarxa tipus tenis de polietilè (color taronja).
El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca.

Accés a l’obra

23.2 Àmbit d'ocupació de la via pública
Ocupació del tancament de l’obra

Portes

Els accessos a l’obra es realitzaran des del carrer
esmentat més amunt, aprofitant una porta
exisetnt.

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.

23.4 Operacions que afecten l'àmbit públic
Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi
d’evitar accidents.

Aparcament

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionarse vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de
càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona
d’aparcament a la calçada.

Camions en espera

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.


Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a l’obra.



Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar
d’acord amb el R.D. 1627/97.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega,
descàrrega i transport interior de l’obra.
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Càrrega i descàrrega

23.5 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic
Neteja

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra i
es prendran les següents mesures:


La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a
carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de
Seguretat de l’obra.



Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques
es netejarà el paviment.



Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre
la calçada.

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra
i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores
de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
Apilament i evacuació de terres i runa
Sorolls. Horari de treball
Apilament.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de
dipositar en tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva
evacuació immediata.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el
contenidor.

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser
específicament autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament
podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.

Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
Evacuació

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
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23.6 Residus que afecten a l'àmbit públic

25.2 Mesures de protecció a tercers

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun
dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de l'obra:
1. Muntatge de xarxa tipus tenis de polietilè (color taronja), separant el perímetre de l'obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

24. Treballs en espais confinats
24.1 Conceptes generals
Es coneix per espai confinat un recinte o qualsevol espai amb obertures limitades d’entrada i
sortida i ventilació natural desfavorable, on es poden acumular contaminants tòxics o
inflamables o que tingui una atmosfera deficient en oxigen, i que no està concebut per a una
ocupació continuada per part del treballador.

24.2 Anàlisi i prevenció
El present projecte no preve els treballs en espais confinats. Tot i així, en cas necessari i per tal
de prevenir-los es preveuen les següents mesures:
-

Disposar de recursos preventius.
Prioritzar els treballs de l’exterior.
Establir procediments de treball o permisos d’entrada.
Mesurar i avaluar l’atmosfera interior, així com ventilar en cas de detectar nivells
perillosos.
Utilitzar els equips de protecció individual necessaris .
Vigilar permanentment des de l’exterior i evacuar quan s’observin els primers senyals
d’alarma.
Verificar que no es deixa a l’interior cap eina o equip i que el lloc de treball queda en
condicions adequades.

25. Riscos de danys a tercers i mesures de protecció
25.1 Riscos de danys a tercers
Donat el caràcter localitzat de les obres fóra de la via pública, no es preveu l’exiència de riscos
de danys a tercers.

No obstant, en el cas de que alguna persona s’apropés a l’obra podrien afectar-li aquests
riscos:

2. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de

contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància
patrimonial, expressament per a aquesta funció.

26. Prevenció de riscos catastròfics
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
són:






Incendi, explosió i/o deflagració.
Inundació.
Col·lapse estructural per maniobres fallides.
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu
Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:

1.2.3.4.5.6.-

Ordre i neteja general.
Accessos i vies de circulació interna de l'obra.
Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.
Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
Punts de trobada.
Assistència Primers Auxilis.

27. Previsions de seguretat pels treballs posteriors
Aquest apartat fa referència a les mesures de seguretat adoptades al projecte pels posteriors
treballs de reparació, manteniment i conservació dels elements que constitueixin l’obra
realitzada.

Pel tipus d’obra projectada i el tipus de conservació que necessita no es contempla cap mesura
de seguretat addicional que s’hagi d’incorporar en el decurs de l’obra projectada.

El present document ha estat realitzat per l’empresa ENVERS Environmental Services, SL




Caiguda al mateix nivell.
Atropellaments.
Caiguda d'objectes.
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Apèndix núm.1.- Fitxes d’activitats-riscs-avaluació-mesures
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FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES
G01
G01.G02

ENDERROCS
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES

H145K153

u

H1463253

u

H1465275

u

H1465376

u

H146J364

u

H1474600
H147D304

u
u

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES,
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER)

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES
TALLS MAL APUNTALATS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA
5
CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS
Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: APLEC DE MATERIAL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: EINES
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TERRENY IRREGULAR
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: OXIACETILÈ
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
20
EXPLOSIONS
Situació: TALL PER OXIACETILÉ
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA I EINES
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA I EINES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
3

A
4

2

1

2

3

2

4

2

2

3

3

2

4

2

1

2

3

1

3

H147M007

u

2

2

3

H147N000
H1481343

u
u

1

3

3

2

2

3

H1481442

u

1

2

2
H1485800

u

2

2

3
H1488580

u

1

3

3

2

1

2

1

3

3

2

2

3

Codi
HX11X005

UA
u

3

1

3

HX11X019

m

2

1

2

UA
u

H1431101
H1432012

u
u

H1446004

u

H1459630

u

H145C002

u
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6
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1

1
13
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15

4 /14 /25
15

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Descripció
Riscos
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 1
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 3 /4 /5
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1
(HD-1000)

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/10 /12 /14 /15
/16 /17 /20 /25
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 26
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 17
149
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 15
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 2 /3 /4 /5 /6 /9

Pàgina: 1

Codi
H1512005

UA
m2

H1512010

m2

H152PA11

m

H152U000

m

H16C0003

dia

HBBAA005

u

Descripció
Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre
6 mm i amb el desmuntatge inclòs
Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de
fusta, desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de

Riscos
4

15

3 /5
6 /10 /12

17 /20
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9
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HBBAB115

u

HBBAF004

u

HDS11411

m

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
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I0000167

G02
G02.G01

MESURES PREVENTIVES

Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
16 /17
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris
16
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 20
tensió
Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior
4

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ
EN DESMUNT

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000018
I0000019
I0000020
I0000021
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000076
I0000085
I0000091
I0000094
I0000095
I0000096
I0000103
I0000104
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000151
I0000154

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici
Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Reconeixement dels materials a enderrocar
Ventilació de les zones de treball
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents,
etc)
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball

Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
3 /4 /5
3
4
4
4
4
9 /10
9
9
10
10 /12 /13
12
12
12
13
13
14
14 /17 /26 /27
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
20

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
TREBALLS EN RASES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P
2

G
1

A
2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

2

3

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

20
20
20
25
25
25
25
26
27
1
1 /2 /3 /6 /12
Pàgina: 3

Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H145C002

u
u

H145K153

u

H1463253

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb

Riscos
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25 /26
10

26
26
17
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /25
16
16
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H1465275

u

H1474600
H147N000
H1481343

u
u
u

H1485800

u

H1487460

u

turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
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I0000071
I0000073
I0000074
I0000078
I0000103
I0000104
I0000106
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000156
I0000157
I0000168

1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /25

27
13
1 /2 /3 /6 /10 /12
/14 /16 /25
14 /25

G02.G04

H152R013

H152U000

UA
m

m

m

H16C0003

dia

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS
MECÀNICS
Riscos
1 /2 /3 /6 /10

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
3
CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS MANUALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació: MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

3

25

17
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27
1 /2 /3 /6 /10 /12
/16 /17 /25 /26
/27

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000023
I0000024
I0000040
I0000044
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000070

16
16
17
17
25
25
25
26
27
1 /2 /12 /25
14
16 /17
26
2

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

Revisió de la posta a terra
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

Riscos
1
1 /10 /12
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
3
3
12 /13
10
10
10 /12
12
12
13
13
14
14 /27
14 /26
16

P
1

G
2

A
2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

1

3

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

1

2

2

1

2

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Pàgina: 5

Codi
H1411111

UA
u

H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H145C002

u
u

H1465275

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

Riscos
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25 /26
26
26
17
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25

Pàgina: 6

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa
de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló)
, incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),
al riu Ter. TM Torelló

H1474600
H147N000
H1481343

u
u
u

H1485800

u

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa
de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló)
, incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),
al riu Ter. TM Torelló

27
13
1 /2 /3 /4 /6 /12
/14 /25

G03
G03.G06

FONAMENTS
GABIONS / ESCULLERES

CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS
EN MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS

14 /25

Avaluació de riscos
Id
1

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDA AL MAR
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS
CARRETEIG DELS MATEIXOS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS
CARRETEIG DELS MATEIXOS
12
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL
13
SOBREESFORÇOS
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
23
INUNDACIONS
Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1522111

UA
m

H152U000

m

H153A9F1

u

HBBAA005

u

HBBAB115

HBBAF004

u

u

Descripció
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Riscos
1 /3

3 /4 /12 /25

4 /12 /25
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27

1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27
1 /2 /3 /4 /6 /12
/25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000040
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000154
I0000155
I0000157
I0000168

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Reg de les zones de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases

Riscos
1
1 /4
2 /6 /17
2 /6
2
3
3
4
4
4
4
12 /13
12
12
12
13
14
27
26
17
25
25
25
25
25
26
27
1 /2 /6 /12 /25
14
26
2

P
2

G
1

A
2

2

1

2

2

2

3

1

2

2

1

3

3

1

2

2

2

1

2

1

2

2

1

2

2

1

3

3

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

UA
u

H145C002

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1481343

u
u

H1485800

u

H1487460

u

Descripció
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN 812
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Riscos
1 /2 /4 /9 /11 /12
/14 /25
1 /2 /4 /9 /11 /12
/14 /25
1 /2 /4 /9 /11 /12
/14 /25

1

13
1 /2 /4 /9 /11 /12
/14 /25
14 /25
14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Pàgina: 7

Codi
H152J105

UA
m

H152U000

m

Descripció
Riscos
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 1 /4

Pàgina: 8

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa
de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló)
, incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),
al riu Ter. TM Torelló

H153A9F1

u

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAC013

u

HBBAF004

u

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per
ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa
de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló)
, incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),
al riu Ter. TM Torelló
3

CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

12 /25
1 /2 /4 /9 /11 /12
/13 /14 /23 /25

1 /2 /4 /9 /11 /12
/13 /14 /23 /25
1 /23

1 /2 /4 /9 /11 /12
/13 /14 /23 /25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000047
I0000050
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000062
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152
I0000154
I0000155
I0000159

G10
G10.G02

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Adequació dels recorreguts de la maquinària
Procediment d'utilització de la maquinària
Ús de recolzaments hidràulics
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment

Riscos
1
1 /23
2
2
1 /2
4
4 /23
4
9 /11 /13
9
9 /12 /13
9
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14 /23
25
25
25
25
25
4
2 /25
14
4

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

Avaluació de riscos

2

Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

3

4

2

2

3

1

1

1

1

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

3

4

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Id
1

2

P
2

G
3

A
4

2

1

2
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Codi
H1411111

UA
u

H1421110

u

H1431101
H1432012

u
u

H1445003
H1459630

u
u

H145C002

u

H145E003

u

H1463253

u

H1465275

u

H147N000
H1481343

u
u

H1482320

u

H1483344

u

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /3 /4 /6 /10
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/11 /14 /15 /18
/24 /25
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 10 /14 /18
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 14 /25
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 15
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /3 /4 /6 /10
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/11 /14 /24 /25
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 18
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 1
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /3 /4 /6 /10
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /11 /14 /15 /18
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense /24 /25
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Faixa de protecció dorslumbar
13
Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 1 /2 /3 /4 /6 /10
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /11 /14 /15 /18
homologada segons UNE-EN 340
/24 /25
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 1 /2 /3 /4 /6 /10
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
/11 /14 /15 /18
/24 /25
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 1 /2 /3 /4 /6 /10
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /11 /14 /15 /18
/24 /25
homologats segons UNE-EN 340
Pàgina: 10

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa
de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló)
, incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),
al riu Ter. TM Torelló
H1485800

u

H1486241

u

H1487460

u

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa
de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló)
, incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),
al riu Ter. TM Torelló

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 11 /25
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 14
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000050
I0000056
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000079
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000152

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X022

UA
u

Descripció
Riscos
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi
H1511212

UA
m2

H1522111

m

H1529013

m

H152R013

m

H152U000

m

H152V017

m3

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBBJ0002

u

Descripció
Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs

Riscos
3

1

3

3

1 /25

3
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25

I0000154
I0000155

1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
1 /2 /3 /4 /6 /10
/11 /13 /14 /15
/17 /18 /24 /25
25

G20
G20.G01

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Paletització i eines ergonòmiques
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

4
4
4
4
10
11
10
10 /11 /13 /18
10
11
11
11
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
17
17
17
17
17 /18
24
24
25
25
25
25
25
3 /4 /11 /13
1 /2 /6
14

JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos
Id
1

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000023
I0000024
I0000025
I0000026
I0000027

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Solicitar dades de les característiques físiques de les terres
Execució de treballs a l'interior de rases per equips
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment

Riscos
1
1
1 /3 /25
1
2 /6
1 /2 /6
2 /6
3
3
3
1 /3 /4 /25
3 /4
4

2

4
6

9
12

13
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Risc
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació: ITINERARIS D'OBRA
ZONAS DE TREBALL
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació: ÚS D'EINES MANUALS
ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES
Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL
SOBREESFORÇOS

P
1

G
2

A
2

1

1

1

1

3

3

1

1

1

1

2

2

1

3

3

1

2

2

O
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ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa
de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló)
, incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),
al riu Ter. TM Torelló

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa
de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló)
, incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),
al riu Ter. TM Torelló

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
POLS DE TERRES
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O
AL·LERGÈNIQUES)
Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
Situació: MÚRIDS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
14

1

1

1

1

2

2

UA
u

H1421110

u

H1445003
H145C002

u
u

H145E003

u

H1465275

u

H147D405

u

H147N000
H1482320

u
u

H1483344

u

H1485800

u

H1486241

u

H1487460

u

H1489890

u

UA
u

UA

H152U000

m

1

2

2

H153A9F1

u

1

3

3

HBBAA005

u

HBBAB115

u

HBBAF004

u

HBBJ0002

u

Descripció
Riscos
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /12
400 g, homologat segons UNE-EN 812
/14 /17 /18 /24
/25
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 18
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
17
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /4 /6 /9 /12
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
/14 /24 /25
Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 17 /18
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /6 /9 /12
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, /14 /17 /18 /24
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense /25
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Faixa de protecció dorslumbar
13
Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 1 /2 /4 /6 /9 /12
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
/14 /17 /18 /24
/25
Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 1 /2 /4 /6 /9 /12
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, /14 /17 /18 /24
homologats segons UNE-EN 340
/25
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 14 /25
segons UNE-EN 471
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 14
exteriors
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 14
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 14
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons
UNE-EN 340

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja,
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al
sostre
Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i
amb el desmuntatge inclòs

1

1
1 /4 /12

12 /25
1 /2 /4 /6 /9 /12
/13 /14 /17 /18
/24 /25
1 /2 /4 /6 /9 /12
/13 /14 /17 /18
/24 /25
1 /2 /4 /6 /9 /12
/13 /14 /17 /18
/24 /25
25

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000051
I0000053
I0000054
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000074
I0000076
I0000078
I0000086
I0000101
I0000102
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107

Descripció
Riscos
Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 1
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques
reglamentàries

Descripció

m

2

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Codi

H152J105
2

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA
Codi
HX11X022

m

1

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Codi
H1411111

H1522111

Riscos
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Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions
1
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
No realitzar treballs a la mateixa vertical
4
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4
treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9 /12 /13
Formació
9 /18
Adequació dels recorreguts de la maquinària
12
Procediment d'utilització de la maquinària
12
Ús de recolzaments hidràulics
12
Elecció dels equips de manteniment
13
Paletització i eines ergonòmiques
13
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
13
Suspensió de les feines en condicions extremes
14
Rotació dels llocs de treball
17
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
14
Reg de les zones de treball
17
Reconeixement dels materials a enderrocar
17
Evitar processos de divissió de material en sec
17
Substituir els materials amb substàncies nocives
17 /18
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
24
Procediment previ de treball
24
Planificació de les àrees de treball
25
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
25
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
25
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
25
Limitació de la velocitat dels vehicles
25
Pàgina: 14

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa
de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló)
, incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),
al riu Ter. TM Torelló
I0000152
I0000154
I0000155

Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 13
càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
1 /2 /6 /25
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
14

Pàgina: 15

Annex 12. Estudi de seguretat i salut

Apèndix núm.2.- Justificació de preus
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
MA D'OBRA

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

24,50000

€

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

20,46000

€

C1Z13440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per a seguretat i salut

99,12000

€

C1Z15330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a seguretat i salut

55,46000

€

C1Z1A000

h

Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut

46,21000

€

C1Z1A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i salut

6,06000

€

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

Pàg.:

3

MATERIALS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

MATERIALS

B0AC112D

m

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

1,18000

€

B0DZSM0K

u

Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut

0,13000

€

B1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,20000

€

B1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

20,07000

€

B1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

1,53000

€

B1446004

u

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

13,65000

€

3,09000

€

16,03000

€

BBBAD015

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut

9,88000

€

BBBAD025

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

8,76000

€

BBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

10,65000

€

BQU1B150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

65,37000

€

BQU1D190

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

77,63000

€

BQU1E170

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat
amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell

69,46000

€

BQU22303

u

Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

58,77000

€

BQU25700

u

Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut

92,76000

€

99,82000

€

107,70000

€

63,02000

€

B145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420

B1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

B147D304

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

187,09000

€

B147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

547,17000

€

B147M007

u

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

121,93000

€

B1510005

m2

Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salut

4,16000

€

B1526EL6

u

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacions del
sostre, per a 15 usos

1,32000

€

BQU27900

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

B152U000

m

Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m
d'alçada, per a seguretat i salut

0,56000

€

BQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut

BQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut

B15Z1500

m

Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut

0,57000

€

B1Z0300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per a seguretat i salut

66,51000

€

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut

0,37000

€

B1Z0D400

m2

Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut

5,43000

€

B1Z11215

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut

0,20000

€

B1Z3C000

m

Cable d'acer per a subjecció de malles protectores, per a seguretat i salut

1,99000

€

B1Z45011

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
seguretat i salut

0,96000

€

B1Z4501A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

1,07000

€

BBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,48000

€

BBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

6,48000

€

BBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància, per a seguretat i salut

12,17000

€

BBBAD004

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut

14,50000

€

BQU2E002

u

Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut

74,88000

€

BQU2GF00

u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut

47,06000

€

BQZ1P000

u

Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut

0,99000

€

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

5

PARTIDES D'OBRA

P-1

H1411111

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

6

PARTIDES D'OBRA

u

Rend.: 1,000

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

6,51

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

Preu

Parcial

Import

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

x 6,20000

1,000

=

Subtotal:

6,20000

P-5

6,20000

13,65000
0,68250

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B1411111

Pàg.:

H145E003

u

Rend.: 1,000

Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

Unitats

6,20000

14,33250
3,24

Preu

Parcial

€

Import

Materials
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

B145E003

6,20000
0,31000

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Parella de guants contra agents químics i
microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

x 3,09000

1,000

=

6,51000
Subtotal:

P-2

H1432012

u

Rend.: 1,000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

21,07

Preu

Parcial

Import

u

x 20,07000

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès 1,000
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458

=

3,09000

20,07000

3,09000
0,15450

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B1432012

3,09000

€
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

3,09000

P-6

H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Rend.: 1,000
Unitats

3,24450
16,83
Preu

Parcial

€
Import

Materials
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

20,07000

H1445003

u

Unitats

u

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,61
Preu

x 1,53000

1,000

Parcial
=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€
Import

1,53000

P-7

H147D304

u

1,53000
1,53000
0,07650

5,00 %

1,60650

u

Rend.: 1,000

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

Unitats

14,33
Preu

Parcial

€
Import

Materials
B1446004

u

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

1,000

x 13,65000
Subtotal:

=

13,65000
13,65000

13,65000

16,03000
16,03000

16,03000
0,80150

5,00 %

16,83150

Rend.: 1,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

Unitats

16,03000

196,44

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B147D304

H1446004

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,53000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

x 16,03000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials
B1445003

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Subtotal:

21,07350

Rend.: 1,000

Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

B1474600

20,07000
1,00350

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

20,07000

u

1,000
Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1

x 187,09000

Subtotal:

=

187,09000

187,09000

187,09000

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

7

PARTIDES D'OBRA

187,09000
9,35450

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H147D405

8

u

196,44450

Rend.: 1,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Subtotal:

574,53

B1Z11215

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

1,200

x 0,20000

=

0,24000

B15Z1500

m

Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,250

x 0,57000

=

0,14250

B1510005

m2

Manta ignífuga per a 5 usos, per a seguretat i salut

1,200

x 4,16000

=

4,99200

€

Subtotal:
Unitats

u

4,49600

Preu

Parcial

x 547,17000

Sistema anticaiguda compost per un arnès
1,000
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10
m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

=

4,49600

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Materials
B147D405

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-8

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

5,37450

9,87050
0,49353

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

547,17000
P-11

H1522111

m

10,36403

Rend.: 1,000

Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

5,37450

Unitats

14,93

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

547,17000

547,17000
27,35850

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

H147M007

u

574,52850

Rend.: 1,000

Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

Unitats

547,17000

128,03

Preu

Parcial

u

Arnès de seient solidari a equip de protecció
individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813

x 121,93000

1,000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

0,250

/R x 20,46000

=

5,11500

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,250

/R x 24,50000

=

6,12500
11,24000

121,93000

€

B1Z0D400

m2

Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,220

x 5,43000

=

1,19460

B1Z0300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, per
a seguretat i salut

0,020

x 66,51000

=

1,33020

B0DZSM0K

u

Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

3,500

x 0,13000

=

0,45500

Import

128,02650

Rend.: 1,000

Protecció de projecció de partícules incandescents
amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada
(UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

121,93000
121,93000
6,09650

5,00 %

10,36

11,24000

Materials

121,93000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
H1512010

Manobre per a seguretat i salut

h

Subtotal:
Subtotal:

P-10

h

A01H2000

Subtotal:

Materials
B147M007

A01H4000

2,97980

14,21980
0,71099

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

H1529013

m

€

14,93079

Rend.: 1,000

Pantalla de protecció contra despreniments de la
capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant,
d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a
terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm
i amb el desmuntatge inclòs

Unitats

2,97980

70,94

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100

/R x 24,50000

=

2,45000

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100

/R x 20,46000

=

2,04600

Import

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,700

/R x 20,46000

=

14,32200

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,700

/R x 24,50000

=

17,15000

Subtotal:

31,47200

31,47200

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

B1526EL6
h

Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

/R x 46,21000

0,100

=

Subtotal:

u

4,62100
4,62100

Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m
d'alçària, per a allotjar en perforacions del sostre, per
a 15 usos

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

22,000

x 0,96000

=

x 1,32000

0,500

=

Subtotal:

4,62100

Materials
B1Z45011

10

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1Z1A000

Pàg.:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,12000

0,66000

1,24800

1,24800
2,47300
0,12365

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B1Z3C000

m

Cable d'acer per a subjecció de malles protectores,
per a seguretat i salut

5,000

x 1,99000

=

9,95000

B1Z11215

m2

Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut

2,000

x 0,20000

=

0,40000

P-15

H152V017

m3

2,59665

Rend.: 1,000

Barrera de seguretat contra esllavissades en
coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

Unitats

33,13

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01H4000
Subtotal:

31,47000

h

Manobre per a seguretat i salut

/R x 20,46000

0,980

=

Subtotal:

31,47000

20,05080
20,05080

20,05080

Maquinària
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

H152J105

m

Rend.: 1,000

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en
ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

Unitats

67,56300
3,37815

C1Z1A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm, per a seguretat i 0,450
salut

/R x 6,06000

=

2,72700

70,94115

C1Z15330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut

0,135

/R x 55,46000

=

7,48710

€

C1Z13440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t, per
a seguretat i salut

0,013

/R x 99,12000

=

1,28856

6,21
Preu

Parcial

Import

Subtotal:

11,50266

11,50266

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100

/R x 20,46000

=

2,04600

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100

/R x 24,50000

=

2,45000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,49600

P-16
B0AC112D

m

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm, per a seguretat i salut

x 1,18000

1,200

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

H152U000

m

1,41600

1,41600

5,00 %

Unitats
h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,050

2,60

Preu

Parcial

/R x 24,50000

=

€

Subtotal:
m

Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a
tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada,
per a seguretat i salut

1,050

Unitats

1,22500

x 0,56000

=

0,58800

1,22500

25,79

Preu

Parcial

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,150

/R x 20,46000

=

3,06900

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,150

/R x 24,50000

=

3,67500

€

Import

Subtotal:

6,74400

6,74400

Materials
B1Z4501A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500

x 1,07000

=

13,37500

B1Z0D230

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000

x 0,37000

=

4,44000

Import

1,22500

Materials
B152U000

Rend.: 1,000

Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

6,20760

Ma d'obra
A01H2000

u

33,13113

Ma d'obra

5,91200
0,29560

Rend.: 1,000

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada
amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

H153A9F1

1,41600

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,49600

Materials

31,55346
1,57767

5,00 %

Subtotal:

17,81500

17,81500

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

5,00 %

Rend.: 1,000

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

25,78695

€
P-17
H16F3000
h
Presencia al lloc de treball de recursos preventius
Rend.: 1,000
315,00
_____________________________________________________________________________________________________________
u

Subtotal:

24,55900
1,22795

COST EXECUCIÓ MATERIAL

HBBAA005

38,66

€

P-20

HBBAC013

h

Manobre per a seguretat i salut

Preu

Parcial

/R x 20,46000

1,000

=

Subtotal:

Import

A01H4000

20,46000

BBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut

1,000

x 6,48000

=

6,48000

BBBAD015

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000

x 9,88000

=

9,88000

16,36000

h

u

16,36000

P-21

HBBAF004

u

37,49

€

Preu

Parcial

1,000

/R x 20,46000

=

Subtotal:

BBBAB115

u

=

20,46000
20,46000

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ésser vista fins 25 m de distància, per a seguretat
i salut

x 12,17000

1,000

=

20,46000

12,17000

12,17000

34,26150

Rend.: 1,000

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Unitats

12,17000
32,63000
1,63150

5,00 %

47,89

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

1,000

/R x 20,46000

=

Subtotal:

20,46000
20,46000

Import

BBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000

x 10,65000

=

10,65000

20,46000

BBBAD004

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut

1,000

x 14,50000

=

14,50000

20,46000
20,46000

Materials
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut

Import

20,46000

Materials
Unitats

u

/R x 20,46000

1,000

38,66100

Ma d'obra

BBBAD025

Manobre per a seguretat i salut

Subtotal:
20,46000

€

Materials

36,82000
1,84100

5,00 %

Rend.: 1,000

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Manobre per a seguretat i salut

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

Preu

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A01H4000

34,26

Subtotal:

Subtotal:

u

37,48500

Rend.: 1,000

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd,
de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm,
per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

20,46000
BBBAC013

HBBAB115

u

15,24000

Ma d'obra

Materials

P-19

12

35,70000
1,78500

5,00 %

Unitats
Unitats

15,24000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A01H4000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-18

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,000

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
1,000
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut

x 8,76000

=

8,76000

Subtotal:
x 6,48000

=

6,48000

25,15000

25,15000

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
HQU1B150

mes

Rend.: 1,000

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

45,61000
2,28050

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

47,89050

COST EXECUCIÓ MATERIAL

68,64

€

P-24

HQU1E170

Preu

Parcial

Import

BQU1E170
mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

x 65,37000

1,000

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

65,37000

68,63850

Rend.: 1,000

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

72,93

Preu
x 69,46000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

65,37000
3,26850

5,00 %

Parcial

81,51

€

Import

=

69,46000

69,46000

69,46000
3,47300

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

HQU22301

u

€

72,93300

Rend.: 1,000

Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Unitats

69,46000

67,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

/R x 20,46000

0,250

=

Subtotal:

5,11500
5,11500

5,11500

Materials
Unitats

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instalació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica
amb aixeta i taulell

65,37000

Preu

Parcial

Import

BQU22303

Materials
BQU1D190

mes

65,37000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
mes

Rend.: 1,000

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell

Subtotal:
Subtotal:

HQU1D190

mes

81,51150

Materials

Materials

P-23

14

77,63000
3,88150

5,00 %

Unitats
Unitats

BQU1B150

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-22

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,000

x 77,63000

=

u

77,63000

Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

x 58,77000

1,000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

58,77000

58,77000

63,88500
3,19425

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

77,63000

77,63000

P-26

HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

67,07925

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

58,77000

27,57

Preu

Parcial

€

Import

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

A01H4000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Manobre per a seguretat i salut

/R x 20,46000

0,150

=

3,06900

Subtotal:

3,06900

3,06900

BQU2D102
u

x 92,76000

Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, 0,250
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut

=

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

23,19000

23,19000

27,57195

Rend.: 1,000

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

x 63,02000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

26,25900
1,31295

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

u

23,19000

33,72

63,02000

P-30

HQU2E001

u

€

69,39345

Rend.: 1,000

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Unitats

Manobre per a seguretat i salut

Preu

Parcial

/R x 20,46000

0,350

=

Subtotal:

A01H4000

Import

h

Manobre per a seguretat i salut

79,70
Preu

/R x 20,46000

0,050

Parcial
=

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut

7,16100

x 99,82000

0,250

=

BQU2E002

7,16100

u

Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut

x 74,88000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

24,95500

=

33,72180

Rend.: 1,000

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Unitats

120,60
Preu

Parcial

h

Manobre per a seguretat i salut

/R x 20,46000

0,350

=

Subtotal:

P-31

HQU2GF01

74,88000

74,88000

Import

u

79,69815

Rend.: 1,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Unitats
A01H4000

51,56
Preu

Parcial

€
Import

h

Manobre per a seguretat i salut

/R x 20,46000

0,100

=

Subtotal:

2,04600
2,04600

2,04600

Materials
BQU2GF00

7,16100
7,16100

75,90300
3,79515

5,00 %

Ma d'obra

€

Ma d'obra
A01H4000

1,02300

74,88000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,95500
32,11600
1,60580

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

1,02300

24,95500
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

HQU2AF02

Import

1,02300

Subtotal:
u

€

Materials

7,16100

Materials
BQU27900

63,02000
66,08900
3,30445

5,00 %

Subtotal:
h

63,02000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A01H4000

3,06900

Ma d'obra
Unitats

P-28

=

Subtotal:
Subtotal:

HQU27902

3,06900

Materials

Materials

P-27
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Subtotal:
BQU25700

Pàg.:

u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

x 47,06000

1,000

7,16100

=

Subtotal:

47,06000
47,06000

47,06000

Materials
BQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

x 107,70000

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

107,70000
107,70000

HQU2D102

u

120,60405

Rend.: 1,000

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Unitats

69,39
Preu

Parcial

Ma d'obra
A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,150

/R x 20,46000

=

3,06900

P-32

HQU2P001

u

51,56130

Rend.: 1,000

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Unitats

2,11
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A01H4000

€
Import

49,10600
2,45530

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

107,70000
114,86100
5,74305

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-29

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

Manobre per a seguretat i salut

0,050

/R x 20,46000

=

Subtotal:

1,02300
1,02300

Materials
BQZ1P000

u

Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut

1,000

x 0,99000

=

0,99000

1,02300

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,99000

5,00 %

0,99000
2,01300
0,10065
2,11365
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DOCUMENT 2. PLÀNOLS
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DOCUMENT 3. PLEC DE CONDICIONS

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa
de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló)
, incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),
al riu Ter. TM Torelló

PLEC
Plànols:

1.

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de
les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions
tècniques necessàries.

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o
projectats.

1.1.

Objecte
Pressupost:
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva
(Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques
de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i
d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte
les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació:
a) Tots aquells continguts al:

Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental

b)

c)

1.2.

d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)

‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas
d'Obra Pública)
Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo’‘.
La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

1.3.

Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de
Seguretat i Salut.

Compatibilitat i relació entre els esmentats documents
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra,
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir
les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de
disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la
mateixa es tingui que materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat
modificacions degudament autoritzades.
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els
Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi
de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de
formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la
realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:
Memòria:

Plec:

Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que
la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals
que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les
mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats
riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.
De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries
aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les
prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, l'ús i la
conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.
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Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base
a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun
document contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de
Seguretat i Salut.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el
que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i
Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu
al Contracte.
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2.

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats
a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

2.1.

Evitar els riscos.
Avaluar els riscos que no es poden evitar.
Combatre els riscos en el seu origen.
Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball,
com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic
d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització
de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al
treball.
Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual.
Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol
persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació
acadèmica en Construcció.
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i
elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa/Direcció d’Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració
del projecte d’obra intervinguin varis projectistes.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el
R.D. 1627/1997, són les següents:

Promotor
Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la
L.31/1995), i en particular:
d)
Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o
successivament.
e)
Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la
Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic,
així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de
Seguretat i Salut.
16.

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o
jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb
recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament
o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui

necessari o es cregui convenient.
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al

Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions
pertinents.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells
casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra.
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut,

aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en
fase d'execució material de les mateixes.
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D.
1627/1997, són les següents:
1.

Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

responsabilitats.
a)
15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les

observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

b)
2.

2.2.

Coordinador de Seguretat i Salut
Pàgina: 2

En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o
successivament.
En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els
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Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:
a)
El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b)
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c)
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d)
El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes
que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
e)
La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
f)
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g)
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
h)
L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.
i)
La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors
autònoms.
j)
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi
en l'obra o a prop del lloc de l'obra.
3.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions
que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la
designació de Coordinador.
4.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció
de Riscos Laborals.
5.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
6.
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra.
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió
constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la
decisió executiva que calgui.

2.3.

7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per

integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives,
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant
l'execució de les obres.
8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials.
2.4.

Director d'Obra
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa,
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives
i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el
Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de
la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra,
contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel
Promotor.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura
10.

11.

12.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

13.

Projectista

14.

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa
tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte.

15.
16.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de
Seguretat i Salut designat pel Promotor.
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics,
cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

17.

2.5.

projectada a les característiques geotècniques del terreny.
Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció,
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de
les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva
i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut.
Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència
les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i
Salut del contractista.
Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que
siguin preceptius.
Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències
Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i
Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes
Definició de Contractista:

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:
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28.

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

29.
30.

Definició de Subcontractista:
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari
principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al
contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució.

31.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

32.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.

27.

El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director
d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions
preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que
l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de tenir
la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.
Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels
límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial
Decret 1109/2007.
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació
del Coordinador de Seguretat.
El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.
Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article
10 del R.D. 1627/1997:
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
l)
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra.
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa.
Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat.
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33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que
es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article
42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos
laborals per part de les empreses Subcontractistes.
Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.
El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a
altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra.
El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra.
El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en
el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat
a la normativa legal vigent.
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així
com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral,
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i
localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol
altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.
El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de
dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret
604/2006.
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de
tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte,
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i
Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.
47.

48.

49.

requisit formal.
L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància
d'aquestes circumstàncies.
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com
per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic,
Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes,
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir
la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com
dels propis treballadors Autònoms.
També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de
zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.
El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal
d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs.
El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.
La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.
Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció
Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan
competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí
de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de
treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà
de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de
l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''.

o instal·lacions de l’obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de

51.
52.
53.

54.

55.

56.
57.

2.7.

Treballadors
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a
l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions
d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
58.
59.
60.
61.
62.

2.6.

Treballadors Autònoms
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment
davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts
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Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del
R.D. 1627/1997.
Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D.
1627/1997, durant l'execució de l'obra.
Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article
29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert.
Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de
treball per part dels treballadors.
Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig,
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció
individual per part dels treballadors.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors.
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions
d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que
s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

63.
64.
65.

El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
El deure d'indicar els perills potencials.
Té responsabilitat dels actes personals.
Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la
seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels
seus companys o tercers aliens a l'obra.
Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
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requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter
contractual que si s’hagués recollit en tots.

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva
permanència a l’obra.
3.

3.1.

3.2.

DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per
l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració
expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista.

Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent:
66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
67. Bases del Concurs.
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.

salut en fases de Projecte i/o d’Obra.
Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel
Coordinador de Seguretat.
Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per
l’obra en qüestió.
Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o
Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar
amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les
interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel
Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà
responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, tècnicament
inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies
o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada
en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció
posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de
Seguretat i Salut.
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball
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Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de
Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts
contractants.
3.3.

Pla de Seguretat i Salut del Contractista
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici
dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes
d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 /
1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a
l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment
aquest Pla de Seguretat i Salut .
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,
els continguts que en cada cas s’indiquen.

adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:
- Ubicació dels serveis públics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perímetre del solar.
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.
- Edificacions veïnes existents.
- Servituds.

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:
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-

-

-

-

Tancament del solar.
Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra:
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).
- Farmaciola: Equipament.
- Altres.
Llocs destinats a apilaments.
- Àrids i materials ensitjats.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.
- Materials paletitzats.
- Fusta.
- Materials ensacats.
- Materials en caixes.
- Materials en bidons.
- Materials solts.
- Runes i residus.
- Ferralla.
- Aigua.
- Combustibles.
- Substàncies tòxiques.
- Substàncies explosives i/o deflagrants.
Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes,
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
- Estació de formigonat.
- Sitja de morter.
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids.
Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de
circulació.
Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.
Esquema d’instal·lació elèctrica provisional.
Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional.
Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua.
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva.
(*) Representació cronològica per fases d’execució.

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en
l‘ESS.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers
d’escales (*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales.
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums,
xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats.
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral
(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i
sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions,
arquetes i registres provisionals.
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.
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Passarel·les (ubicació i elements constitutius).
Escales provisionals.
Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
Abalisament i senyalització de zones de pas.
Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors
amb risc de caigudes d’altura.

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment
posterior de l’obra executada (*).
-

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes:
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en
avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en
l‘ESS.
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en
l’ESS.

Contingut:

-

Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.
Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
Bastides especials.
Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació
d’equips.
Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no
transitables.
Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva.
Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.
Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.
Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.
Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.
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(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el
Contractista.

Altres.

3.4.

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos,
llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts
afectades.

El ''Llibre d'Incidències''
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel
Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut
o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les
Administracions públiques.
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre
haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició
de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les
persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en
l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les
Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals
podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment
del Pla de Seguretat i Salut.
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció
facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en
el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions
prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de
remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i
s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si,
per contra, es tracta d'una nova observació.

3.5.

Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació
contractual annexa en matèria de Seguretat
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant),
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de
les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i
fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a
l’efecte, segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec,
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen
l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el
Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte
algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de
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Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat,
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs
prescrit per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional
contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció.
4.

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i
vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

4.1.

Textos generals


Convenis col·lectius.



“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2
de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE
13 de noviembre de 2004)”.



“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8,
9 de septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de
1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de
julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE
29 de diciembre de 1994)”.



“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de
noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de
abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de
1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”,
“R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.



“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”.
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.



“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.

2001/1983 de 28 de
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de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”.
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“,
“R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21
de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.


“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.



“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”.



“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra
(BOE de 23 de noviembre de 1990)”.



“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.



“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”.



“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10
de enero de 2004)”.



Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).



Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions
de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i
salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).



“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
(BOE de 13 de noviembre de 2004)”.



“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de
resistencia frente al fuego”.

16 de diciembre de



“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.



“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de
junio de 1995)”.



“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26
de septiembre de 1995)”.



“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D.
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo
de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de
octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.



“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas”.



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.



“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.





“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.



“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.



“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de
carreteras del Estado”.



“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250
de 19 de octubre)”.



“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de
marzo de 2007)”.



“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de
agosto)”.



Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).



“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,





“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24
de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre
2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25
de agosto de 2007)”.
Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.



“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de
1999)”.



“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.



“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento
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aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al
Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.




Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).
“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.



“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”.



“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”.



“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para
la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de
agosto de 2009)“.



''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).''



''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en lo
que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores de
barbacoa y compuestos organoestánnicos).''



''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).''



''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de
junio de 2010).''



''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales
que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).''



''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de
julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).''




“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”
“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
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“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”



“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.”



''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo
que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).''



''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH).''



''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH).''



''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil
ante el riesgo químico.''



''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH).''



''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH),
en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).''



''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE)
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''



''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción
de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''



''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH).''



''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas
(REACH).''



''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la
construcción.''



''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
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contaminados.''


''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto
255/2003, de 28 de febrero.''



''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra
y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de
condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de
prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del
sector de la construcción.''



“Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20
de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de
entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y
autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.”



“Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica
Complementaria número 10, ''Prevención de accidentes graves'', del Reglamento de explosivos,
aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.”



“Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección
Civil ante el Riesgo Radiológico.”



''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas,
por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos
Laborales en la Administración General del Estado.''



''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial.”



“Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a
radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.”



''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una
cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva
98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y
2009/161/UE de la Comisión.''



“Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.”





“Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a
los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”

''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica
complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades
subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones para
minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de metano en
la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.''



''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica
complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.''



''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental''



Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.



“Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» del
sistema ferroviario de la Unión Europea.”





“Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican,
con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los anexos
VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH).”
“Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con
relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).”



“Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales
Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.”



“Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”



“Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.”



“Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17
de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”
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4.2.

Condicions ambientals


Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).



Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de
juliol de 1987).



“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.



“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”.



“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa
de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló)
, incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),
al riu Ter. TM Torelló





“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
(BOE de 18 de junio de 2003).



“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”.
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.



4.3.

4.4.

Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”.
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”.

“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de
2006)”.



“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.



“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de
noviembre de 2007)”.

Incendis


Ordenances municipals.



“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”.
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de
julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.



Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).



“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm.
37 de 12 de febrero”.



''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.''

4.5.



“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.



Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).



“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.



Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).



“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de
septiembre de 2002)”.



“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula
el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.



“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19
de marzo de 2008)”.



“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión:
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y
temporales de obras”.

Equips i maquinària


“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.



“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores
para obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de
14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.



“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de
1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de
28 de noviembre de 1990)”.



“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre
(BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de
septiembre de 1997)”.



“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.



“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real
Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

Instal·lacions elèctriques


“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de
setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”.



“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.



Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la
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“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la
que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.



“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.



''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento
de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.''



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.



''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de
mercancías peligrosas por carretera.''



“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.



Instruccions Tècniques Complementaries:



“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de
2008)”.



“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25
septiembre de 1998)”.



“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de
presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.









que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que
desarrollen actividades que emitan gases fluorados.''

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de
mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983
(BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”,
“Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo
de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre
de 1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”.
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre
de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto
de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003
(BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de
junio de 1989)”.

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por
el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.
“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de
la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre
equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”



''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10
de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.''



''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.''

“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de
abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

4.6.

Equips de protecció individual


“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D.
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de
mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la
“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución
de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE
de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”,
“Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de
septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.



“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado
por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.



“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.”



“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercialización de los equipos a presión.”



“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.



''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación
de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales



“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la
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4.7.

4.8.

norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos,
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de
protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.



Convenis col·lectius.



“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE
268 de 6 de noviembre de 2009).”



“Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a
presión (refundición).”





Normes Tècniques Reglamentàries.

''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos,
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
(BOE 67 de 18 de marzo de 2010).''



“Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y
control de explosivos con fines civiles (refundición).”



“Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria número 26 ''Horario de apertura de los depósitos de explosivos, custodia de
llaves de los polvorines, destino de los explosivos no consumidos y devoluciones'' del Reglamento
de Explosivos.”



''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.''



''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.''

Senyalització


“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.



“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.



Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

Diversos


“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987
(BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.



“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”.



“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos
(BOE de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de
2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per
la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden
PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de
2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.



“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29
de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de
2002)”.



“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion
de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14
de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de
25 de mayo de 1999)”.



“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de
enero de 2007)”.



“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en
el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de
agosto de 2007)”.
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5.

5.1.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Criteris d'aplicació
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat
d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per
conseqüent, incorporat al Projecte.
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt
de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements,
amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els
casos d’elements o operacions de difícil previsió.
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i
Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de
l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes,
el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del
mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i
Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes
especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars
d’Utilitat Preventiva (MAUP).

5.2.

Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides
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del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri
respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del
Contractista per cada obra.

5.3.

corregir el Risc

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre

Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut

El Factor Tècnic:

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

-

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de
la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat,
mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis
contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques.
6.
6.1.

El Factor Humà:

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT
Previsions del Contractista

-

a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas,
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.

concreta de
6.2.

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques
i Operatives de Seguretat:

x

Tècniques analítiques de seguretat

-

Inspeccions de seguretat.
Anàlisi de treball.
Anàlisi Estadística de la sinistralitat.
Anàlisi del entorn de treball.



Notificació d'accidents.
Registre d'accidents
Investigació Tècnica d'Accidents.

x

Tècniques operatives de seguretat.

Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció

76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió

Prèvies als accidents.-

79.
80.
81.
82.

6.3.

Posteriors als accidents.-

Test de Selecció prelaboral del personal.
Reconeixements Mèdics prelaborals.
Formació
Aprenentatge
Propaganda
Acció de grup
Disciplina
Incentius

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral.
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants:

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la
recerca de les causes.

-

Sistemes de Seguretat
Proteccions col·lectives i Resguards
Manteniment Preventiu
Proteccions Personals
Normes
Senyalització

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció.
Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció
Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa
Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de Seguretat i Salut
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de
l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de
referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general
de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres.

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes
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El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i
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qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa.

en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un
altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es
formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat.

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la
seva important missió.

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà
de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho
aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de
Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra,
aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del
Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions.
6.4.

6.6.

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són
traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells
d'elevació.

Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions
higièniques que haurà de reunir el centre de treball.
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el
control d'existències.

Competències de Formació en Seguretat a l'obra

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al
seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.
7.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O
MÀQUINES-FERRAMENTES

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les
funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.
7.1.
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada
de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a
mínim un reconeixement periòdic anual.
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per
Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les
matèries de la seva competència:
6.5.

Higiene i Prevenció al treball.
Medicina preventiva dels treballadors.
Assistència Mèdica.
Educació sanitària i preventiva dels treballadors.
Participació en comitè de Seguretat i Salut.
Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes
x

Definició

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una
aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i
accionament d’un material.
El terme equip i/o màquina també cobreix:



Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor,
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin
per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del
present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra

x

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les
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23/7/98).

normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les
corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible,
en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial
Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.







7.2.

Nom del fabricant.
Any de fabricació, importació i/o subministrament.
Tipus i número de fabricació.
Potència en Kw.
Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.

Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Màquines i/o
Màquines-Ferramentes
x

Elecció d’un Equip

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.
Excepcions:
Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins
l’1/1/97.

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03
-D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.



Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

Altres Directives.

x



Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat
i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘:

x





7.3.

Emmagatzematge i manteniment
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i
contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i
25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per
un responsable tècnic, delegat per l’usuari.





Normativa aplicable
x

Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada
en vigor

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea


Directiva fonamental.


Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del
Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E.
Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4
directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de
Pàgina: 17



Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E.
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).
Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les
Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.
Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per
les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93);
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091,
de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor
del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats
membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del
Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial
Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en
vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de
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legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives
a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de
màquines i materials utilitzats en les obres de construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.

Sobre utilització de màquines i equips per al treball:


x













Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de
salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de
30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de
30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que
entren en vigor el 5/12/98.

Normativa d’aplicació restringida
Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria
de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció,
usats (B.O.E. d’11/5/91).
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de
manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre
de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria
de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.
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Annex 12. Estudi de seguretat i salut

DOCUMENT 4. PRESSUPOST
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Amidaments

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

AMIDAMENTS
OBRA
CAPÍTOL

Pàg.:
01
01

1

AMIDAMENTS

PESSDALNUSLIFEP
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

AMIDAME T DIRECTE
2

1

H1411111

u

Pàg.:

H1522111

m

AMIDAME T DIRECTE

H1432012

u

3

H1445003

u

H1446004

u

H145E003

u

H1474600

u

H147D304

u

8

H147D405

u

9

H147M007

5

u

6

H152V017

01
03

m3

H153A9F1

u

AMIDAME T DIRECTE
HBBAA005

u

AMIDAME T DIRECTE
HBBAB115

u

AMIDAME T DIRECTE
u

H1512010

m2

2,000

AMIDAME T DIRECTE
u

EUR

OBRA

2,000

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

PESSDALNUSLIFEP
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada
(UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda
de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

2,000

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAME T DIRECTE
1

2,000

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

4,000
10 HBBAC013

2,000

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4,000
9

3,000

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

6,000

8

30,000

Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAME T DIRECTE

7

10,000

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

37,000

11 HBBAF004
OBRA
CAPÍTOL

m

AMIDAME T DIRECTE

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada, homologat segons
UNE-EN 813
AMIDAME T DIRECTE

H152U000

35,000

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

5,000

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
AMIDAME T DIRECTE

m

AMIDAME T DIRECTE

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
AMIDAME T DIRECTE

H152J105

5,000

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAME T DIRECTE

7

4

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i
UNE-EN 420
AMIDAME T DIRECTE

6

Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per mitja vessant,
d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i
subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAME T DIRECTE

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAME T DIRECTE

5

m

6,000

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAME T DIRECTE

4

H1529013

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAME T DIRECTE

35,000

8,000
3

2

50,000

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAME T DIRECTE

2

01

2,000

PESSDALNUSLIFEP
EUR

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

AMIDAMENTS
CAPÍTOL

1

HQU1B150

Pàg.:
04

mes

3

AMIDAMENTS

Pàg.:

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes
i termos elèctric 50 litres

OBRA
CAPÍTOL

1

H16F3000

01
05

h

PESSDALNUSLIFEP
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
AMIDAME T DIRECTE

AMIDAME T DIRECTE
2

HQU1D190

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa
de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat
hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAME T DIRECTE

3

HQU1E170

mes

HQU22301

u

HQU25701

u

HQU27902

u

HQU2AF02

u

HQU2D102

u

HQU2E001

u

u

u

2,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAME T DIRECTE

11 HQU2P001

2,000

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAME T DIRECTE

10 HQU2GF01

1,000

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAME T DIRECTE

9

35,000

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAME T DIRECTE

8

5,000

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAME T DIRECTE

7

10,000

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAME T DIRECTE

6

7,000

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAME T DIRECTE

5

7,000

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
AMIDAME T DIRECTE

4

1,000

4,000

2,000

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAME T DIRECTE

2,000

EUR

EUR

4

Quadre de Preus 1

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

P-1

H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

6,51

€

P-2

H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
(VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

21,07

€

P-3

H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

1,61

€

P-4

H1446004

u

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
(CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

14,33

€

P-5

H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
(TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

3,24

€

P-6

H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7

H147D304

u

P-8

H147D405

u

16,83

€

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

196,44

€

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
(CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

574,53

H147M007

u

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

128,03

€

P-10

H1512010

m2

Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
(DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

10,36

€

P-11

H1522111

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

14,93

€

Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per
mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el
desmuntatge inclòs
(SETANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

70,94

H1529013

m

2

P-13

H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
(SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

6,21

€

P-14

H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
(DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

2,60

€

P-15

H152V017

m3

Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

33,13

€

P-16

H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

25,79

€

P-17

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
(TRES-CENTS QUINZE EUROS)

315,00

€

P-18

HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

38,66

€

P-19

HBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

37,49

€

P-20

HBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

34,26

€

P-21

HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

47,89

€

P-22

HQU1B150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

68,64

€

P-23

HQU1D190

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

81,51

€

P-24

HQU1E170

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

72,93

€

€

P-9

P-12

Pàg.:

1

€

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),
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Pàg.:

3

P-25

HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

67,08

€

P-26

HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

27,57

€

P-27

HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

33,72

€

P-28

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

120,60

€

P-29

HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

69,39

€

P-30

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

79,70

€

P-31

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

51,56

€

P-32

HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

2,11

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

H1411111

H1432012

H1445003

u

u

u

Pàg.:

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
Altres conceptes
Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
Altres conceptes

P-4

P-5

P-6

H1446004

H145E003

H1474600

u

u

u

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

H147D304

H147D405

H147M007

H1512010

H1522111

H1529013

H152J105

H152U000

u

u

u

m2

m

m

m

m

€

6,51000

€

21,07

€

21,07000

€

1,61
1,61000

€
€

P-15

P-16

14,33
14,33000

€
€

Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1, -2, -3 i UNE-EN 420
Altres conceptes

3,24

€

3,24000

€

16,83
16,83000

€
€

196,44

€

Altres conceptes
P-7

6,51

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149
Altres conceptes

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
Altres conceptes
Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2
Altres conceptes
Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçada,
homologat segons UNE-EN 813
Altres conceptes
Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell vegetal, per
mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de
perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el
desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs
Altres conceptes
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m
del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Pàg.:

2

Altres conceptes

2,60000

€

Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les
terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

33,13

€

33,13000

€

25,79

€

25,79000

€

315,00
315,00000

€
€

38,66

€

38,66000

€

37,49

€

37,49000

€

34,26

€

34,26000

€

47,89

€

47,89000

€

68,64

€

68,64000

€

81,51

€

81,51000

€

72,93

€

72,93000

€

67,08

€

67,08000

€

27,57

€

1

P-17

€

574,53

€

574,53000

€

128,03

€

128,03000

€

10,36

€

10,36000

€

14,93

€

P-18

P-19

P-21

P-22

P-23

14,93000

€

70,94

€

70,94000

€

6,21

€

6,21000

€

2,60

€

H153A9F1

H16F3000

m3

u

h

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Presencia al lloc de treball de recursos preventius
Sense descomposició

P-20

196,44000

H152V017

P-24

P-25

P-26

HBBAA005

HBBAB115

HBBAC013

HBBAF004

HQU1B150

HQU1D190

HQU1E170

HQU22301

HQU25701

u

u

u

u

mes

mes

mes

u

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres
Altres conceptes
Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
Altres conceptes
Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
Altres conceptes
Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
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incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),
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P-27

HQU27902

u

Pàg.:

3

Altres conceptes

27,57000

€

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

33,72

€

33,72000

€

P-28

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

120,60
120,60000

€
€

P-29

HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes

69,39
69,39000

€
€

P-30

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

79,70
79,70000

€
€

51,56

€

51,56000

€

2,11
2,11000

€
€

Altres conceptes
P-31

P-32

HQU2GF01

HQU2P001

u

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Altres conceptes
Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Altres conceptes
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Pàg.:

OBRA

01

PESSDALNUSLIFEP

CAPÍTOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1

1 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,51

8,000

52,08

2 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 2)

21,07

6,000

126,42

3 H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 3)

1,61

5,000

8,05

4 H1446004

u

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 4)

14,33

5,000

71,65

5 H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 5)

3,24

37,000

119,88

6 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 6)

16,83

6,000

100,98

7 H147D304

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 353-1 (P - 7)

196,44

4,000

785,76

8 H147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 8)

574,53

4,000

2.298,12

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 9)

128,03

9 H147M007

TOTAL

u

CAP TOL

2,000

01

PESSDALNUSLIFEP

03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 10)

10,36

50,000

Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 15)

33,13

3,000

99,39

7 H153A9F1

u

Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 16)

25,79

2,000

51,58

8 HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 18)

38,66

2,000

77,32

9 HBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 19)

37,49

2,000

74,98

10 HBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

34,26

2,000

68,52

11 HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

47,89

2,000

95,78

CAP TOL

01.03

m

Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 11)

14,93

35,000

522,55

3 H1529013

m

Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del
mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de
seguretat normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140
encastats a terra i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i
amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

70,94

35,000

2.482,90

4 H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 13)

6,21

10,000

62,10

5 H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 14)

2,60

30,000

78,00

EUR

4.131,12

OBRA

01

PESSDALNUSLIFEP

CAPÍTOL

04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 22)

68,64

4,000

274,56

2 HQU1D190

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 23)

81,51

7,000

570,57

3 HQU1E170

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 24)

72,93

7,000

510,51

4 HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

67,08

10,000

670,80

5 HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

27,57

5,000

137,85

6 HQU27902

u

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)

33,72

35,000

1.180,20

7 HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

120,60

1,000

120,60

8 HQU2D102

u

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 29)

69,39

2,000

138,78

518,00

2 H1522111

2

m3

3.819,00

CAPÍTOL

m2

256,06

Pàg.:

6 H152V017

TOTAL

01.01

OBRA

1 H1512010

PRESSUPOST

EUR

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

PRESSUPOST

Pàg.:

3

9 HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 30)

79,70

2,000

159,40

10 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

51,56

2,000

103,12

11 HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

2,11

2,000

4,22

TOTAL

CAP TOL

01.04

3.870,61

OBRA

01

PESSDALNUSLIFEP

CAPÍTOL

05

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000
TOTAL

CAP TOL

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 17)
01.05

315,00

1,000

315,00
315,00

EUR

Resum del pressupost

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: CAPÍTOL
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL

01.01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

3.819,00

CAPÍTOL

01.03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

4.131,12

CAPÍTOL

01.04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

3.870,61

CAPÍTOL

01.05

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

OBRA

01

PESSDALNUSLIFEP

315,00
12.135,73

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12.135,73
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA

01

PESSDALNUSLIFEP

12.135,73
12.135,73

EUR

Últim full

ESS pel Pr. de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa
de les Gambires i la finca d´Espadamala de Baix (Torelló),
incloent l´illa del Sorral (Les Masies de Voltregà),

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

12.135,73

13 % Despeses Generals SOBRE 12.135,73......................................................................

1.577,64

6 % Benefici Industrial SOBRE 12.135,73............................................................................

728,14

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 14.441,51.................................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
disset mil quatre-cents setanta-quatre euros amb vint-i-tres cèntims
Signat en Barcelona a març de 2020

Autor
Coautor
Gisela Loran Benacent- Francisco Cabrera Tosas

1

14.441,51

3.032,72
17.474,23

ANNEX NÚM. 13
EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS

Annex 13. Expropiacions i serveis afectats
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El projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala
de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les
Masies de Voltregà. Comarca Osona. es localitza totalment en la seva major part dins de
terrenys de Domini Públic Hidràulic (DPH).
Per altre banda, per a la realització del projecte es requereixen terrenys per l’abassegament de
material, les casetes d’obra, accessos, etc. Aquests terrenys es localitzen al marge esquerre del
riu. En aquests terrenys es realitza una ocupació temporal.
Al present document es fa una relació d’aquestes possibles afeccions, i posteriorment es
presenten uns plànols amb la localització d’aquestes parcel·les i les afeccions derivades de les
ocupacions temporals previstes.
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APÈNDIX 1. Relació de bens i drets afectats
APÈNDIX 2. Fitxes cadastrals
APÈNDIX 3. Plànol d’afeccions cadastrals

Introducció

1.2

Obtenció de la informació

La informació de les dades cadastrals i els plànols del cadastre s’ha obtingut a partir de
consultes realitzades a la pàgina web de l’Oficina Virtual del Cadastre
(http://www.sedecatastro.gob.es/).
Les dades obtingudes es recullen en l’apèndix núm. 1 “Relació de béns i drets afectats”, i a
l’annex 2 de fitxes cadastrals.

1.3

Plànol de titularitats i ocupacions

A partir de la informació gràfica recollida s’ha confeccionat un plànol, que es presenta
acompanyant aquest annex, en el qual es pot veure el total de la zona d’actuació, incloent la
zona d’excavació i trasllat de graves, el traçat dels camins d’accés i les parcel·les d’ocupació
temporal contemplades en el present projecte.
Aquest plànol es recull a l’apèndix núm. 3 del present annex.

1.4

Criteris de definició de les afeccions

L’àmbit estrictament de projecte es localitza en la seva major part dins de terrenys de Domini
Públic Hidràulic (DPH), ja que es tracta d’una excavació per a l’obtenció de graves i una
posterior translocació de les mateixes i estesa a la llera del riu. També es considera la
eliminació d’una passera sobre el riu i la redistribució de graves aigües avall d’aquesta passera
una vegada estreta.
Es consideren les següents ocupacions:
-

Ocupació temporal: Es contempla durant el període d’execució de les obres l’ocupació
temporal d’unes superfícies com a parcel·les auxiliars d’obra, per a l’abassegament de
terres, materials, etc. El termini d’execució serà de 6 mesos a comptar des del moment
de l’ocupació física dels terrenys. Comprenen les següents:
o Camins d’accés (ocupació temporal durant les obres). Aquí es produeix una franja
d’ocupació temporal. Al llarg del període d’execució de les obres s’imposarà una
servitud d’ocupació temporal en una franja o pista, on es farà desaparèixer tota

1
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mena d’obstacle, l’amplada de la qual serà d’uns 5 metres. El termini d’execució
serà de 6 mesos a comptar des del moment de l’ocupació física dels terrenys.
o Parcel·les d’abassegament de terres, materials i altres. Aquestes parcel·les es
defineixen en una superfície propera a l’àmbit de projecte. Es defineix una zona
per l’aplec de terres, i altres per a les casetes d’obres, abassegament de materials,
etc.
Ocupació definitiva. Superficies de terreny que, per la naturalesa de l’afecció prevista
en l’actuació del present projecte, es fa necessari expropiar-ne el ple domini. No es
contemplen les superfícies incloses en el propi Domini Públic Hidràulic del riu Ter.

-

1.5

Relació de tipus d’ocupació

D’acord amb els plànols cadastrals de l’apèndix 1 del present annex, i de les referències
cadastrals de l’apèndix 2, les superfícies afectades són les següents.

T.M

Referència Cadastral

Parcel·la

N
1

LES MASIES DE
VOLTREGA

08116A008000450000JE

45

2

LES MASIES DE
VOLTREGA

08116A008000460000JS

46

3

LES MASIES DE
VOLTREGA

08116A008000470000JZ

47

4

TORELLÓ

08285A002000840000FK

84

5

LES MASIES DE
VOLTREGA

08116A008000190000JA

19

6
7
8

TORELLÓ
LES MASIES DE
VOLTREGA
LES MASIES DE
VOLTREGA

9

TORELLÓ

10

LES MASIES DE
VOLTREGA

08285A002000870000FX

87

08116A008000180000JW

18

08116A008000200000JH
08285A002090050000FT
08116A007000420000JU

Total (m2)
Ocupació temporal

13.896

Ocupació definitiva

29.625

Servitud

A continuació es presenta la valoració total de les afeccions:
Total (m2)

Preu (€/m2)

Valoració
(€)

Ocupació temporal

13.896

0,1

1.389,60

Ocupació definitiva

29.625

1

29.625,00

0

0,5

0,00

Servitud
Total

Pressupost per ocupació

1.5.1

1.5.1 Pressupost total per ocupació

20
9005
42

Sup. Ocupació
definitiva
(Sup. a
expropiar)

Sup.
ocupació
temporal

Sup.
servitud

m2

m2

m2

7.978

0

0

8.635

0

0

5.990

175

0

4.460

13.640

0

1.596

0

0

138

8

0

577

0

0

32

0

0

0

73

0

219

0

0

29.625

13.896

0

1.6

31.014,60

Relació de Bens i Drets afectats

Característiques finca 1
Municipi:
Obra:

Finca del projecte núm.:
Polígon:
Parcel·la:
Titular :
Domicili:
Superfície a expropiar:
Superfície de servitud
Superfície ocupació temporal
Naturalesa:
Aprofitament, erm, etc

Característiques finca 2
Municipi:
Obra:

Finca del projecte núm.:
Polígon:
Parcel·la:
Titular:
Domicili:
Superfície a expropiar:
Superfície de servitud
Superfície ocupació temporal
Naturalesa:
Aprofitament, erm, etc

LES MASIES DE VOLTREGA
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les
Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del
Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter.
1
8
45
Camps Colomer, Maria Àngeles
CL Dr. Junyent, 12 pl:02 pt:2
08500 Vic (Barcelona)
7.978 m2
0 m2
0 m2
Rústic
Agrari

LES MASIES DE VOLTREGA
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les
Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del
Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter.
2
8
46
Puig Vila Maria (Herederos de)
PJ Maluquer 17
08022 Barcelona (Barcelona)
8.635 m2
0 m2
0 m2
Rústic
Agrari

0

2
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Característiques finca 3
Municipi:
Obra:

Finca del projecte núm.:
Polígon:
Parcel·la:
Titular:
Domicili:
Superfície a expropiar:
Superfície de servitud
Superfície ocupació temporal
Naturalesa:
Aprofitament, erm, etc

Característiques finca 4
Municipi:
Obra:

Finca del projecte núm.:
Polígon:
Parcel·la:
Titular:
Domicili:
Superfície a expropiar:
Superfície de servitud
Superfície ocupació temporal
Naturalesa:
Aprofitament, erm, etc

Característiques finca 5
Municipi:
Obra:

Finca del projecte núm.:
Polígon:
Parcel·la:
Titular:
Domicili:
Superfície a expropiar:
Superfície de servitud
Superfície ocupació temporal
Naturalesa:
Aprofitament, erm, etc

LES MASIES DE VOLTREGA
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les
Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del
Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter.
3
8
47
Saborit Vilardell Jaime (Herederos de)
LG Cap del Pont de la Gleva
08560 Manlleu (Barcelona)
5.990 m2
0 m2
175 m2
Rústic
Agrari

TORELLÓ
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les
Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del
Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter.
4
2
84
Llach Armengol, Josep
LG Mas les Gambires 08570. Torello (Barcelona)
4.460 m2
0 m2
13.640 m2
Rústic
Agrari

LES MASIES DE VOLTREGA
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les
Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del
Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter.
5
8
19
Saborit-la Gleva, sl
CL Cap del Pont de la Gleva. 08560 manlleu (Barcelona)
1.596 m2
0 m2
0 m2
Rústic
Agrari

Característiques finca 6
Municipi:
Obra:

Finca del projecte núm.:
Polígon:
Parcel·la:
Titular:
Domicili:
Superfície a expropiar:
Superfície de servitud
Superfície ocupació temporal
Naturalesa:
Aprofitament, erm, etc

Característiques finca 7
Municipi:
Obra:

Finca del projecte núm.:
Polígon:
Parcel·la:
Titular:
Domicili:
Superfície a expropiar:
Superfície de servitud
Superfície ocupació temporal
Naturalesa:
Aprofitament, erm, etc

Característiques finca 8
Municipi:
Obra:

Finca del projecte núm.:
Polígon:
Parcel·la:
Titular:
Domicili:
Superfície a expropiar:
Superfície de servitud
Superfície ocupació temporal
Naturalesa:
Aprofitament, erm, etc

TORELLÓ
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les
Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del
Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter.
6
2
87
Cornellas Falgueras, Ramon
MS Mas Cornellas Vinyoles 08508 les Masies de Voltrega (Barcelona)
138 m2
0 m2
8 m2
Rústic
Agrari

LES MASIES DE VOLTREGA
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les
Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del
Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter.
7
8
18
Saborit-la Gleva, sl
CL Cap del Pont de la Gleva. 08560 manlleu (Barcelona)
577 m2
0 m2
0 m2
Rústic
Agrari

LES MASIES DE VOLTREGA
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les
Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del
Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter.
8
8
20
Saborit-la Gleva, sl
CL Cap del Pont de la Gleva. 08560 manlleu (Barcelona)
32 m2
0 m2
0 m2
Rústic
Agrari
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Característiques finca 9
Municipi:
Obra:

Finca del projecte núm.:
Polígon:
Parcel·la:
Titular:
Domicili:
Superfície a expropiar:
Superfície de servitud
Superfície ocupació temporal
Naturalesa:
Aprofitament, erm, etc

Característiques finca 10
Municipi:
Obra:

Finca del projecte núm.:
Polígon:
Parcel·la:
Titular:
Domicili:
Superfície a expropiar:
Superfície de servitud
Superfície ocupació temporal
Naturalesa:
Aprofitament, erm, etc

TORELLÓ
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les
Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del
Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter.
9
2
9005
Agencia Catalana de l'Aigua
Carrer de Provença, 204-208. 08036 Barcelona
0 m2
0 m2
73 m2
Rústic
Agrari

LES MASIES DE VOLTREGA
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les
Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del
Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter.
10
7
42
Camps Colomer, Maria Angeles
CL DR. Junyent, 12 pl:02 Pt:2. 08500 Vic (Barcelona)
219 m2
0 m2
0 m2
Rústic
Agrari
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2.

Serveis afectats

A l’àmbit del projecte de“rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca
d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM
Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona” no es preveu l’afecció a cap element de la
xarxa de subministrament i distribució de serveis. No obstant, hi ha alguns serveis
corresponents a canonades d’aigua procedent de la potabilitzadora que creua molt a prop de
l’àmbit de projecte, i pous de captació que es situen al marge dret. A continuació es descreien
aquests elements.

2.1

Canonada d’aigua procedent de la potabilitzadora

Al nord de l’àmbit d’estudi creua una canonada DN 400 que creua el Ter a uns 300 m, de l’illa
de les Gambires.
Tot i que es localitza molt a prop de la zona on es preveu realitzar rebaix i extracció de graves,
no hi ha afecció. En qualsevol cas, caldrà delimitar la situació exacta d’aquest servei, i evitar
realitzar les actuacions a sobre d’ell.
A continuació es presenta el plànol proporcionat pels Serveis Tècnics d’Aigües d’Osona on
s’il·lustra el recorregut del traçat d’aquesta canonada a l’àmbit d’estudi.
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Fig. 1. Traçat de la canonada d’aigua procedent de la potabilitzadora a l’àmbit d’estudi. El símbol lila és una arqueta amb ventosa i el blau una arqueta amb desguàs. Font Aigües d’Osona.
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2.2

A banda de la font del Paretó (assenyalada com F1 a la figura), hi ha d’altres fonts:

Pous i captacions

2.2.1

Introducció

A l’àmbit d’estudi hi ha captacions d’aigua amb pous, localitzats al marge dret del riu, al terme
de les Masies de Voltregà. S’ha demanat als serveis tècnics de l’Ajuntament de Voltregà
informació al respecte, tal i com s’annexa al final del present apartat. Tot i així, es realitza una
descripció i caracterització d’aquests pous existents i del risc d’afectació.

2.2.2

Caracterització dels pous existents

Al present apartat es llisten els pous, fonts, i piezòmetres existents a l’àmbit d’estudi,
considerant la franja entre aigües amunt de l’illa de les Gambires, i la finca d’Espadamala, i la
plana al·luvial. La informació que es presenta s’ha obtingut de les dades consultables de
l’Agència Catalana de l’Aigua http://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html.

F2 F3

Nom

Localització

Ús

Coordenades
(UTM31N ETRS89)

F1

08117-0039

Font del
Paretó

Propera a la masia
de Gallifa, a la marge
dret del riu Ter

Ambiental

437476.37,
4652849.45

F2

08285-0068

Font Casanova
de la riera

Al costat del torrent
de la Clota

Agropecuari

438482.37,
4653603.45

F3

08285-0071

Font de la
Riera

Al costat del torrent
de la Clota, propera
a la Font Cassanova
de la Riera

Ambiental

438510.37,
4653598.45

F4

08117-0006

Pou mas
Gallifa 2

Sota el mas de
Gallifa, proer al riu
Ter. És una font
procedent de mina

-

437651.37,
4652937.45

Pous
P9

P2

P4

Codi DBH

Taula 1. Fonts properes a l’àmbit d’estudi. Font: http://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html

C4
P1
C3

P3

Codi

La plana del riu Ter, dins de l’àmbit d’estudi presenta nombroses pous d’explotació del freàtic.
A continuació es llisten els catalogats:

Pi3
P5

C5

Pi2

C6

Codi

Pi1

P6

Codi DBH

Nom

Localització

Característiques

C2
P10

P7
C1
F1

P1

08117-0021

Pou B can
Dalmau Camps i
Colomer

Camps
al
costat dret del
riu Ter

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges
Fondària 8 m.
Ús: Sense dades

437180.37,
4653455.45

P2

08117-0018

Pou C can
Dalmau – Aj.
Sant Hipòlit
de Voltregà

Camps
al
costat dret del
riu Ter

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 8 m.
Ús: abastament

437201.37,
4653312.45

P3

08117-0016

Pou A can
Dalmau

Camps
al
costat dret del
riu Ter

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 8 m.
Ús: Agropecuari
Abastament

437186.37,
4653281.45

P4

08117-0004

Pou pròmic 2
– Aj. Les
Masies de
Voltregà

Camps
al
costat dret del
riu Ter

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 8 m.
Ús: Sense dades

437128.37,
4653169.45

P5

08117-0017

Aj. Les Masies
de Voltregà Pou 1

Camps
al
costat dret del
riu Ter

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 90 m.
Ús: abastament

437217.37,
4653222.45

P6

08117-0013

Pou pròmic 1
– Aj. les
Masies de
Voltregà

Camps
al
costat dret del
riu Ter

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 8,9 m.

437204.37,
4653190.45

F4

P8

Fig. 2. Localització de les fonts, pous, i piezòmetres a l’àmbit d’estudi. La lletra “F” es correspon amb fonts, i la “P”
amb pous. Font http://aca-web.gencat.cat/recursos/sig/public/VisorPEF.html

Fonts naturals
A l’àmbit d’estudi hi ha coneixement d’algunes fonts com de la font del Paretó. Aquesta és una
font situada al marge dret del riu Ter, a prop de la masia de Gallifa. En aquest cas, l’aigua
drenant que es renta entre els materials de la terrassa fluvial penetra fins que troba una capa
de roca impermeable formada per margues blaves. Està situada en un entorn molt ombrívol.

Coordenades
(UTM31N - ETRS89)
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Codi

Codi DBH

Nom

Localització

Característiques

Coordenades
(UTM31N - ETRS89)

Codi

Inscripció

Nom

Ús: Agropecuari
P7

P8

08117-0003

08117-0030

Aj. Les Masies
de Voltregà Pou 3 (pou
Parató)

Camps
al
costat dret del
riu Ter

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 60 m.
Ús: abastament

437345.37,
4652984.45

Pou 3 mas
Gallifa

Terrassa de la
marge
dret
del riu Ter

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 200 m.
Ús: Agropecuari
Abastament

437609.37,
4652782.45

08285-0049

Pou Les
Gambires

Finca de les
Gambires,
marge
esquerre del
riu Ter

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 50 m.
Ús: Agropecuari
Abastament

437400.37,
4653395.45

P10

08285-0027

Pou mas
Espadamala
de Baix

Al costat del
torrent
del
Masnou

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges.
Fondària 10 m.
Ús: Agropecuari
Abastament

438689.37,
4653002.45

C6

A-0000970

Localització

Característiques

Coordenades
(UTM31N - ETRS89)

C1

A-0001130

Font Mallol,
Jordi

Marge dret
del riu, sota la
finca de
Gallifa

Captació superficial

437576.44,
4652910.71

C2

A-0000752

Estabanell y
Pahisa, SA

Marge dret
del riu a
l’assut de
Gallifa

Presa

437820.75,
4653113.90

C3

A-0000825

Camps
Colomer,
Assumpció

Marge dret
del riu Ter,
gairebé
davant de
l’inici de l’illa
de les
Gambires

Captació superficial

437212.15,
4653497.70

Marge dret
del riu Ter,
gairebé
davant de
l’inici de l’illa
de les
Gambires. Al
costat de C3

Captació superficial

Marge
esquerre del
riu Ter, al
costat de

Captació superficial

C4

C5

A-0001379

A-0011639

Serrat Puigbó,
Montserrat

Llach
Armengol,
Josep

López
Balasch, Anna

Al braç
secundari del
riu a l’illa del
Sorral

Captació superficial

438259.40,
4653257.70

Taula 3. Llistat de captacions superficials

A continuació es presenten el piezòmetres identificats dins de l’àmbit de projecte. Cal indicar
que els existents a l’entorn de la Farga de Lacambra hi ha diversos piezòmetres que no s’han
indicat per quedar aigües amunt del nostre àmbit.
Codi DBH

Nom

Localització

Característiques

Coordenades
(UTM31N - ETRS89)

Pi1

08117-0050

Piezòmetre
les Gambires

Illa de les
Gambires

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges
Fondària 8 m.
Ús: Ambiental

437496.37,
4653115.45

Pi2

08117-0051

Piezòmetre
illa del Sorral
oest

Illa del Sorral

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges
Fondària 5 m.
Ús: Ambiental

438145.37,
4653263.45

Pi3

08117-0052

Piezòmetre
illa del Sorral
est

Illa del Sorral

Aqüífer al·luvial del
Ter i el Ges
Fondària 5 m.
Ús: Ambiental

438278.37,
4653319.45

Captacions superficials
Nom

Coordenades
(UTM31N - ETRS89)

l’assut de
Gallifa

Codi

Taula 2. Pous propers a l’àmbit d’estudi

Inscripció

Característiques

Piezòmetres

P9

Codi

Localització

Taula 4. Piezòmetres dins de l’àmbit d’estudi

A l’apartat d’hidrologia subterrània es presenten les dades corresponents als registres
piezomètrics.

Perímetres de protecció
437211.90,
4653503.20

Respecte als pous que tenen com a ús el consum humà hi ha establerts uns perímetres de
protecció.
Per calcular els radis de seguretat, s’ha considerat el document de l’ACA “criteris tècnics
supletoris per a la determinació de perímetres de protecció de captacions destinades a
consum humà” (Captacions d’aigua. directrius H0330)

437729.90,
4653196.70

D’acord amb aquestes directrius, la metodologia adoptada consisteix a delimitar fins a 3 radis
concèntrics al voltant de la captació on es prohibeix o condiciona determinades activitats
antròpiques, amb un grau de protecció que depèn del cabal d’extracció i les característiques
de l’aqüífer explotat.
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No s’hi té en compte el gradient natural, i cal adaptar les 3 corones a contorns poc permeables
o de recàrrega/descàrrega

Codi

El càlcul de les corones de protecció té en consideració aspectes com la fondària del nivell de
l’aigua, tipologia dels aqüífers, i el cabal d’explotació, segons la següent taula:
Fondària
< 10 m
Entre 10 i 25 m
>25 m

Tipus d’aqüífer

ZI

ZII

Codi
DBH

No fissurat

50 m.

4*Q

10*Q0,5

Fissurat

50 m.

40*Q0,5

100*Q0,5

No fissurat

30 m.

No cal

4*Q0,5

Fissurat

30 m.

No cal

40*Q0,5

No fissurat

30 m.

No cal

No cal

Fissurat

30 m.

No cal

No cal

P1

Codi
DBH
081170021

Característiques

Aqüífers

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges
Fondària 8 m.
Ús: Sense dades

No Fisurat

Q

?

Radi
I
50

Radi II
(mínmàx)

Radi III

Parcel·la

Sense
dades
de cabal
de
captació

Sense
dades
de cabal
de
captació

1

Q

del Ter i el Ges.
Fondària 200 m.
Ús: Agropecuari
Abastament

P9

082850049

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 50 m.
Ús: Agropecuari
Abastament

No Fisurat

?

P10

082850027

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 10 m.
Ús: Agropecuari
Abastament

No Fisurat

?

Considerant aquests criteris, a continuació es presenten els radis de seguretat de cadascun
d’ells:
Codi

Aqüífers

0030

ZIII

0,5

Característiques

Radi
I

Radi II
(mínmàx)

Radi III

Parcel·la

aplica

aplica

30

No
aplica

No
aplica

21

50

Sense
dades
de cabal
de
captació

Sense
dades
de cabal
de
captació

23

Usos permesos i prohibits en cada zona:
Zona I: No és permesa cap activitat no relacionada amb les pròpies de la captació.
Zona II:

P2

081170018

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 8 m.
Ús: abastament

No Fisurat

?

50

Sense
dades
de cabal
de
captació

Sense
dades
de cabal
de
captació

1

P3

081170016

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 8 m.
Ús: Agropecuari
Abastament

No Fisurat

?

50

Sense
dades
de cabal
de
captació

Sense
dades
de cabal
de
captació

1





Prohibits els següents usos i activitats: Dipòsit i distribució de fertilitzants, plaguicides i
herbicides. Ramaderia intensiva. Abocament d’aigües residuals urbanes o de residus
sòlids urbans. Fosses sèptiques. Cementiris. Emmagatzematge, tractament i
abocament de residus líquids o sòlids. Emmagatzematge, transport i tractament
d’hidrocarburs, productes químics, farmacèutics i radioactius. Indústries alimentàries i
escorxadors. Pedreres, mines i extraccions d’àrids.
Es condiciona les activitats següents: Ús de fertilitzants, plaguicides i herbicides.

Zona III:

P4

081170004

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 8 m.
Ús: Sense dades

No Fisurat

?

50

Sense
dades
de cabal
de
captació

Sense
dades
de cabal
de
captació

2

P5

081170017

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 90 m.
Ús: abastament

No Fisurat

?

30

No
aplica

No
aplica

2

P6

081170013

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 8,9 m.
Ús: Agropecuari

No Fisurat

?

50

No és de
consum

No és
de
consum

2

P7

081170003

Aqüífer al·luvial
del Ter i el Ges.
Fondària 60 m.
Ús: abastament

No Fisurat

?

30

No
aplica

No
aplica

4

P8

08117-

Aqüífer al·luvial

No Fisurat

?

30

No

No





Resten prohibits els següents usos i activitats: Abocament de residus líquids o sòlids
industrials. Dipòsit de residus radioactius. Injecció de residus industrials en pous i
sondeigs. Conduccions de líquids industrials i hidrocarburs (a gran escala).
Caldrà condicionar les activitats següents: Agropecuàries: complir el codi de bones
pràctiques agrícoles i ramaderes, i tenir validat el pla de gestió de les dejeccions
ramaderes. Abocament d’aigües residuals urbanes o de residus sòlids urbans.
Pedreres, mines i extraccions d’àrid.
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Fig. 3. Radis de seguretat de la corona I. Font: Elaboració pròpia a partir del document de l’ACA criteris tècnics
supletoris per a la determinació de perímetres de protecció de captacions destinades a consum humà” (Captacions
d’aigua. directrius H0330).

2.2.3

Carta sol·licitud de serveis
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APÈNDIX 1. Relació de bens i drets afectats
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DADES CONSULTA CADASTRE
Propietari
T.M

Referència Cadastral

NOM.

Dret
NIF

NOM

Adreça

Número
polígon

Parcel·la

Classe

DADES AFECCIÓ PROJECTE
Sup. Ocupació
Sup. ocupació
definitiva
Sup. servitud
temporal
(Sup. a expropiar)

Superfície gràfica

Superfície no
construida

Superfície
construida

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Us Principal

1

LES MASIES DE VOLTREGA

08116A008000450000JE

36455874T

CAMPS COLOMER,
MARIA ANGELES

CL DR. JUNYENT, 12 Pl:02
Pt:2
08500 VIC (BARCELONA)

100%

8

45

Rústic

Agrari

8.526

8.526

0

7.978

0

0

2

LES MASIES DE VOLTREGA

08116A008000460000JS

37036506C

PUIG VILA MARIA
(HEREDEROS DE)

PJ MALUQUER 17
08022 BARCELONA
(BARCELONA)

100,00% de
Usufructo

8

46

Rústic

Agrari

14.304

14.304

0

8.635

0

0

LG CAP DEL PONT DE LA
GLEVA
08560 MANLLEU
(BARCELONA)

100,00% de
Propiedad

8

47

Rústic

Agrari

53.506

53.506

0

5.990

175

0

LG MAS LES GAMBIRES
08570 TORELLO
(BARCELONA)

100,00% de
Propiedad

2

84

Rústic

Agrari

243.396

340.389

3.007 m²
distribuits en 12
construccions

4.460

13.640

0

100,00% de
Propiedad

8

19

Rústic

Agrari

49.167

49.167

0

1.596

0

0

100,00% de
Propiedad

2

87

Rústic

Agrari

205.279

201.723

3.556 m²
distribuits en 15
construccions

138

8

3

LES MASIES DE VOLTREGA

08116A008000470000JZ

36319628Y

SABORIT
VILARDELL JAIME
(HEREDEROS DE)

4

TORELLÓ

08285A002000840000FK

37644499P

LLACH ARMENGOL
JOSEP

5

LES MASIES DE VOLTREGA

08116A008000190000JA

B60752375

SABORIT-LA
GLEVA, SL

6

TORELLÓ

08285A002000870000FX

38158773W

CORNELLAS
FALGUERAS
RAMON

7

LES MASIES DE VOLTREGA

08116A008000180000JW

B60752375

SABORIT-LA
GLEVA, SL

8

LES MASIES DE VOLTREGA

08116A008000200000JH

B60752375

SABORIT-LA
GLEVA, SL

9

TORELLÓ

Q0801031F

AGENCIA
CATALANA DE
L'AIGUA

08285A002090050000FT

10

LES MASIES DE VOLTREGA

08116A007000420000JU

36455874T

CAMPS COLOMER
MARIA ANGELES

CL CAP DEL PONTDE LA
GLEVA
08560 MANLLEU
(BARCELONA)
MS MAS CORNELLAS
VINYOLES 08508 LES
MASIES DE VOLTREGA
(BARCELONA)
CL CAP DEL PONTDE LA
GLEVA
08560 MANLLEU
(BARCELONA)
CL CAP DEL PONTDE LA
GLEVA
08560 MANLLEU
(BARCELONA)
CARRER DE PROVENÇA,
204-208. 08036
BARCELONA
CL DR. JUNYENT, 12 Pl:02
Pt:2 08500 VIC
(BARCELONA)

0

100,00% de
Propiedad

8

18

Rústic

Agrari

9.503

9.503

0

577

0

0

100,00% de
Propiedad

8

20

Rústic

Agrari

165.735

165.735

0

32

0

0

100,00% de
Propiedad

2

9005

Rústic

Agrari

3.726

3.726

0

0

73

100,00% de
Propiedad

7

0
42

Rústic

Agrari

64.982

64.982

0

219

0

0
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Introducció

Al present annex es presenta un anàlisi dels impactes potencials relacionats amb l’execució dels
projecte, així com les accions recomanades per evitar impactes i les mesures correctores
necessàries per minimitzar-los.

2.

Caracterització del medi

La caracterització i descripció del medi es presenta a l’annex 4 del present projecte
(“caracterització del medi”). Així mateix, cal tenir en consideració l’annex 16 (“afeccions a llera
pública i espais d’interès natural”), i els annexes 6 ´(Geologia i caracterització granulomètrica
dels sediments”), l’annex 7 (“Climatologia i hidrologia”) i annex 9 (“estudi hidràulic i
hidromorfològic”).

3.

Descripció del projecte

Per a la descripció del projecte cal considerar l’annex 1 (“principals característiques”), annex 10
(“processos constructius i organització de l’obra”).

4.

Valoració de la necessitat de realitzar tràmit d’avaluació
d’impacte ambiental

La legislació vigent sobre Avaluació d’Impacte Ambiental, correspon a la Directiva 2011/92/UE
del Parlament europeu i del Consell de 13 de desembre de 2011, relativa a la avaluació de les
repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient (deroga la
Directiva 85/337/CEE). Així com a la Directiva 2001/42/CE del parlament Europeu i del Consell,
de 27 de juny, relatiu a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi
ambient.
Aquesta normativa estableix quins projectes, obres o activitats requereixen realitzar tràmit
d’avaluació d’impacte ambiental:
-

-

A l’annex 1 de la Llei, s’estableixen els projectes, públics i privats, que hauran de ser objecte
d’una avaluació d’impacte ambiental ordinària en la forma prevista per la Llei.
Els projectes compresos a l’annex II només seran objecte d’una avaluació ambiental
ordinària quan així ho decideixi en el seu cas l’òrgan ambiental, a l’informe d’impacte
ambiental d’acord amb els criteris de l’annex III.
Els projectes inclosos a l’annex II seran objecte d’una avaluació ambiental simplificada.
També seran objecte d’una avaluació d’impacte simplificada els projectes no inclosos ni a
l’annex I ni a l’annex II que puguin afectar directa o indirectament a espais protegits de la
Xarxa Natura 2000.

D’acord amb això, el tipus d’obra que es presenta, no es correspon amb cap dels supòsits
establerts en aquests annexes, i tampoc estan en cap zona de protecció, per la qual cosa, i
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d’acord amb aquests aspectes, cal indicar que no es requereix tràmit d’avaluació d’impacte
ambiental.

5.

Identificació, descripció i valoració dels impactes

Al present apartat es realitza una avaluació dels impactes que poden aparèixer a causa de
l’execució de les obres del projecte de de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les
Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de
Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.
La identificació dels impactes es realitza creuant les accions pròpies d'aquest projecte amb les
variables o factors ambientals que poden ser afectats (descrits a l'apartat anterior).
La descripció de les alteracions potencials es farà generalment de forma qualitativa, ja que sovint
no es disposa de suficient informació com per dur a terme una anàlisi quantitativa dels efectes
produïts per les accions del projecte sobre els factors ambientals considerats.
Per realitzar la identificació dels impactes es parteix d'unes llistes de control genèriques
d'accions i de factors ambientals. Hi ha dues llistes, una per a les accions i l'altra per als factors
ambientals. L'objectiu de les llistes és identificar les accions que es deriven de l'execució de les
obres, d’una banda, i els factors ambientals a considerar com alterables per aquestes accions,
de l’altra.
La identificació d'impactes directes es realitza mitjançant una matriu creuada, l'objectiu de la
qual és trobar les interaccions produïdes entre les accions i els factors ambientals, creant una
llista d'impactes directes.
A continuació, es fa una descripció i una valoració anàlisi dels impactes detectats per a cadascun
dels factors ambientals.

5.1

Identificació de les accions del projecte

Per a la identificació de les accions del projecte partim d'una llista genèrica d'accions produïdes
durant les fases d'obra i d'explotació del present projecte. L'objectiu fonamental és identificar
aquelles accions que, per la seva naturalesa, condicionants i efectes sobre l'entorn socio-natural,
contribueixen a reduir o augmentar la seva qualitat ambiental, partint de l’anàlisi del projecte.
LLISTA DE CONTROL D'ACCIONS PRODUÏDES
-

Instal·lacions: inclou totes les instal·lacions auxiliars, amb especial incidència als parcs
de manteniment de maquinària i les operacions que s’hi fan.
Construcció i millora de camins d’accés (inclou assuts provisionals)
Esbrossada i tala
Excavacions i moviments de terra
Transvasament de graves
Demolició d’estructures

5.2

Identificació dels possibles factors ambientals afectats

A continuació, i a partir de l'estudi del medi físic realitzat, es fa una preselecció dels factors i
subfactors ambientals que poden ésser afectats per l'execució del present estudi.
Per a la identificació dels factors ambientals i dels seus subfactors, es parteix d'una llista genèrica
de factors ambientals, i s’identifiquen aquells que són susceptibles de veure's alterats durant les
fases d'obra i d'explotació.
Els factors que no apareixen en aquest llistat no s’han considerat ja que el tipus de projecte a
avaluar no influeix sobre ells.
LLISTA DE CONTROL DELS FACTORS I SUBFACTORS AMBIENTALS AFECTATS
Qualitat atmosfèrica
Hidrologia:
-

Qualitat físico química
Qualitat hidromorfològica
Qualitat biològica

Geologia i geomorfologia
Vegetació
Fauna
Hidràulica
Figures de protecció
Usos del sòl

5.3

Identificació, descripció i valoració dels impactes

A continuació es realitza per a cadascun dels factors ambientals identificats una identificació,
descripció i valoració dels impactes. Encara que el present projecte no requereix cap tipus de
tràmit d’avaluació d’impacte ambiental, la valoració dels impactes ha considerat els criteris
definits a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental per al cas dels projectes
d’annex 2.

5.3.1

Impactes sobre la qualitat de l’aire

Els efectes sobre la qualitat atmosfèrica tindran lloc nomes durant la fase d’obres.
Durant aquesta fase, determinades accions d’obra poden implicar una afecció sobre la qualitat
atmosfèrica (principalment, els moviment de terres, el trànsit de maquinària d’obra i la
demolició de l’assut). Aquestes accions provocaran l’emissió de partícules sòlides (pols,
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principalment), metalls pesants i gasos a l’atmosfera. Els efectes es limitaran a la zona concreta
d’actuació de les obres, seran de magnitud moderada-baixa, i desapareixeran en finalitzar les
obres, tornant-se a assolir els valors de qualitat atmosfèrica inicials anteriors a l’inici de les obres.
En qualsevol cas, per tal de minimitzar aquests efectes es proposen una sèrie de mesures
correctores que es comenten més endavant.
Valoració d’impactes
-

-

Segons l’extensió de l’impacte: Localitzada a l’àmbit exacte del punt de la traça on s’estigui
actuant.
Segons la magnitud i complexitat de l’impacte: Mínima i baixa intensitat
Segons la probabilitat de l’impacte: Baixa. Tot i que hi haurà un increment dels contaminants
(especialment la pols), aquest es circumscriu a l’entorn mes immediat del punt d’excavació
i obres i alguna carretera local, en un entorn amb una densitat baixa i moderada de població.
Segons la duració, freqüència i durabilitat de l’impacte: l’Impacte durarà durant la fase
d’obres.

Mesures correctores
Per evitar l’excés de pols a l’atmosfera caldrà aplicar les següents mesures:
-

Regar sistemàticament la zona decapada, els acopis de terra i tots els punts susceptibles
d’aixecament de pols.
A l’obra hi haurà sempre una cisterna disponible amb aigua per regar aquestes superfícies.
S’evitaran els moviments de terra durant els dies de forts vents.
En cas de realitzar abassegaments en zones properes a zones habitades, es realitzaran
apantallaments per tal d’evitar l’arrossegament de pols cap aquestes zones.

Per tal de minimitzar les emissions de gasos a l’atmosfera s’establirà un sistema de control de la
maquinària present a l’obra, assegurant que tota aquesta hagi passat les corresponents ITV, així
com els diferents certificats i revisions que li siguin aplicables d’acord amb la normativa vigent.
En qualsevol cas, tots els registres i certificats que acreditin que la maquinària està en correcte
estat i que ha passat tots els tràmits i revisions haurà d’estar a l’obra a disposició de la Direcció
d’obra o la propietat.

5.3.2

Efectes sobre els nivells acústics

El soroll és una molèstia generada sobre els habitants i la fauna de la zona a causa principalment
de la utilització de maquinària pesada durant la fase d'obres. Donades les característiques del
present projecte, aquest impacte està vinculat exclusivament a la fase d’obres.
La propagació del soroll actua de forma combinada amb la distància, de forma que en augmentar
la distància, el soroll s'atenua per un efecte de dispersió i d'absorció energètica de les ones per
l'atmosfera, a causa dels gasos presents i el terreny que separa la font emissora del receptor. En
aquest aspecte, és de destacar l'efecte favorable que produeix la vegetació sobre el terreny en
comportar-se com una capa de millor comportament absorbent. Tot i així, cal considerar que
gran part del terreny immediat a la zona de projecte està format per terrenys agrícoles, amb la
presència del mas de Gambires a uns 100 m. de la zona d’actuació.

Valoració d’impactes
L’impacte acústic produït durant la fase d’obres serà mínim, puntualment mitjà, i d’incidència
temporal. Tot i així es prendran les mesures correctores necessàries per tal de minimitzar les
molèsties que es puguin generar durant aquest període, i que bàsicament consisteixen en
l’adequació de l’horari de treball a la franja diürna, limitar la velocitat dels vehicles d’obra, i
control de l’estat de la maquinària.
Mesures correctores
-

Limitar les actuacions a la franja horària diürna
Limitar la velocitat dels vehicles
Control de la maquinària present a l’obra, i de tots els permisos, ITV, etc.

5.3.3

Efectes sobre la geologia i geomorfologia

Descripció
Per l’avaluació dels impactes sobre aquests factors ambientals s’han tingut en compte els
següents paràmetres:




Balanç de terres
Presència de zones d’interès geològic en les zones a intervenir.
Canvis morfològics

Balanç de terres
S’analitza el grau de compensació de terres, els materials que han de venir de préstec o cantera,
i els materials sobrants que han de retirar-se de l’obra.
El projecte busca compensar el desequilibri hidrològic existent actualment entre el sistema
hidrològic i l’àmbit de ribera (zona de l’illa de les Gambires). Actualment el braç principal del riu
Ter al seu pas per l’illa de les Gambires està més enfonsat que el braç secundari, de forma que
aquest cada vegada porta menys aigua. D’altra banda, l’illa de les Gambires ha quedat a una
cota situada uns metres per sobre del nivell mitjà del riu, amb el conseqüent deteriorament de
la vegetació i els hàbitats de ribera.
El projecte preveu l’excavació de graves de la zona de l’illa de les Gambires, en part per reduir
cota, però especialment per obtenir material que serà aportat al riu Ter per fer pujar el seu nivell
i afavorir la recuperació de la continuïtat hidrològica.
El projecte, tal i com s’ha explicat realitza un rebaix de les illes i zones del marge esquerre del
riu i extreu graves. Aquestes han de ser d’unes determinades característiques i granulometria
per poder dipositar-les posteriorment a la llera del riu.
No hi ha cap aportació de materials de fora. Tot el material que s’emprarà en el recreixement
de la llera del riu procedeix de l’illa de les Gambires, en part garbellat.
Del material excavat a l’illa de les Gambires, prèviament es realitza un decapatge d’uns 40 cm.
Dels quals la primera meitat (corresponent a la part superficial i amb més llavors i restes de
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propàguls d’espècies al·lòctones) es portarà a abocador, la resta es guardarà i es tornarà a posar
a sobre de tot aquest terreny una vegada acabades les obres.

temporal, però que contribueixen en l’aportació de cabal sòlid en moments de fortes pluges.
Entre aquests cal destacar els torrent de Vinyoles i el de Masnou.

Del material excavat, una part serà utilitzat com a material per a la llera del riu. La fracció que
no sigui utilitzable, es tronarà a dipositar a la mateixa illa o llocs d’extracció. A sobre d’aquestes
graves s’afegirà el material de decapatge.

El riu Ter, malgrat la seva importància e interès, pateix l’efecte de nombroses pressions i
impactes que han fet disminuir la seva qualitat hidromorfologica. Les principals causes són les
següents:

L’excavació total prevista total a l’entorn de l’illa de les Gambires és d’uns 37.838 m3, als quals
s’ha d’afegir 10.116 m3 que es corresponen amb el material de decapatge. Aquest darrer, en
part es tornarà a dipositar sobre la illa, o en altres punts propers al marge del riu. De tot aquest
material, una vegada garbellat, es necessiten 13.670 m3 de graves òptimes, on també es
considera 2.993 m3 de graves situades a la resclosa de Gallifa.

La massa d’aigua en general té un gran nombre d’obstacles transversals tipus assuts.
Aquests elements encara que de petites dimensions, tenen un paper important en la alteració
del règim de cabal sòlid del riu. Aquests elements han anat alternat la velocitat de l’aigua i el
flux líquid i sòlid.
-

L’assut de Gallifa és un element important d’obstrucció

D’aquesta forma el balanç de terres general no varia donat que tot el material es utilitzat dins
de l’entorn del projecte.

-

La passera transversal que obstaculitza el moviment de l’aigua.

Presència de zones d’interès geològic

Excavació d’àrids. Tant la llera com les illes han estat fruit d’excavacions per extracció
d’àrids.

A la zona no hi ha cap zona d’interès geològic inventariat.
Canvis morfològics
L’excavació en la zona de les illes produeix un rebaix però no suposarà un canvi morfològic
substancial donat que es tracta d’un rebaix de cota parcial en algunes zones de l’illa.
Els dragatges de graves existents a la zona de la resclosa de Gallifa no implica cap canvi
morfològic.
Respecte al transvasament de graves, aquestes tampoc suposen cap canvi morfològic de
l’estructura de la llera del riu donat que l’objectiu es tornar a unes condicions similars a les
anteriors als processos erosius i de explotació d’àrids de fa uns anys.

A l’apartat de mesures correctores s’estableixen les mesures a aplicar sobre aquest factor
ambiental, que en general es poden resumir en:
Limitar les zones d’excavació
Ajustar al màxim el traçat a les característiques del terrenys
Control de l’execució dels reperfilats i acabats del terreny
Control de la procedència i el destí de material

5.3.3.1

L’illa de les Gambires està desconnectada del riu, com a conseqüència hi ha una afecció als
hàbitats i la vegetació associada.
Com a conseqüència de les actuacions extractives en la llera del riu iniciades a partir dels anys
60, i especialment els 80, es produeix un desajust, el braç dret comença a enfonsar-se (incisió) i
en general hi ha una pèrdua de sinuositat i una desconnexió hidromorfològica de la llera amb
les unitats sedimentaries (illes).
Conseqüentment, les actuacions que eliminin al màxim aquests impactes i pressions milloraran
les característiques hidromorfològiques del riu.

Mesures correctores






Degut a la presencia de les rescloses i a la sobreexplotació d’àrids durant anys, el tram de riu
estudiat presenta una gran estabilitat morfològica, amb una pèrdua d’amplada i sinuositat de la
llera, una incisió del canal fins a la roca mare (que es força superficial), un cuirassant del material
i una desconnexió de la llera de les unitats sedimentaries presents.

Efectes sobre la hidrologia superficial

L’àmbit d’estudi, es localitza al riu Ter entre l’illa de les Gambires i la finca d’Espadamala incloent
l’illa del Sorral compta amb la presencia de petites torrents que contribueixen a l’aportació de
cabal sòlid i líquid. En general es tracta de torrents de petites dimensions amb un règim molt

El projecte desenvolupa un conjunt d’actuacions encaminades a millorar els principals aspectes
hidromorfologics d’aquest tram de riu. Però, tot i que el conjunt del projecte implica una millora
hidrològica i hidromorfològica a mig termini, durant la fase d’obres es poden produir alguns
impactes que caldrà minimitzar. A continuació es descriuen els diferents impactes identificats
sobre aquest factor ambiental.
Acció

Impactes

Descripció

Comentaris

Moviments de
terra:
Decapatge
i
excavació de
graves

Risc d’abocament
de terres

Aquestes accions poden originar
la caiguda de materials sòlids
sobre els cursos d’aigua.

Cal delimitar i marcar la zona
d’excavació, especialment els
trams més propers al riu.
Cal dissenyar un sistema de
moviment dels vehicles dins de
l’obra per tal de minimitzar aquest
risc, de forma que les excavacions
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Acció

Impactes

Descripció

Comentaris

Acció

Impactes

a les zones més properes als
marges del riu hauran de realitzarse sota control estricte..

Moviment de
terres:
Transvasament
i estesa de
graves

Demolició
passera

Presència de
maquinaria i
moviment de la
mateixa (inclou
el parc de
maquinaria)

Risc d’increment de
fins
al
riu
i
increment de la
terbolesa.

Prèviament a l’estesa de graves cal
col·locar la represa submergida.
Tot i que no frenarà l’avanç dels
fins, si que afavorirà en part la seva
retenció.

Veure apartat de fauna

Veure apartat de fauna

Risc d’abocament
de materials

Les demolicions implicaran un
moviment de material i un risc de
caiguda al riu. De la mateixa
forma que s’ha indicat al cas dels
moviments de terra aquesta acció
porta implícit un risc de caiguda
de materials..

La demolició de la passera i la
descompactació del paviment
impliquen un moviment de
materials d’un gran volum.

Risc
contaminació
abocaments

de
per

Comentaris

diversificació d’aquest entorn
incrementant la diversitat del
conjunt.
Canvi
de
les
característiques
hidromorfologiques

Cal programar aquesta actuació
fora de l’època de fresa.

Risc d’afecció a la
fauna

Increment de la
connectivitat
transversal i entre
freàtic i riu

Projecte
executat

L’estesa de les graves procedents
de l’excavació de la zona de les
Gambires pot implicar un
increment de les partícules més
fines i afectar una superfície molt
mes gran de riu.

Descripció

L’execució del projecte implica
una millora de les condicions
hidromofològiques de l’entorn
fluvial.

Aquest efecte
impacte positiu

es

considera

Valoració d’impactes
D’acord amb el que es va comentar, a continuació es realitza la valoració dels impactes sobre la
hidrologia superficial:
Impactes derivats de la fase d’execució:

Caldrà realitzar aquesta actuació
amb cura i assegurant la recollida
del material que cau al riu
immediatament després de la
demolició.

Els principals riscos derivats del
moviment
de
vehicles
i
maquinaria durant l’obra són
deguts a possibles abocaments
i/o vessaments de líquids (olis,
hidrocarburs, etc) ja sigui
accidentalment o de forma
voluntària.

La forma de minimitzar aquest
efecte es mitjançant aplicació
d’unes bones pràctiques en obra
(veure apartat de mesures
correctores).

Les accions d’extracció de graves
i rebaix de l’illa de les Gambires i
altres terrenys del marge
esquerre del riu Ter afavoreixen
la inundabilitat dels mateixos en
períodes de retorn més baix.

Aquest efecte
impacte positiu

La eliminació de la passera a l’illa
del Sorral implica una millora
hidromorfologica, i una millora de
la connectivitat en aquest punt
del riu.
La millora dels canals secundaris
tant a l’illa de les Gambires com
del Sorral impliquen també una
recuperació
fluvial
i
una

-

Segons l’extensió de l’impacte: Baixa

-

Segons la magnitud i complexitat de l’impacte: Baixa

-

Segons la probabilitat de l’impacte: Baixa-Mitja

-

Segons la duració, freqüència i durabilitat de l’impacte: Impacte lligat a la fase d’obres. Però,
caldrà aplicar unes mesures preventives i correctores per tal d’evitar uns impactes majors
dels esperats.

Impactes derivats de la fase posterior:
En general, les actuacions proposades impliquen una millora de les característiques
hidromorfologiques del riu i una millora de la connectivitat transversalMesures correctores

es

considera

Les principals mesures correctores a aplicar per minimitzar els impactes sobre aquest factor
ambiental són (veure punt de mesures correctores del present estudi):
-

Marcatge i delimitació de la zona d’actuació, reduint la superfície d’aquesta al mínim
indispensable. Amb un encintat si cal.

-

No obrir camins nous

-

En finalitzar les obres, es procedirà a la recuperació immediata del tram fluvial afectat. Es
recuperarà el perfil original i es restaurarà la llera per tal de recuperar o millorar la situació
inicial. Els marges afectats s’estabilitzaran i es revegetaran amb vegetació pròpia de ribera
(veure apartat de restauració).

-

Prohibició estricta de realitzar qualsevol abocament fora dels llocs habilitats per a aquest fi.
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-

Control de les accions d’obra properes als cursos fluvials, per tal d’assegurar que no hi haurà
cap abocament, ni altres afeccions a banda de les estrictament definides prèviament.

també s’entén per afecció al medi edàfic el risc de contaminació per abocaments, tant voluntaris
com accidentals, principalment durant la fase d’obres.

-

Cal limitar al màxim la superfície a ocupar.

Així doncs els impactes sobre aquest factor ambiental són:

-

Actuar sempre des del propi camí.

Afecció i compactació del sòls i dels horitzons orgànics

-

Dissenyar una pla d’obres que tingui en compte els períodes de fresa i de màxim risc de
precipitació.

Aquest primer impacte (destrucció directa de sòl del terreny afectat) es localitza
fonamentalment a l'àmbit de la zona de conreus de la finca propera a l’illa de les Gambires
(marge esquerre), degut a que en una petita part d’aquest terreny s’acopiaran terres i materials.
Per tal de minimitzar aquest impacte caldrà decapar prèviament la terra vegetal, conservar-la
correctament i recol·locar-la al mateix lloc al finalitzar les obres.

5.3.3.2

Efectes sobre la hidrologia subterrània

Descripció
Els efectes sobre la hidrologia subterrània es caracteritzen diferenciant si est tracta de la fase de
construcció, de la fase posterior (projecte executat).
Impactes derivats de la fase d’execució:
Els impactes durant la fase d’obres han de ser considerat com a riscos. Aquests riscos es deriven
dels possibles abocaments que es puguin dur a terme: L'abocament d'olis i hidrocarburs i de
qualsevol altra substància producte del funcionament i manteniment de la maquinària, així com
les aigües residuals de l’obra, poden anar a parar als sistemes de drenatge, contaminant les
aigües superficials i subterrànies, així com el sòl. Aquest impacte es localitza durant la fase
d’obres i es degut a les següents accions:
-

Parc de maquinaria

-

Presència de maquinaria

-

Actuacions sobre els serveis

Per altre banda, les actuacions en l’illa de les Gambires impliquen un decapatge previ.
Concretament es preveu la retirada de la primera capa de 50 cm de terres superiors que, en
part, posteriorment es retornarà a la zona excavada; tot i que es retirarà la primera capa de 2025cm i es portarà a abocador per evitar les llavors presents al sòl d’espècies invasores.
Risc de contaminació per abocaments al sòl
Les accions relacionades amb la presencia de maquinaria, instal·lacions, etc. impliquen un risc
de contaminació dels sòls que envolten l’àmbit d’actuacions, tant per abocaments voluntaris
com accidentals.
Aquest risc es valora com a fruit de possibles vessaments d’olis, hidrocarburs, etc. Risc que es
minimitza, i els seus efectes desaparèixer si s’apliquen unes mesures adients de bones
pràctiques, tal i com s’indica a l’apartat de mesures correctores.
Valoració de l’afecció:
-

Segons l’extensió de l’impacte: Molt localitzada

-

Segons la magnitud i complexitat de l’impacte: Mínima

-

Segons la probabilitat de l’impacte: Baixa

Impactes derivats de la fase posterior (projecte executat):

-

Segons la duració, freqüència i durabilitat de l’impacte: Impacte lligat a la fase d’obres

El rebaix de la zona de graves de l’illa de les Gambires afavorirà un major contacte del freàtic
amb la superfície de la mateixa.

Mesures correctores

Els efectes són semblats als descrits per a la hidrologia superficial, i caldrà aplicar les mateixes
mesures de minimització dels impactes consistents en unes bones pràctiques ambientals en
obra.

D’aquesta forma es considera que l’impacte sobre la hidrologia subterrània una vegada executat
el projecte es positiu.

5.3.3.3

Efectes sobre la edafologia

-

Minimització de les afeccions

-

Ajust del traçat a la carretera existent

-

Les mesures indicades al punt de mesures correctores.

Descripció
L’afecció al medi edàfic pot venir donada bàsicament per la destrucció directa del sòl del terreny
afectat, fruit de la realització de les obres i que afecta a la zona d’ocupació de la mateixa. Però

5.3.3.4

Efectes sobre la vegetació

Descripció
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Els possibles impactes negatius que poden tenir lloc sobre la vegetació es localitzen només
durant la fase d’obres, i es valoren en funció de la eliminació de cobertura vegetal, valor
d’aquesta vegetació i extensió de l’afecció. Aquests impactes poden ser:
-

Eliminació o afecció a comunitats o espècies vegetals d’interès

-

Risc de propagació d’espècies invasores

Durant la fase posterior (projecte executat), es preveu una millora de les característiques
hidromorfològiques que portaran com a conseqüència una major facilitat d’implantació del bosc
de ribera.

i es portarà a abocador, i la segona dels 25 cm. restants que es reutilitzarà per reomplir el mateix
lloc on s’ha estret.
Efectes derivats del projecte executat
El projecte preveu en general una millora de les característiques hidromorfologiques del riu en
aquest tram, amb un increment de les superfícies que estaran en contacte amb l’aigua, i
conseqüentment, una major capacitat per disposar d’unes característiques òptimes per acollir
vegetació de ribera.

Impactes derivats de la fase d’execució:

Valoració de l’afecció:

Eliminació o afecció a comunitats o espècies vegetals d’interès

Fase d’execució

Les principals accions que poden afectar comunitats i/o espècies d’interès són les relacionades
amb l’esbrossada prèvia al decapatge i excavació de graves.

Tenint en compte les consideracions anteriors, l’efecte de les obres sobre la vegetació es
considera el següent:

La vegetació de ribera en tot l’àmbit d’estudi es troba amb importants símptomes d’alteració.
Aquesta es molt intensa en l’illa de les Gambires, que per altre banda és un entorn d’un gran
potencial ecològic.

-

En conjunt aquesta illa presenta uns clars símptomes de pèrdua de naturalitat essent la zona
central la que es troba actualment més degradada com a conseqüència de la fort pressió de
pastura que ha patit. On apareixen grans concentracions de robínies i comunitats herbàcies
nitròfiles. Als marges d’aquesta illa es van observant agrupacions de salzes i al sud-est apareixen
alguns verns.
Al nord oest de l’illa, una vegada creuat el braç secundari, s’observen també agrupacions de
salzes amb verns.

L’extensió de l’impacte: Localitzada

La magnitud i complexitat de l’impacte: Mínima. Tot i que les afeccions a la part nordoest de Gambires afecta una zona de salzeda amb verneda.
-

La probabilitat de l’impacte: Mitja

La duració, freqüència i durabilitat de l’impacte: Impacte, principalment lligat al moment
d’esbrossada, a la fase d’obres.
Fase de projecte executat
-

L’extensió de l’impacte: Localitzada, però amb repercussions a una franja més llarga del
territori.

-

La magnitud i complexitat de l’impacte: Mitja-alta.

-

La probabilitat de l’impacte: Impacte positiu. Segur

Però, les actuacions d’esbrossada que es localitzen més al nordoest, poden afectar una zona
amb salzes i verns.

-

La duració, freqüència i durabilitat de l’impacte: Les conseqüències de les actuacions, de
caràcter positiu, es preveuen a molt llarg termini.

Risc de propagació d’espècies invasores

Mesures correctores

A l’àmbit de projecte s’han identificat espècies invasores, entre les quals la més destacada és la
robínia, així com d’altres espècies ruderals.

-

Marcatge dels àmbits més sensibles, especialment a l’entorn dels marges i zones amb
vegetació d’interès d’acord amb el mapa d’hàbitats.

El projecte preveu una esbrossada prèvia així com un decapatge. La fase d’esbrossada s’ha de
realitzar amb cura per tal d’evitar la propagació de fragments d’aquests individus que puguin
colonitzar altres zones. Tot aquest material haurà d’anar a abocador. De la mateixa forma, caldrà
considerar la fase de decapatge en dos tongades, la primera de fins a uns 25 cm. que es retirarà

-

Restaurar els terrenys que puguin resultar afectats per l’obra, directa i indirectament.

-

Utilitzar els abocadors existents en la zona i les pedreres abandonades o legalitzades per tal
de minimitzar la superfície afectada, amb especial atenció als espais en què hi ha espècies
protegides.

Les actuacions d’esbrossada i tala es centren especialment a la zona noroest i central de l’illa.
Aquí s’afecta especialment un terreny amb gran domini de les robínies i comunitats nitròfiles.
També s’afecten agrupacions arbòries situades al marge del riu i que estan formades per
pollancres i plataners, i algun salze molt puntual.
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-

Trasplantar aquells peus arboris el trasplantament del qual es consideri rendible des del
punt econòmic i/o ecològic.

-

Integrar les unitats arbòries de major port presents com a part del projecte.

Malgrat que el projecte és un projecte de restauració d’hàbitats i que a la llarga es preveu com
una millora general en aquest tram riu respecte als hàbitats faunístics, també cal considerar
alguns aspectes que poden implicar alguns impactes sobre la fauna. A continuació es descriuen
els principals impactes:

-

Treballar amb cura pel que respecta a les espècies invasores.

-

-

Realitzar seguiments sobre la evolució dels hàbitats una vegada acabat el projecte.

5.3.3.5

Efectes sobre la fauna

Aspectes generals
El conjunt de l’espai té un gran interès respecte de la fauna donades les seves característiques
amb una gran diversitat d’hàbitats i biòtops, que inclou un tram fluvial amb meandres, illes
fluvials i presencia de vegetació de ribera. Tot aquest conjunt conforma hàbitats idonis per a la
fauna i com a connector biològic, malgrat la presència d’alguns impactes que afecten aquest
entorn, i que estan relacionats amb l’alteració o empobriment del bosc de ribera i hàbitats
fluvials, les barreres hidrològiques (assut), o pèrdua de qualitat de l’aigua.
Entre les espècies d’ictiofauna cal citar al barb de muntanya (Barbus meridionalis) i a la bagra
(Squalius laietanus). L’anguila ha desaparegut de l’àmbit d’estudi, però no es pot descartar la
seva presència esporàdica.
Respecte als mamífers vinculats a aquest ambient cal citar la presència, tot i que molt
esporàdica, d’espècies d’interès com la rata d’aigua (Arvicola sapidus), i la llúdriga (Lutra lutra).
Respecte dels amfibis i rèptils vinculats a aquests àmbits cal destacar espècies com el tòtil (Alytes
obstetricans) i la granota verda (Pelophylax perezi) com les espècies més esteses al conjunt de
l’àmbit fluvial. També es present a prop a l’entorn fluvial, en ambients humits i entorns agrícoles,
el gripau comú (Bufo bufo).
Del grup dels rèptils, les espècies presents més vinculades a l’àmbit fluvial i humit són: el vidriol
(Anguis fragilis), la serp de collaret (Natrix natrix), o la serp d’aigua (Natrix maura).
Per altre banda, el conjunt d’aquest espai fluvial suposa un entorn d’interès per a l’avifauna,
amb uns meandres i illes que actuen com zones importants de refugi i nidificació. En aquest
entorn, el grup més abundant és el dels ardeids (cal indicar que a l’entorn d’Espadamala de Baix
hi ha una de les colònies d’ardeids nidificants més importants de Catalunya), on nidifiquen
espècies com . el martinets de nit (Nyctiocorax nyctiocorax), bernats pescaires (Ardea cinerea),
martinets blancs (Egretta garzetta), i esplugabous (Bubulcus ibis). Aquestes espècies també es
poden trobar a l’illa del Sorral o l’illa de les Gambires.
Malgrat tot, al conjunt de l’espai també hi son força freqüents les espècies al·lòctones invasores:
com el visó americà (Neovison vison), el barb roig o veró (Phoxinus sp.), el llop de riu (Barbatula
barbatula), la carpa (Cyprinius carpio), o el cranc americà (Procambarus clarkii).
Descripció dels impactes

Destrucció d’hàbitats terrestres i zones de nidificació.
Hi ha un conjunt d’actuacions que poden afectar als hàbitats faunístics:
o Esbrossada, tala d’arbrat i decapatge. La zona on es realitza una tala es localitza a l’illa
de les Gambires. Tal i com s’ha comentat s’eliminaran zones amb robínies, però també
agrupacions arbòries de salzes, pollancres, amb algun plataner.
Tot i que la zona de les Gambires no ha estat citada com a nucli de nidificació d’ardeids
com Espadamala, si que han estat observats individus d’aquests espècies i es probable
que hi nidifiquin individus d’altres espècies.
Per aquest motiu, i per tal d’evitar les afeccions caldrà aplicar les següents mesures:
 Realitzar una visita prèvia a l’inici de les obres abans de l’esbrossada. Caldrà fer un
estudi previ sobre la presència de nius d’espècies protegides.
 Realitzar les operacions d’esbrossada, tala i decapatge fora de l’època de nidificació
(entre finals de febrer i finals de juliol).
 Recuperar el bosc de ribera per compensar les zones on calgui la seva eliminació.
- Risc d’atropellament. El moviment de maquinaria pot produir algun atropellament sobre
algun animal en aquest àmbit, especialment rèptils, ja que en ocasions prenen el sol als
camins. Per tal de minimitzar aquest impacte, caldrà que la maquinaria es desplaci sempre
a velocitats inferiors als 20 km/h.
- Afeccions sobre la ictiofauna.
Hi ha accions que poden tenir un efecte sobre la ictiofauna:
o Els efectes derivats del transvasament i estesa de graves. Aquesta és l’acció que més
ha de ser considerada pels seus possibles efectes sobre la ictiofauna. L’estesa de les
graves procedents de l’excavació de la zona de les Gambires pot implicar un
increment de les partícules més fines i afectar una superfície molt mes gran de riu.
Per tal de minimitzar aquest efecte cal considerar les següents mesures:
El primer material que s’ha d’estendre al riu ha de tenir un rentat previ, per tal
d’eliminar els fins.
El segon material que s’ha d’estendre al riu ha de rebre prèviament un garbellat. En
aquesta operació ja hi ha una selecció de les graves d’un determinat diàmetre, amb
la qual cosa ja hi ha una eliminació important dels fins.
Cal programar aquesta actuació fora de l’època de fresa (entre març i juliol).
Prèviament a l’estesa de graves cal col·locar la represa submergida. Tot i que no
frenarà l’avanç dels fins, si que afavorirà en part la seva retenció.
Tot i així, aquestes possibles afeccions són d’intensitat baixa, caràcter temporal i
reversible.
o Efectes derivats de possibles abocaments, etc. Tal i com s’ha descrit a l’apartat
d’hidrologia hi ha un risc de que es produeixin abocaments a l’entorn fluvial. Les
característiques de l’obra no implica un risc elevat d’abocaments. Si s’exerceix un
control exhaustiu de les reparacions de maquinaria, canvi d’olis, etc, aquest risc
només pot ser degut a accidents. En aquest cas, degut a les característiques de
l’obra, no té perquè ser excessivament greu. En qualsevol cas, cal acotar aquest risc
i preveure mesures a aplicar en cas de vessaments:
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-

Prohibició estricta de realitzar qualsevol abocament fora dels llocs habilitats
per a aquest fi.
Control de les accions, per tal d’assegurar que no hi haurà cap abocament, ni
altres afeccions a banda de les estrictament definides al present projecte.
Disposar a peu d’obra de productes absorbents d’hidrocarburs, per tal de
poder actuar en cas de vessaments.
Portar un control dels llocs de reparació de la maquinaria
Disposar de llocs impermeabilitzats on es realitzaran els canvis d’oli, aquests
llocs estaran fora de la influencia més directa del riu.

Conseqüències previsibles de l’execució del projecte.
La realització de les obres tal i com estan definides en el projecte impliquen una millora dels
hàbitats fluvials i una diversificació dels mateixos.
De la mateixa forma, la eliminació de la passera afavoreix la connectivitat longitudinal del
riu.

-

Tot i que la tala eliminarà una part de les robínies, també ho farà amb algunes agrupacions
amb especies mes pròpies de ribera situades al marge.
Aquestes afeccions no són extensives, però sí que localment hi haurà afecció.
Respecte del rebaix dels terrenys es considera que no serà un efecte visualment significatiu
donat que el rebaix com a molt serà d’1 m. i no de forma homogènia. En qualsevol cas, es
tractarà d’un canvi que afavorirà la inundabilitat de la zona de l’illa de les Gambires.
-

Dragat de graves dipositades al costat de l’assut de Gallifa. Aquesta actuació no tindrà cap
efecte paisatgístic donat que les illes actualment estan submergides i no hi haurà apreciació
de canvi. L’únic impacte serà el derivat de la presencia de maquinaria durant la fase d’obres.

-

Col·locació de represa submergida i estesa de graves procedents de l’illa de les Gambires i
del fons de la resclosa. Aquesta actuació una vegada terminada les obres no tindrà cap
efecte visual negatiu. Al contrari: la seva execució afavorirà que l’aigua del riu ocupi també
el canal secundari (actualment gairebé en desús). L’únic impacte negatiu a destacar és
durant la fase d’obres per la presencia de maquinaria en el riu.

-

Eliminació de passera. La seva presencia implica un greu impacte paisatgístic en aquest
entorn fluvial, i la seva situació redueix notablement el flux del riu Ter, provocant alteració
de la dinàmica fluvial, que afecta a tots els braços del riu. Aquesta eliminació implica una
millora paisatgística de l’entorn.

Valoració de l’afecció:
Fase d’execució
Tenint en compte les consideracions anteriors, l’efecte de les obres sobre la fauna es considera
el següent:
-

L’extensió de l’impacte: Localitzada

-

La magnitud i complexitat de l’impacte: Mínima.

-

La probabilitat de l’impacte: Baixa

La duració, freqüència i durabilitat de l’impacte: Impacte, principalment lligat al moment
d’esbrossada, a la fase d’obres.
Fase de projecte executat
-

L’extensió de l’impacte: Localitzada, però amb repercussions a una franja més llarga del
territori.

-

La magnitud i complexitat de l’impacte: Mitja-alta.

-

La probabilitat de l’impacte: Impacte positiu. Segur

-

La duració, freqüència i durabilitat de l’impacte: Les conseqüències de les actuacions, de
caràcter positiu, es preveuen a molt llarg termini.

5.3.3.6

Efectes sobre el paisatge

Descripció
El projecte planteja unes actuacions de rehabilitació hidromorfologica del riu Ter entre l’illa de
les Gambires i Espadamala. Aquestes actuacions impliquen a grans trets:

Rebaix i excavació de graves de l’illa de les Gambires i terrenys superiors. Es realitzarà un
rebaix del terreny corresponent a aquestes zones. Prèviament caldrà realitzar una
esbrossada, tala i decapatge de les zones on calgui realitzar l’excavació. La tala implica
eliminació de moltes espècies al·lòctones (robínia) o varietats de pollancres d’explotació
forestals i plataners. Però també hi ha salzes i algun vern.

Valoració de l’afecció:
Tenint en compte aquestes característiques, es considera que el seu efecte sobre el paisatge
serà el següent.
-

Segons l’extensió de l’impacte: Puntual i negatiu durant la fase d’obres. Positiu Una vegada
terminades los obres i recuperat el territori-

-

Segons la magnitud i complexitat de l’impacte: Mitja

-

Segons la probabilitat de l’impacte: Baixa.

-

Segons la duració, freqüència i durabilitat de l’impacte: Impacte negatiu, principalment lligat
a la fase d’obres, al moment d’esbrossada, excavacions i Moviments de terres. L’impacte
positiu té una durada continua a partir de la finalització del projecte i la recuperació del
terreny.

Mesures correctores
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Tot i que no es preveuen afeccions significatives, caldrà prevenir la restauració dels terrenys que
puguin resultar afectats.

-

Com a mesura correctora es considera la restauració dels trams afectats per la ocupació
temporal de les obres, que impliquin alteració vegetal.

S’instal·laran sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes, per tal d’evitar que
aquests portin partícules de pols. Aquests sistemes de neteja hauran de estar a la zona
habilitada com a parc de maquinària.

-

S’evitaran els moviments de terra durant els dies de forts vents.

-

Compensació de la vegetació i hàbitats afectats

-

-

Minimització de l’ocupació.

En qualsevol cas, caldria localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones
ubicades a sotavent respecte del vent dominant.

-

S’hauran de prendre totes les mesures preventives necessàries per tal d’evitar de propagar
les espècies al·lòctones. Això vol dir exercir un control absolut dels moviments de terra:
excavació, transport i estesa.

-

En cas necessari, seria aconsellable realitzar un apantallament per tal d’evitar
l’arrossegament de pols cap a les zones amb habitatges i urbanitzacions.

-

Adequar l’alçada dels abassegaments perquè no superi l’alçada dels sistemes físics
instal·lats.

-

Per tal de minimitzar les possibles emissions de partícules de pols en operacions de càrrega,
descàrrega i/o manipulació de materials pulverulents, caldrà disposar d’un sistema de
minimització de les emissions mitjançant uns ruixats en el moment de la manipulació (o
previ) dels materials.

-

Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la maquinària i
els vehicles de transport.

-

Per tal de minimitzar les emissions de gasos a l’atmosfera s’establirà un sistema de control
de la maquinària present a l’obra, assegurant que tota hagi passat les corresponents ITV,
així com els diferents certificats i revisions que li siguin aplicables d’acord amb la normativa
vigent. En qualsevol cas, tots els registres i certificats que acreditin que la maquinària està
en correcte estat i que ha passat tots els tràmits i revisions haurà d’estar a l’obra a disposició
de la Direcció d’obra o la propietat.

-

-

6.

Control i gestió dels residus generats

Mesures correctores

En el següent apartat es presenten les mesures correctores i preventives que caldrà aplicar al
“Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala
de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les
Masies de Voltregà. Comarca Osona”.
Marcatge sobre el terreny de la superfície a ocupar
Per evitar que l’afecció sobre els terrenys de l’entorn de l’àmbit de projecte sigui major del que
és necessari es realitzarà un marcatge amb estaques de les zones d’actuació, parcs de
maquinària, abassegaments de materials, etc. Les zones d’excavació i terraplenat es marcaran
abans de qualsevol d’aquestes operacions. També es realitzarà un marcatge amb cinta dels
elements més singulars i zones més sensibles. Serà la Direcció Ambiental de l’obra qui decideixi
on es fan els marcatges i com.

Minimitzar l’impacte acústic

Reducció de les emissions a l’atmosfera

Per tal de minimitzar les molèsties derivades del soroll durant la fase d’obres es proposen les
següents mesures:

Per evitar l’excés de pols i altres elements contaminants a l’atmosfera caldrà tenir en
consideració el Decret 152/2007, i aplicar les següents mesures:

-

Limitació de la velocitat als vehicles d’obra a 20 km/h.

-

Portar a terme les activitats que generin més soroll fora de l’època de nidificació i cria d’aus
(març - agost). Previsiblement, les accions generadores de més soroll seran les consistents
en el piconatge de roca durant les excavacions.

-

Manteniment de la maquinària en perfecte estat: revisions de motor, silenciadors, etc.

-

Assegurar-se que la maquinària posseeix els certificats de la CE relatius a protecció contra la
contaminació acústica (RD 212/2002, Directiva 2000/14/CE) i que els vehicles disposen de
la revisió ITV vigent.

-

Planificar les activitats per minimitzar l’ús de la maquinària més pesada. Per exemple, optar
per l’ús de les zones de préstec i les pedreres més properes a l’obra.

-

Limitar la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per l’interior del recinte
de l’obra pública a 20 km/h.

-

Per tal d’evitar l’aixecament de pols, es regarà sistemàticament la zona decapada, els acopis
de terra i tots els punts susceptibles d’aixecament de pols.

-

En aquest sentit, a l’obra hi haurà sempre una cuba disponible amb aigua per regar aquestes
superfícies.

-

Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb
lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar que hauran de ser aprovades pel director
d’obra.
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-

Realitzar les actuacions i el trànsit de la maquinària dintre de l’horari diürn permès.

-

Ser espais capaços de rebre una quantitat de material mínimament important del conjunt
d’excedents previstos.

-

No representar, en el context de l’àrea d’estudi, una zona considerada especialment sensible
o d’interès.

-

Fora dels espais definits classificats pel planejament com de protecció.

-

S’evitaran acopis de terra superiors a 2,5 m. d’alçada

-

Els acopis no s’ubicaran en zones de màxima exposició. En cas necessari, es cobriran amb
una lona de tancament visual.

-

Adaptar l’aspecte morfològic de la zona d’aplec a l’entorn (caldrà que la morfologia final
d’aquesta zona s’adapti a l’entorn de manera que no hi hagi un contrast acusat)

Excavacions i gestió de terres
El projecte, tal i com s’ha explicat realitza un rebaix de les illes i zones del marge esquerre del
riu i extreu graves. Aquestes han de ser d’unes determinades característiques i granulometria
per poder dipositar-les posteriorment a la llera del riu.
No hi ha cap aportació de materials de fora. Tot el material que s’emprarà en el recreixement
de la llera del riu procedeix de l’illa de les Gambires, en part garbellat.
Del material excavat a l’illa de les Gambires, prèviament es realitza un decapatge d’uns 50 cm.
Dels quals la primera meitat (corresponent a la part superficial i amb més llavors i restes de
propàguls d’espècies al·lòctones) es portarà a abocador, la resta es guardarà i es tornarà a posar
a sobre de tot aquest terreny una vegada acabades les obres.
Del material excavat, una part serà utilitzat com a material per a la llera del riu. La fracció que
no sigui utilitzable, es tronarà a dipositar a la mateixa illa o llocs d’extracció. A sobre d’aquestes
graves s’afegirà el material de decapatge.
Lloc d’abocament i/o abassegament de material

Instal·lacions i equipaments d’obra
Les instal·lacions pròpies d'obra, parc de maquinària i magatzem de materials, substàncies
perilloses i de manteniment de maquinària es situaran en zones de mínim risc de contaminació.

Abocaments definitius de terres i material d’obra inert

En aquest sentit, el parc de maquinària se situarà en punts suficientment allunyats de l’entorn
fluvial o zones humides. També s’evitarà al màxim la instal·lació d’aquestes estructures en zones
on hi hagi risc d’afecció a aqüífers, amb l’excepció de les àrees pavimentades.

Les terres que no pugui ser reutilitzat, haurà de ser portat a un lloc òptim d’abocament. En
aquest sentit, de cara a seleccionar indrets per abocador, s’haurà de valorar diverses opcions
per tal de gestionar tot aquest material. Per això, el contractista adjudicatari de les obres, haurà
de presentar un Pla de préstecs i abocadors que haurà de ser aprovat per la Direcció d’obra i
l’Assistència Mediambiental de l’obra.

Al cas que ens ocupa, la zona triada com a casetes d’obra i zona d’aplecs de materials es situa
en terrenys agrícoles propers al riu. Aquesta zona es, en part, inundable per a un període de
retorn de 10 anys, amb la qual cosa es disposarà de materials fent una mota que protegeixi
aquests terrenys.

Donat que l’únic material que es considera no òptim es la meitat superior procedent de
decapatge i que porti propàguls i llavors d’espècies al·lòctones, aquest es portarà a abocador
autoritzat.
En cas que una part del material d’excavació (graves) es considerés que no es necessari per el re
ompliment, aleshores caldrà portar-lo a algun punt proper de l’àmbit de les obres (camps de
conreu que requereix material, zones erosionades, etc). Sempre sota el consentiment i
autorització de la Direcció d’Obra, l’Autoritat de l’obra, i l’Autoritat ambiental corresponent.
Abassegaments temporals
El material excavat s’haurà de dipositar en abassegaments temporals fins al seu ús finals. En
principi s’opta com a zona d’abassegament temporal els terrenys propers situats al costat de les
obres, i que es corresponen a uns terrenys agrícoles. Tot i així, a continuació es donen uns criteris
a tenir en consideració per triar terrenys en cas que aquests seleccionats no fossin triats
finalment:
-

Localitzar-se dins l’àmbit d’influència de l’obra, és a dir, properes a les zones de treball.

En qualsevol cas, el parc de maquinària s’haurà d’instal·lar sobre una superfície pavimentada o
suficientment compactada i impermeabilitzada per tal de que el risc d’afecció als aqüífers i
aigües superficial sigui nul. S’ha de prohibir qualsevol instal·lació de maquinària en aquests punts
pel perill d’afecció derivat de qualsevol abocament, maquinàries defectuoses amb pèrdues
d’olis, hidrocarburs, etc. S’ha de prohibir, així mateix, qualsevol tipus d’estacionament de
maquinària en aquests indrets, la realització de reparacions, canvis d’oli, etc.
Caldrà tenir especial cura en el tractament de les seves aigües residuals, realitzant la seva
decantació per tal d’eliminar les partícules i sòlids en suspensió, així com qualsevol altre
tractament necessari per evacuar les aigües en les condicions establertes per les normatives
vigents.
L'evacuació de líquids i de sòlids contaminants, provinents dels manteniments de maquinària i
de les obres, es faran de forma adequada i es portaran a abocadors especials existents.
Pel què respecta a les casetes d’obra hauran de tenir els lavabos amb un sistema que permeti
abocar les aigües residuals al sistema de col·lectors del municipi.
Control i gestió de residus
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Veure annex 17 del present projecte.

Recuperació de les característiques hidromorfològiques dels trams fluvials afectats

Protecció de cursos fluvials i aqüífer

El projecte preveu la correcta restitució dels braços fluvials secundaris.

A continuació es donen unes directrius a aplicar per tal de minimitzar qualsevol risc d’impacte
sobre la hidrologia:

La restitució en qüestió implica en primer lloc l’eliminació d’obstacles a la llera. Posteriorment,
cal recuperar al màxim la secció natural del curs fluvial i el més naturalitzada possible,
recuperant o millorant la diversitat de microambients fluvials que presenta actualment, per
garantir que no quedi afectada la seva funció de corredor biològic (materials naturals i
plantacions).

-

Restitució dels trams fluvials afectats, especialment els creuaments.
Minimització de les interferències amb els cursos d’aigua. En els punts on el creuament és
obligat, és reduirà la superfície de treball per limitar la zona d’afecció. Aquesta acció implica
un marcatge i delimitació de la zona d’actuació, reduint la superfície d’aquesta afecció al
mínim indispensable, definit per l’amplada de la rasa. Amb un encintat si cal.

-

Els punts de creuament hauran de protegir-se amb la construcció prèvia d’un drenatge
provisional. Una vegada terminades les obres es netejarà i restaurarà tota la llera tal i com
estava abans de l’inici de les obres.

-

Prohibició d'abocar materials sobrant d'obra fora dels abocadors establerts per la direcció
d'obra, que en cap cas estaran en zones properes dels fluvials de l’àmbit d’estudi.

-

Prohibició de realitzar el rentat de qualsevol maquinaria o vehicle en llocs no habilitats.
Aquesta neteja s’haurà de realitzar exclusivament a les zones específicament destinades per
aquestes finalitats (en basses de decantació, contenidors adequats per a aquest ús, etc.).

-

-

Controlar el manteniment de maquinària, prohibint l’abocament d’olis i hidrocarburs sobre
qualsevol punt. Aquests residus s’hauran d’evacuar de la zona de treball en dipòsits estancs
i tractar-los segons la normativa vigent.
No obrir camins nous diferents dels definits al començament de l’obra (i proposats al present
projecte).

-

Dissenyar una pla d’obres que tingui en compte els períodes de màxim risc de precipitació.

-

En cas de caiguda de material dins del curs fluvial, s’haurà d’extreure el material per evitar
problemes d’arrossegament en èpoques de pluges.

-

S’haurà de preveure l’existència a l’obra de materials absorbents d’hidrocarburs d’acció
ràpida, per utilitzar en cas d’abocaments i accidents.

-

Es treballarà sobre els braços secundaris per tal de afavorir la seva continuïtat hidrològica.
Es recuperarà el perfil original i es restaurarà la llera per tal de recuperar o millorar la situació
inicial. Els marges s’estabilitzaran i es revegetaran en cas necessari amb vegetació pròpia de
ribera (veure apartat de restauració).

-

Caldrà restaurar i recuperar les zones d’aplec de terres i materials d’obra, instal·lacions de
maquinària i altres zones afectades per l’obra immediatament després de la seva execució
per tal de minimitzar els riscos de contaminació de les aigües superficials per sòlids en
suspensió.

Es proposen les següents actuacions:
-

-

Reperfilat dels marges
En primer lloc es realitzarà un reperfilat del marges considerats, assegurant que la pendent
final és estable i amb un acabat superficial que permeti la correcta instal·lació de la matèria
orgànica o posteriors plantacions.
Plantacions. En cas necessari caldria realitzar les plantacions adients amb les espècies
pròpies de ribera en els trams considerats i zona d’influència d’acord amb les tipologies de
plantació pròpies de ribera.

Protecció de la terra vegetal, decapatge, aplec i conservació de la terra vegetal
Al present projecte s’han definit unes zones per realitzar els deposició temporal de terres i aplecs
de materials. Aquestes zones es corresponen amb terrenys agrícoles.
Es preveu la protecció de la terra vegetal mitjançant el decapatge previ de la mateixa la seva
conservació, i la posterior deposició al mateix lloc una vegada terminada les obres i restaurat
l’entorn.
-

-

Decapatge de la terra vegetal
Es decaparà la terra vegetal prèviament a la realització de qualsevol operació com a mesura
de protecció de la mateixa. Es realitzarà el decapatge previ de tota zona afectada per les
obres, incloses les zones d’abassegament i parc de maquinària. Aquesta terra haurà de ser
re-col·locada al mateix lloc al finalitzar les obres.
Minimització al màxim de la zona per decapar, no sobrepassant mai els límits definits
prèviament per la superfície d’ocupació. En qualsevol cas, les zones decapades s’hauran de
restaurar, amb l’estesa posterior de terra vegetal.

-

A mesura que es vagi decapant la terra vegetal, serà transportada amb cura fins al lloc triat
per a la seva ubicació provisional. La terra s’emmagatzemarà en munts tipificats, en cas
d’existència de diferents qualitats edafològiques, per a la seva utilització posterior en els
processos de restauració. S’haurà de garantir durant l’aplec, que la terra aplegada mantingui
la seva qualitat inicial.

-

Els abassegaments se situaran en emplaçaments adequats, erms, o a banda i banda de la
traça en aquells llocs que no afectin els cursos d’aigua, recs o sèquies, evitant la seva
contaminació amb altres materials (grava, terrossos d'argila, pedres de mida superior a 5
cm, etc.).
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Protecció de la vegetació
Les principals mesures especifiques de protecció de la vegetació són:
-

Es delimitarà zona de treball per evitar malmetre l’entorn més immediat a la mateixa.
No ocupar cap terreny diferent dels estrictament necessaris per l’execució de les obres.

-

Identificació i localització prèvia dels llocs mes sensibles i prohibir els moviments de
maquinària o qualsevol altre activitat a les seves proximitats.

-

Evitar la tala dels arbres mes singulars.

-

Caldrà protegir els exemplars arboris d’interès en aquells punts on les obres es realitzin molt
a prop d’ells. Aquesta protecció consisteix en emprendre mesures preventives per evitar-ne
el seu dany, com la senyalització durant les obres i la protecció de les parts més vulnerables.
Prèviament a l’inici dels treballs s’hauran de protegir els arbres al llarg del tronc i fins a una
altura no inferior a 3 m mesurats des del sòl, amb taulers lligats amb filferro o de qualsevol
altra manera que indiqui la direcció ambiental de les obres.

-

Minimització de l’esbrossada i tala d’arbrat. Prèviament a l’inici de les obres es realitzarà un
replanteig i un marcatge posterior per tal de minimitzar i reduir qualsevol afecció sobre la
vegetació. Caldrà partir del respecte a la vegetació existent al llarg de tota la superfície
afectada i, si la Direcció d'Obra el considera necessari, es realitzarà un trasplantament dels
peus més interessants.

Durant la fase d’esbrossada s’haurà d’anar en compte per tal d’evitar qualsevol afecció directa
sobre nius, especialment si aquesta es fa entre els mesos de finals de febrer i final de juliol. Per
aquest motiu, es considera important la realització d’un recorregut previ a l’inici de les obres
per corroborar les dades que s’han aportat, o per si es troba alguna espècie d’interès nidificant
no detectada a l’hora de realitzar el treball de camp, tal i com ja s’ha indicat.
-

Evitar el pas de maquinària per camins diferents dels camins d’obra.

-

Aplicació d’un calendari d’obra en què s’evitin les accions més pertorbadores per a la fauna
en els períodes més crítics per a elles.

-

Caldrà restituir qualsevol afecció en hàbitats naturals el més aviat possible donat l’important
paper que tenen com a corredors biològics i hàbitat faunístic per a nombroses espècies.

-

Controlar qualsevol abocament a les lleres que pugui ocasionar danys al medi aquàtic i a les
seves poblacions faunístiques (peixos, amfibis, etc.).

-

Minimitzar les aportacions de material sòlid als cursos fluvials (vegeu mesures correctores
de protecció de l’àmbit fluvial).

-

No afectar guarets ni altres zones amb vegetació natural o sense conrear fora de
l’estrictament projectat.

Estudi dels acabats de l’obra i restauració dels terrenys afectats

-

En aquells punts on la vegetació presenti un major grau de vulnerabilitat, s’aplicaran
tècniques de desbrossat més selectiu, com ara una esbrossada manual.

Al present apartat s’inclouen alguns criteris i aspectes a tenir en consideració per a la restauració
dels terrenys afectat per les obres.

-

Caldrà una autorització expressa prèvia a la realització de qualsevol tala o esbrossada.

-

Caldrà revegetar els terrenys afectats per l’obra, i altres ocupacions temporals que hagin
causat l’eliminació de la vegetació natural, amb plantacions d’arbres i arbustos, sempre que
sigui necessari per recuperar les comunitats vegetals presents abans de l’inici de les obres.

-

Si s’identifiquen arbres d’interès per les seves dimensions que són afectats per les obres,
s’estudiarà el seu trasplantament.

-

Evitar l’afecció sobre comunitats d’especial interès presents de forma adjacent a l’àmbit de
projecte.

-

En entorns agrícoles:

Minimització de l’impacte sobre la fauna
Les principals mesures encaminades a disminuir l’impacte sobre la fauna són les següents,
algunes de les quals ja han estat anomenades en altres punts, especialment els relacionats amb
hidrologia i amb vegetació:
Es realitzaran prospeccions de fauna que pugui ser afectada per les obres en aquells punts que
es considerin més sensible, d’acord amb el que s’ha comentat a l’apartat d’anàlisi d’impactes
sobre la fauna .
Per tal d’evitar qualsevol risc s’haurà de realitzar previ a l’inici de qualsevol actuació
d’esbrossada i moviment de terres un seguiment visual a les zones afectades. En cas de trobarhi cap, caldrà aturar les obres en aquest punt fins que els individus hagin abandonat el niu o
algun tècnic especialista els hagi recollit.
En cas que durant les prospeccions es detectessin individus o poblacions d’espècies faunístiques
aquestes hauran de ser retirades per evitar que pateixin danys. Les espècies retirades es
traslladaran en altres trams més segurs, a no ser que l’autoritat competent en aquesta matèria
faci altres indicacions.

Cal restaurar les zones agrícoles afectades per les obres del projecte amb la col·locació de
les terres extretes i l’acabat final amb terra vegetal estreta prèviament de la zona agrícola.
Així mateix es reposaran els recs i altres elements que hagin pogut resultar afectats en el
procés d’excavació. Els aspectes a considerar:
o
o
o

Recuperar prèviament la terra vegetal dels terrenys agrícoles prèviament a la seva
utilització com a zones d’aplec temporal.
Conservació de la terra vegetal correctament, tal i com ja s’ha comentat.
Descompactació del terreny ocupat pels aplecs de terres i materials, casetes, camins,
etc.
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o

Estesa de la terra vegetal de nou als mateixos llocs agrícoles una vegada finalitzades
les obres.

A la zona de l’illa de les Gambires.
o

o

o

Una vegada realitzada l’excavació de les graves, es reompliran les zones excavades
amb l’excedent de graves a dipositar. Una vegada esteses les graves es reomplirà amb
una part del material sobrant del decapatge realitzat en l’illa de les Gambires.
Es realitzarà una regularització del terreny, deixant uns marges i unes pendents suaus,
per tal d’evitar canvis bruscos del terreny i facilitar la instal·lació de la vegetació.
En cas d’afectar a comunitats de ribera d’interès, caldrà reposar-les.

Aspectes generals a tenir en consideració
-

No es realitzarà l’estesa de terra vegetal sobre cap superfície de terreny que hagi de ser
novament ocupada o afectada parcialment per alguna operació d’obra. En aquest sentit,
totes les superfícies hauran d’estar totalment condicionades i perfilades abans de ser
cobertes per la terra.
Reperfilat de marges
El reperfilat de marges és una condició indispensable abans de procedir a la restauració dels
terrenys. Consisteix en donar als marges dels trams fluvials (braços secundaris) i marges dels
forats creats en les excavacions un pendent adequat, que permeti tenir unes màximes
garanties d’èxit de recuperació.
-

Esbrossada
Abans de l’inici dels treballs de restauració, sobretot quan es tracta de reposar la cobertura
vegetal, pot ser necessari un desbrossat del terreny on amb tota probabilitat hauran
aparegut espècies vegetals de caire ruderal no desitjades.

-

Descompactació de sòls
En els terrenys on s’ha desenvolupat l’obra així com en els espais adjacents, el moviment
continu de maquinària causa una compactació del terreny. Aquesta compactació dificulta
significativament el desenvolupament de la capa vegetal herbàcia sobre el terreny. Per
aquesta raó és necessari dur a terme operacions de descompactació de les capes superficials
del sòl.

-

-

Plantacions
Caldrà realitzar una restauració de les zones amb comunitat vegetals afectades per les
obres. En aquest sentit caldrà tornar a recuperar les comunitats de salzeda i potenciar la
verneda a l’entorn de l’illa de les Gambires utilitzant espècies pròpies d’aquestes
comunitats.
Plantació tipus verneda
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Salix alba
Cornus sanguínea

Mida

Presentació

2 sabes
2 sabes
2 sabes
2 sabes

AF 300
AF 300
AF 300
AF 300

Mida

Presentació

2 sabes
2 sabes
2 sabes

AF 300
AF 300
AF 300

Estesa de terra vegetal
Es realitzarà l’estesa de la terra vegetal sobre la superficies agrícoles que prèviament han
estat decapades i emmagatzemada. Aquesta estesa de terra vegetal s’haurà de fer sobre
totes les superfícies agrícoles d’on s’han tret. L’estesa de terra vegetal es farà col·locant un
gruix de capa de 20 cm com a mínim. L’estesa es farà de forma homogènia, s’utilitzarà
maquinària adient i s’evitarà la compactació de la terra.

-

Per la correcta recuperació ambiental de la superfície dels terrenys afectats per l’obra també
és necessari un bon anivellament del terreny abans de procedir a la seva sembra i plantació.

Anivellament i regularització del terreny

Plantació tipus salzeda
Salix alba
Salix elaeagnos
Tamarix gallica

Plantació tipus
salzeda
Salix elaeagnos
Salix atrocinerea
Salix purpurea
Salix alba

Mida

Presentació

2 sabes
2 sabes
2 sabes
2 sabes

AF 300
AF 300
AF 300
AF 300

Densitat
N/ha
2000
1.500
500
1.000
5.000

Densitat
N/ha
2.000
2.000
1.000
5.000

Densitat
N/ha
2.000
2.000
2.000
500
6.500

%
40
30
10
20
100

%
40
40
20
100

%
30,77
30,77
30,77
7,69
100

Evitar riscos d’incendi
Caldrà evitar qualsevol risc d’incendi, pel qual s’estableixen les següents mesures de prevenció
d’incendis forestals:
- Durant el període de temps d’alt risc d’incendi (15 juny al 15 de setembre, tots dos inclosos),
no s’autoritzaran treballs que generin restes vegetals, exceptuant les autoritzacions
expresses i excepcionals del director general del Medi Natural.
- Com a norma general en tot l’àmbit de treball, i especialment en les zones amb vegetació
abundant, “no es podrà encendre foc, llençar objectes encesos, abocar escombraries i restes
vegetals i industrials de qualsevol mena, ni en una franja de 500 m al seu voltant en el
període de temps entre el 15 de març i el 15 d’octubre”. Tampoc no es podran “utilitzar
bufadors o similars en les obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys
forestals”.
- En qualsevol cas, si resultés necessari encendre foc a l’obra, s’haurà de demanar autorització
a l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
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Natural. Els agents rurals i altres agents de l’autoritat podran establir in situ mesures
complementàries per tal de millorar la seguretat.
De la mateixa forma, caldrà demanar permís per generar matèria vegetal morta.
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AFECCIONS A LLERA PÚBLICA I ESPAIS
D’INTERÈS NATURAL

A15. Afeccions a llera pública i espais d’interès natural

Índex
1.

Afecció a llera pública ............................................................................................................ 1

2.

Afecció a espais d’interès natural .......................................................................................... 1

1.

Afecció a llera pública

Tot el conjunt de les actuacions es localitzen dins de domini públic hidràulic, tal i com s’indica a
la següent figura obtinguda a partir de les dades disponibles de l’ACA
(http://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html consisteixen en un dragat dels sediments del riu
Llobregat, amb la qual cosa l’afecció a Domini Públic Hidràulic es produeix a la llera d’aquest riu).
A la següent figura es presenta la Delimitació del domini públic hidràulic cartogràfic (DPH), de la
zona de servitud (ZS) i de la zona de policia (ZP) de la conca de l'alt i mig Ter, a partir de la
delimitació de la màxima crescuda ordinària provinent del model amb codi 01166AA, elaborada
a l’estudi de Planificació de l'espai fluvial de la conca del Baix Ter i Daró (codi estudi 100P0001),
en base a criteris geomorfològics i cadastrals se li ha donat continuïtat.

Fig. 1. Delimitació del domini públic hidràulic cartogràfic (DPH), de la zona de servitud(ZS) i de la zona de policia (ZP)
de la conca de l'alt i mig Ter

2.

Afecció a espais d’interès natural

La valoració de l’afecció a espais d’interès natural parteix de l’anàlisi de l’existència d’espais
protegits. Aquest s’ha fet considerant la possible presencia d’algun dels següents elements:
-

Espais inclosos a la Xarxa Natura 2000

-

Espais del PEIN
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-

Espais naturals de protecció especial

-

Zones humides catalogades

-

Refugi de fauna salvatge (Llei de protecció de fauna)

A tal efecte s’ha consultat la informació existent a la web del Departament de Territori i
Sostenibilitat.
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/12_cartografia_i_toponimia/bases_cartografiq
ues/medi_ambient_i_sostenibilitat/bases_miramon/territori/
D’acord amb aquestes dades consultades, l’àmbit d’estudi no està inclòs en cap espai de la Xarxa
Natura 2000, ni PEIN, ENPE o zones humides catalogades. Però la finca d’Espadamala és refugi
de fauna salvatge.
La finca privada d’Espadamala de Baix va ser el primer Refugi de Fauna Salvatge d'Osona:


Any 1986: Es declara la finca d’Espadamala de Baix refugi de caça i es delimiata l’àmbit
(ORDRE d'11 de desembre de 1986, per la qual es declara el Refugi de Caça de "Can
Espadamala
de
Baix").
(https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&doc
umentId=22454&language=ca_ES&mode=single).



Any 1989. Es modifica l’ordre anterior, i la finca d’Espadamala passa de refugi de caça a
Reserva
de
Fauna
Salvatge.
(https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&ver
sionId=22538&language=ca_ES&mode=single).



Any 2008. Es modifica l’ordre de declaració de RFS de la finca d’Espadamala de Baix.
(ORDRE MAH/380/2008, de 16 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre d'11 de
desembre de 1986 que declara el refugi de fauna salvatge Can Espadamala de Baix, al
terme
municipal
de
Torelló).
(https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&doc
umentId=516509&language=ca_ES&textWords=1986&mode=single).

A continuació es presenta una figura amb els límits d’aquesta reserva elaborada a partir de les
indicacions de les ordres anteriors i considerant les parcel·les cadastrals.

Fig. 2. Límits de la Reserva de Fauna Salvatge de la finca d’Espadamala de Baix. Font: Elaboració pròpia a partir de les
indicacions dels límits definits a les ordres de declaracions de la Reserva, i prenen com a base les parcel·les cadastrals.
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Per altre banda, des de l’any 2000 s’ha establert un acord amb la propietat d’Espadamala de
Baix, privada, per restaurar els ambients aquàtics i riberencs i conservar una de les colònies
d’ocells ardeids nidificants més grans de l’interior de Catalunya, compaginant activitats
ramaderes sostenibles.
Cal indicar també que la finca d’Espadamala de Dalt (fora de l’àmbit d’estudi) ha estat declarada
Refugi de Fauna Salvatge (ORDRE de 21 de juliol de 2000, per la qual es declara refugi de fauna
salvatge la finca Can Espadamala de Dalt, als termes municipals de Torelló i Manlleu).
Respecte a la presència de Forests Públics a l’àmbit d’estudi, s’ha constatat la inexistència
d’aquests dins de l’àmbit d’estudi (http://www.cccartografica.cat/catl/Home-CCCC/Normes-iestandards/Especificacions-tecniques/Forests-publiques-2D-a-escala-1-10-000-v1.0)
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1.

Introducció

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, estableix un precedent a nivell nacional en
la gestió de residus de construcció i enderrocs. A l’article 4 d’aquest Real Decreto, s’obliga al
productor de residus a incloure en el projecte d’execució de la obra un estudi de gestió de
residus de la construcció i demolició.
El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent fomentant
la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclatge, així com la valorització de les terres
quan així sigui considerat; i altres actuacions per tal d’assegurant un tractament adequat amb
l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.
Els objectius generals d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en:
-

Donar compliment al Real Decreto 105/2008

-

Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millora en la gestió dels
residus.

-

Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest
cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa
dels residus.

-

A més de planificar la gestió dels residus, s’optimitzaran els recursos que s’hi
destinen.
Considerar el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió
de residus de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció

S’inclou en aquest annex, la definició de la tipologia dels residus, així com la quantificació i gestió,
que generaran les obres incloses en el projecte, així com la valoració que comporti aquesta
gestió, atenent al contingut del RD 105/2008, mitjançant el qual es regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolicions, així com al contingut del Decret 89/2010, de 29 de
juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
Respecte a les terres, es pren en consideració l’Ordre ministerial APM/1007/2017, de 10
d’octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seva
utilització en operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles en què es van generar.
L’objectiu és contribuir a l’estalvi i eficiència en l’ús dels recursos naturals. D’entrada les terres
sobrants procedents d’una obra de construcció o demolició cal portar-les a un gestor de residus
autoritzat. Però excepcionalment, i només per el cas que es tracti de terres d’excavació no
contaminades, poden aprofitar-se per una altra obra, entregant-se a un valoritzador de
materials enlloc d’un gestor de residus autoritzat. L’Ordre ministerial és aplicable als residus no
perillosos consistents en sòls no contaminats excavats i altres materials naturals excavats
procedents d’obres de construcció o demolició, com són terres, argiles, llims, sorres, graves o
pedres, que incloguin el codi LER (Llista Europa de residus) 17 05 04 (d’ara endavant «materials
naturals excavats»). Queden excloses per tant les terres barrejades amb altres materials o
objectes diferents dels materials naturals, com ara restes de formigó, materials ceràmics,

metalls, plàstics, fustes, etc., o les terres procedents de sòls que hagin suportat alguna de les
activitats potencialment contaminants que defineix el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel
qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i
estàndards per a la declaració de sòls contaminats, així com quan es tinguin indicis que el sòl
pugui estar contaminat.
En principi es prioritzarà l’aprofitament total de les terres procedents d’excavació (esbrossada i
altres) dins de l’entorn proper a la pròpia obra, o en altres operacions que requereixin terres a
prop de la mateixa. En cas de no ser possible, es considerarà el seu transport fins al seu destí
final, ja sigui a una altre obra més allunyada, algun entorn que requereixi terres per a la seva
restauració o un gestor de terres.

2.

Tipologia de residus generats

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener
de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han
d’ésser considerats com a perillosos (especials).
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen
per què coincidir.
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb
l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.
En general, els principals residus del procés de demolició son els següents:
- Terres
- Formigó
- Mescles bituminoses
- Metalls
- Restes vegetals
A continuació s’adjunta quins materials es preveu que es generaran com a residus en el projecte
de restauració:
Codi CER
17
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06*
17 01 07
17 02
17 02 01

Descripció
Si
Residus de construcció i d’enderrocs (inclosa la terra excavada de zones
contaminades)
Formigó, maons, teules i materials ceràmics
Formigó
X
Maons
Teules i materials ceràmics
Barreges, o fraccions separades de formigó, maons, teules i
materials ceràmics que contenen substàncies perilloses.
Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents
de les especificades en el codi 17 01 06
Fusta, vidre i plàstic
Fusta
X

No

X
X
X
X
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17 02 02
17 02 03
17 02 04*
17 03
17 03 01*
17 03 02
17 03 03*
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 08*
17 04 10*
17 04 11
17 05
17 05 03*
17 05 04
17 05 05*
17 05 06
17 05 07*
17 05 08*
17 06
17 06 01*
17 06 03*
17 06 04
17 06 05*
17 08
17 08 01*
17 08 02
17 09
17 09 01*
17 09 02*

17 09 03*

Vidre
Plàstic
X
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan
contaminats per aquestes
Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes enquitranats
Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla
Barreges bituminoses diferents de les especificades en el codi 17
03 01
Quitrà d’hulla i productes enquitranats
Metalls (inclosos els seus aliatges)
Coure, bronze, llautó
Alumini
Plom
Zinc
Ferro i acer
Estany
Metalls mesclats
X
Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres
substàncies perilloses
Cables diferents dels especificats en el codi 170410
Terra (inclosa l´excavada de zones contaminades), pedres i llots de drenatge
Terra i pedres que contenen substàncies perilloses
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503
X
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505
Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses
Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 170507
Materials d’aïllament i materials de construcció que contenen amiant
Materials d’aïllament que contenen amiant
Altres materials d’aïllament que consisteixen en, o contenen,
substàncies perilloses
Materials d’aïllament diferents dels especificats en els codis
170601 i 170603
Materials de construcció que contenen amiant
Materials de construcció a base de guix
Materials de construcció a base de guix contaminats amb
substàncies perilloses
Materials de construcció a base de guix diferents dels especificats
en el codi 170801
Altres residus de construcció i demolició
Residus de construcció i demolició que contenen mercuri
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per
exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base
de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen
PCB, condensadors que contenen PCB)
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
mesclats) que contenen substàncies perilloses

X
X
X

17 09 04

Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels
X
especificats en els codis 170901, 170902 i 170903
* Els residus senyalats amb * són residus catalogats com a residus especials d’acord amb la
Directiva 91/689/CEE sobre residus perillosos a les disposicions del qual estan subjectes a menys
que s’apliqui l’apartat 5 de l’article 1 d’aquesta Directiva.
Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos al capítol 17 del CER

X
X
X
X
X
X
X
X

Restes vegetals
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.
Codi CER
02 01 07

-

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Si
X

No

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:

X

X

Descripció
Residus de silvicultura

Paper i cartró
Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:
Codi CER
150101
15

Descripció
Paper i cartró
Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de
filtració i roba de protecció no especificats en cap altra categoria

Si
X

No

X

Residus especials generats durant les obres no inclosos al capítol 17 del CER
Durant les obres es poden generar altres residus no especials no inclosos tampoc al capítol 17:
Codi CER
13*
16 05 04*

Descripció
Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els
dels capítols 05, 12 i 19)
Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen
substàncies perilloses

Si

No

X
X

X

3.
X
X

Volum de residus generats en obra

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, pel qual es regula la producció i
gestió dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció
i demolició que es generarà a obra en l’estudi de Gestió de Residus.

X

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o
enderrocs que es generen a obra.

X

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu
de Residus (CER), definida a l’aparat 2 del present annex.

X

L’objectiu dels valors d’estimació de residus generats i els referits a tipologies de materials és
preveure de manera “aproximada” la quantitat de material sobrer. Però aquests càlculs poden

4
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona

Annex 16. Pla de gestió de residus

presentar certes desviacions en relació amb la realitat i per això haurà de ser corregit en el “Pla
de Gestió de Residus” a redactar pel posseïdor dels residus durant la fase d’obres.

3.1 Volum de residus d’enderrocs
L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs s’ha realitzat segons els amidaments previstos
en el projecte (veure pressupost general de l'obra) i es resumeix en la següent taula:
RESIDUS D’ENDERROCS
Total enderroc

VOLUM (m³)
519

3.2 Volum de residus de construcció
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es
generen en obra.
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics
dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. En la taula que s’adjunta s’ha
realitzat l’esmentada estimació, en relació amb la qual s’ha de considerar el següent:
- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a
cada subcapítol.
Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro.
- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella
tipologia de residu per aquell subcapítol.
- El volum de Residus Especials és el resultat de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel
Pressupost Total de l’obra.
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus
generats poden ser reutilitzats a l’obra.
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TOTAL
Illa de les
Gambires

Illa del
Sorral
m3

170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen
substàncies perilloses)

m3

Seguretat i
Salut
m3

Gestió de
residus

m3

m3 m3

519

170203 (plàstic)

TOTAL

Actuacions
generals

519
1

1
6148,2

170504 (terra i pedres que no contenen substàncies perilloses)

4.983,20

750

415,00

020107 (Restes de silvicultura)

22
5.005,20

1.269,00

416,00

0,00

0,00

22
6.690,20
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3.3 Quadre resum d’estimació de residus

5.

Es presenta a continuació el quadre-resum amb els volums i pesos estimats per als diferents
residus de l'obra. Es distingeixen aquells residus procedents d’enderrocs o excavacions, als quals
el cost de càrrega, transport i gestió dels mateixos ja s’inclouen a la partida corresponent al preu
corresponent d'enderroc o excavació, dels residus de construcció, on el cost de la seva gestió
s'ha de pressupostar apart:
Total
Tipologies

RESIDUS
Volum
m3 residu
Mescles de formigó
(170107)
Inerts terres (170504)
NE Restes vegetals
(020107)
Plàstic (170203)
TOTAL

4.

519
6148,2

El procés de fabricació dels materials i productes de la construcció té un fort impacte que afecta
negativament el medi ambient, provocant una disminució de recursos naturals y l’augment de
la despesa energètica. L’extracció del material natural, la seva transformació en matèria prima,
el procés de fabricació del producte i el consum d’energia procedent del petroli originen
emissions de tot tipus, molt tòxiques, contaminants i potencialment perilloses per la salut.
El present apartat pretén identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en
consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i
demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció.
En línies generals, les accions que hem considerat per reduir la generació de residus són les
següents:
1. Realitzar solucions constructives que s’ajustin al màxim amb els càlculs (per reduir el
volum de material i, per tant, d’energia)..

22,00
1
6.690,20

2. S’han emprat sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten a
obra sense gairebé generar residus.
3. S’ha considerat la reutilització de tota la terra vegetal provinent del moviment de
terres, la mateixa que serà col·locada en els nous talussos i les superfícies de la calçada
existent a renaturalitzar.

Operacions de gestió de residus

Les estratègies de millora en la gestió de residus de la construcció es basen en:


Accions de minimització i prevenció de residus a l’obra

4. S’han intentat utilitzar els “materials reutilitzables” a la pròpia obra, procurant que
aquests continguin unes característiques físico-químiques adequades i regulades en
el Plec de Prescripcions Tècniques.

Principi de jerarquia en les opcions de gestió: seguint l’ordre de prioritats exposades
en la figura següent:

Tot seguit s’adjunta una fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o d’altres que
ajudaran a una millor gestió dels residus abans de començar el projecte, i que ha de
complimentar una vegada finalitzada la seva redacció, assenyalant o afegint aquelles bones
pràctiques que ha considerat i en el projecte.
FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIO I
PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE
1

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els
sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?

2

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i
prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus?

3

S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes
de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?

SI

NO

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?


Principi de prevenció de la contaminació: programant accions destinades a fomentar la
reutilització i/o reciclatge en origen.



Principi de responsabilitat del productor: incloent en el pressupost el cost de la gestió
ambiental correcta dels residus generats.

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials
reutilitzats de la pròpia obra la reutilització dels materials en la
pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
5
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de
Prescripcions Tècniques.
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FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIO I
PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE
S’ha modulat el projecte (paviments, barreres, cunetes, etc.) per
6
minimitzar els retalls?
7

S’ha previst la demolició separativa, de manera que puguin
recuperar-se els diferents elements constituents de la estructura.

8

S’ha previst la separació en origen dels residus perillosos
continguts en els RC.

SI

NO

-

Donar preferència a proveïdors que envasin els seus productes amb sistemes
d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en recipients fabricats amb
materials reciclats, biodegradables i que poden ser retornables o, almenys,
reutilitzables.

-

Donar preferència aquells proveïdors de materials que informen a l’usuari de les
característiques que es composen i del percentatge de material reciclat que incorporen,
oferint garanties que el mateix fabricant es fa responsable de la gestió de residus que
generin en l’obra els seus productes (pactant prèviament el percentatge i
característiques dels residus que acceptaran en cas de retorn) o, si això no és viable,
informació sobre recomanacions per la gestió més idònia dels residus produïts tenint en
compte les seves possibilitats de valoració.

-

Preveure a l’obra una ubicació per l’emmagatzematge i recollida dels materials per
garantir les propietats i l’ordre fins el moment de la seva aplicació.

-

Planificar l’arribada de productes segons les necessitats d’execució (“just-in-time”) en
cas de no disposar d’espai suficient per aplicar la recomanació anterior.

-

Minimitzar el temps d’emmagatzematge gestionant els estocs de manera que s’eviti la
producció de residus per trencament de materials.

-

Identificar correctament els materials emmagatzemats.

-

Emmagatzemar els materials nous (posant especial atenció en els materials d’acabats)
en ordre en un lloc on no es deteriorin les propietats.

-

Programar el volum de terres excavades pe minimitzar els sobrants de terres i emprarlos en el mateix emplaçament, i l’excedent de terres, es gestiona amb un gestor
autoritzat.

-

Programar l’obra de manera que hi hagi reblerts que serveixin per reutilitzar els residus
reciclats.

-

Utilització d’elements prefabricats reutilitzables per al replanteig de la infraestructura
de l’obra.

-

Carregar els carretons o els palets de manera adequada perquè el transport no
representi un perill potencial per la seguretat dels treballadors i que no s’espatllin els
materials nous.

-

Traçat d’itineraris en l’interior de l’obra per la circulació del material i es deixa assenyalat
en el plànol general de l’obra.

-

Utilització de sistemes d’encofrat reutilitzables.

-

Previsió de pas d’instal·lacions, evacuació, etc. durant les tasques d’encofrat per evitar
obertures o perforacions posteriors.

-

Utilització de materials reutilitzables en les reserves dels passos de conductes
d’instal·lació, evacuació, finestres, etc.

-

Evitar al màxim el número de retalls durant la posada en obra dels tubs i altres materials
d’instal·lacions (plàstics, aïllaments, etc.).

9 S’ha previst el subministrament a granel de productes.

10 S’ha previst la concentració dels productes.

11 S’utilitzen de materials amb major vida útil.

12

13

S’ha previst la ubicació d’instal·lacions d’emmagatzematge de
productes sobrants reutilitzables.
S’ha previst la reducció d’envasos i embalatges en els materials de
construcció.

14 Alleugeriment dels envasos.

15 S’utilitzen envasos plegables: caixes de cartró, ampolles, ...

16 S’optimitza la càrrega en els palès.
Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels
17 residus d’una forma global, s’han utilitzat materials que incorporin
material reciclat (residus) en la seva producció?
Altres accions de caire particular que s’hauran de tenir present durant l’execució de l’obra per
tal de reduir la generació de residus són:
-

Realitzar la compra ajustada de materials a l’ús que es realitzi (sense excedents)

-

Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a
l’execució de l’obra.

-

Escollir materials i productes ecològics amb certificacions que garantitzin la menor
incidència ambiental en el seu cicle de vida (amb contingut de reciclat, etc.).
Compra de materials al major amb envasos d’una dimensió que permeti reduir la
producció de residus d’embalatges.
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-

Els materials col·locats durant la fase d’acabat susceptibles de fer-se malbé es
protegeixen amb elements de protecció que es puguin reutilitzar o reciclar.

-

Es realitzen a peu d’obra exclusivament aquelles tasques de pintura que no es puguin
realitzar en un taller.

-

Es calcula amb exactitud la superfície que es requereix pintar i es prepara només la
quantitat de pintura necessària.

-

Control de preparació de les mescles per les operacions de pintura amb el fi d’evitar
errors i, conseqüentment, residus.

-

No utilització de les pistoles convencionals d‘alta pressió i utilització d’aquelles que
redueixen el consum de pintura i la producció de residus.
Aspiració de la pols que cau al terra i es gestiona, conjuntament amb l’escama, com a
residu especial.

-

6.

Cal tenir en compte, però, que aquesta gestió mínima pot anar-se ampliant en funció de les
possibilitats de reutilització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn
proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada
obra de construcció d’absorbir part dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim
a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus.
La classificació a l’origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor
que més influeix en el seu destí final. Un contenidor de terres que surt de l’obra amb barreges
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu de terres
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si
compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa
neta) a mateixa obra on s’ha produït.
És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial
que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.

-

Rentat de les pistoles en màquines rentadores que permetin la recuperació de
dissolvent.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar
els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des
d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el
cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.

-

Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que
proporcionen aquest servei.

Per definir les operacions de gestió de residus caldrà deixar constància de:

-

Aprofitament per altres obres de la pintura dels pots abans de lliurar-los a un gestor
autoritzat.

-

El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats
de reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra.

-

Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines.

-

-

Evitar les barreges amb aigua i altres residus no oleaginosos.

La quantitat de material reutilitzat a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus
petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha
evitat portar a abocador.

-

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu
que poden contenir.

-

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de
valorització, separació, transferència o de dipòsits controlats).

Operacions de gestió de residus

En aquest apartat es deixa constància de les operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió
dels residus que cal preveure des de la fase de projecte.
La fase d’obra del nostre projecte té dos tipus de gestió, la gestió dins de l’obra i fora de l’obra.
Per aquest motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de
gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a:
-

L’espai disponible per realitzar la separació selectiva i abocament dels residus a l’obra.

-

La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

A partir dels punts abans esmentats, s’ha considerat convenient col·locar com a zona d’abocador
un sector situat dins de la pròpia zona d’ocupació de l’obra, un espai situat al costat del camí
d’accés i de les zones d’aplec de materials, Aquesta zona també resta prop de l’àmbit d’actuació
de l’obra i d’aquesta manera reduïm el trànsit per a les zones poblades i alienes a la traça. Hem
de considerar també que els abocadors de terra han d’estar situats fora dels límits de les zones
protegides d’interès comunitari.

-

La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als
dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc.

Dit això, la zona mes idònia com a punt d’abocament de terres correspon a un espai planer
corresponent a una zona agrícola situada al costat de les obres.

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última
opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i, s’ha de tendir, per aquest ordre, a la
reutilització, al reciclatge o a la valorització en cas que correspongui.

Per a la utilització d’abocadors definitius de terres i abans de començar a aportar terres, s’haurà
de tramitar les corresponents autoritzacions d’acord amb les directrius establertes en el Decret
396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de
llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuen amb aportació de terres
procedents d’obres de la construcció, tanmateix, aquesta parcel·la quedarà dins del terreny
expropiat per l’obra, pel que no serà necessari aquest tràmit si es fan els abocaments en aquest
punt.

Per tal de fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres
de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels residus No
Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta).
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Caldrà definir els límits concrets de les àrees seleccionades i que es té previst ocupar, marcant
els límits de manera clara i visible (amb cinta i estaques o amb malla taronja) procurant afectar
el terreny el menys possible mentre s’estigui utilitzant aquest.
Respecte als abocadors de runa, prop del la zona de projecte, a uns 2,4 km de Gallifa en direcció
sud seguint la carretera 1298.12), que admet terra i runa i és on es preveu portar-hi tota la runa
procedent de la demolició, ja que aquestes no podran ser abocades a un abocador de terres.
Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l’execució de l’obra per
part del contractista seran les següents:
-

Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Pla
de Gestió de Residus.

-

Caracterització del terreny mitjançant estudi geotècnic prèvia implantació i es gestiona
com a residu especial cas que es tracti d’un terreny contaminat.

-

Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines.

-

Previ inici de la fase d’execució, es portaran a terme jornades informatives amb
l’objectiu de la sensibilització mediambiental del personal de l’obra o de la subcontracta.

-

Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera,
sobretot en el cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i
d’acord amb la legislació vigent.

7.

Mesures per la separació de residus a l’obra

Les operacions de gestió “in situ” previstes són les següents:
-

Es delimitarà un espai per l’aplec i recollida selectiva dels residus.

-

Es segregaran els residus Inerts, No-especials i Especials.

-

Reutilització de terres, restes de materials que no s’han disposat en obra, encofrats,
palets de fusta, bidons...

-

Es disposarà de contenidor individualitzat per formigó, ceràmiques, metall, plàstic,
vidre, fustes i paper i cartró.

-

Reciclatge de materials com l’acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria
orgànica en abonament...

-

-

Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc.

Es disposarà de bidó per a residus Especials, col·locats en posició vertical i sobre cubetes
de retenció de líquids per evitar fuites. El terra on se situïn aquests contenidors estarà
impermeabilitzat.

Definició de l’escenari més adequat per l’obra en curs i es preveu un emplaçament
adequat per situar la zona de classificació, emmagatzematge de residus d’obra,
intercanvi amb gestors, de tractament de residus, etc.

Hi haurà un contenidor per Inerts barrejats.

-

-

Es limitarà una zona d’aplec per terres que van a abocador.

-

Demolició separativa/segregació en obra (ex. Petris, fusta, metalls, plàstic + cartró +
envasos, orgànics, perillosos, ...). Únicament en cas de superar les fraccions establertes
a l’article 5.5 del RD 105/2008.

-

Col·locació d’un plànol a l’entrada de l’obra, on es senyala amb claredat la zona de
classificació i disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els
materials que es poden dipositar, a més d’altres propostes dirigides a millora la gestió
dels residus.

-

Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració.

-

Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre.

-

Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de
recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen
considerablement les possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels
problemes d’expansivitat que ocasionen, es recomana gestionar-los per separat de la
fracció pètria anomenada runa neta).

-

Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar-los en el mateix emplaçament,
deixant constància escrita de la quantitat.

-

Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat.

-

Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb
contingut d’asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis,
etc.

-

Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que
proporcionen aquest servei.

Cal recordar que el Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de
conformitat amb les directrius del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, i del Decret 161/2001, de 12 de juny,
de modificació del Decret 210/1994, del 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus
de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc.
En fase d’obra es realitzarà una selecció en origen del diferents residus procedents de la
construcció i de petites actuacions d’enderroc i retirada d’elements existents que es classificaran
per materials.
Amb aquests requeriments es pretén obtenir el màxim aprofitament dels subproductes,
matèries i substàncies que contenen aquests residus, a la vegada que es garanteix que les
operacions de valoració i de disposició del rebuig es duguin a terme atenent les exigències i
requeriments d’una alta protecció del medi ambient i de la preservació de la natura i del
paisatge.
Es procedirà a la segregació en origen dels residus. Per a tots els residus es procedirà primer a
una classificació dels residus discriminant els següents tipus:
-

Residus perillosos.
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-

Residus urbans o assimilables a urbans.

-

Residus de construcció i demolició.

La segregació dels materials es realitzarà establint, a l’interior de les zones d’instal·lacions
auxiliars, zones acotades en les quals es disposi de contenidors separats per als següents tipus
de residus, a l’espera de ser gestionats de la manera que s’estableixi en cada cas:

Els materials d’impermeabilització s’emmagatzemaran adequadament, quedant sempre
assegurat el correcte drenatge en cas de pluja. En general es complirà amb les especificacions i
recomanacions del fabricant i es seguirà el procediment de bones pràctiques ambientals.
S’efectuarà la correcta segregació de residus especials, no especials o inerts, amb el seu
corresponent etiquetat o informació del contingut del contenidor.
El combustible es mantindrà en dipòsits que compleixin els requisits exigits en el Decret
595/1991, de 30 d’octubre.

-

Asfalt

-

Formigó

-

Metall

-

Fusta

-

Plàstics

-

Paper y cartró

-

Residus barrejats

S’habilitaran zones degudament senyalitzades per a l’acopi dels residus. Com que cada un té un
procés de tractament diferent, es classificaran segons la seva categoria, facilitant-se així la seva
recollida, no eliminant residus d’una categoria amb una altre superior, que sempre representa
un cost superior i acomplint els requisits de la legislació aplicable.
Les terres i pedres resultants de l’excavació seran igualment abassegades per a la seva posterior
utilització en obra i a l’espera del seu transport a gestor autoritzat en el cas que les seves
propietats físiques i/o químiques no permetin el seu aprofitament. Les zones
d’emmagatzematge s’ubicaran a l’interior de les zones d’instal·lacions auxiliars
S’habilitarà una zona per als residus especials (amb tants contenidors com sigui necessari).
Aquest tipus de residus no seran emmagatzemats en obra per un període superior a 6 mesos.
Tot allò relacionat amb la manipulació de residus tant urbans i assimilables a urbans, com residus
vegetals, olis usats i residus perillosos, etc., es regiran segons en el que disposa la Llei 10/1998,
de 21 d’abril, de Residus i allò disposat per la Generalitat de Catalunya a la Llei 15/2003, de 13
de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, i legislació
relacionada.
Els serveis associats a les instal·lacions d’obra disposaran de connexió amb la xarxa de
clavegueram de la ciutat.
Els materials d’obra seran emmagatzemats de forma que quedi assegurada la seva correcta
conservació i sigui possible la seva inspecció en qualsevol moment. S’habilitaran a la zona
d’instal·lacions auxiliars d’obra els punts d’emmagatzematge que siguin precisos a fi d’evitar la
seva destrucció o deteriorament.

Les restes de pintura, dissolvents i vernís, que han de ser gestionats de forma especial, segons
el Catàleg Europeu de Residus (CER), hauran de ser emmagatzemats en bidons adequats per a
aquest us, per tal d’evitar qualsevol abocament, especialment en transvasaments de recipients.
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en
bidons adequats i etiquetats segons es contempla a la legislació sobre residus tòxics i perillosos
i es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la
correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus.
Els llots resultants de les aigües de neteja de formigó seran gestionats com a residus no especials
segons s’indica en el CER. Les aigües resultants podran ser aprofitades per al procés de
formigonat. Si aquest no és el cas s’hauran de transportar a depuradora degudament
homologada.

7.1 Punt Net
En fase de construcció es disposarà d’un sistema de punt net que garanteixi l’adequada gestió
dels residus generats, tant líquids com sòlids, com a conseqüència de l’execució de les obres.
El punt de recollida i abassegament descansarà sobre una llosa d formigó impermeable, amb un
petit mur perimetral i la superfície recoberta per una capa de material absorbent. La zona estarà
a resguard de la pluja. El punt net a instal·lar a les zones d’instal·lacions auxiliars i oficines d’obra
comptarà amb una senyalització pròpia inequívoca i el contractista haurà d’organitzar el
corresponent servei de recollida amb una periodicitat suficient.
Els residus es segregaran a la pròpia obra a través de contenidors, acopis separatius o altres
medis, de manera que s’identifiqui clarament el tipus de residu.
Els residus perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos. Per aquest motiu, aquest
tipus de residus s’etiquetaran de manera que quedi clarament identificada la data del seu
emmagatzematge. En aquesta etiqueta serà necessari incloure a més:
-

El codi d’identificació del residu.

-

Nom, direcció y telèfon del titular del residu.

-

Natura dels riscos que presenten els residus (a través de un pictograma).

Tots aquests residus seran retirats per gestors autoritzats.

L’abassegament i manipulació de productes químics complirà tot allò que disposat en els Reales
Decretos 668/88 i 1830/1995.
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És important ressaltar amés, que la legislació de residus tòxics obliga a separar-los i no barrejarlos, així com a envasar-los i etiquetar-los de manera reglamentària. Per tant, serà necessari
agrupar els diferents residus tòxics per classes en diferents contenidors degudament etiquetats
per facilitar la seva gestió.
En els apartats següents es reflexa la gestió a realitzar pels residus generats a obra, classificats
pel seu codi LER (Llista Europea de Residus) d’acord amb la Orden del Ministerio de Medio
Ambiente MAM/304/2002, de 8 de febrero de 2002, en base a la cual se establece la lista
Europea de Residuos.

8.
Exemple de Sistema de Punt Net.
Les zones d’abassegament i segregació de residus compliran les següents característiques:
-

Els contenidors de residus es situaran a llocs planers fora del tràfic habitual de la
maquinària d’obra, amb la finalitat d’evitar abocaments accidentals.

-

En el cas de zones d’abassegament de terres, es contemplaran les mateixes
característiques anteriors, per evitar que l’escorrentia en període de pluja pugui
provocar fenòmens d’erosió o arrossegament de material.

-

Tots els contenidors i zones d’emmagatzematge de materials es senyalitzaran de
manera que resulti clar el lloc en el què han de situar-se els diferents tipus de residus,
tenint especial cura amb els residus especials i segons els símbols de perillositat
representats a les etiquetes dels envasos d’aquests productes.

-

Els contenidors seran tancats, de manera que no puguin produir-se efectes negatius
derivats de la pluja o la radiació.

-

Aquells bidons que continguin líquids perillosos (olis desencofrants,...) hauran de situarse en posició vertical dins dels contenidors i aquests hauran de disposar de cubetos de
retenció de líquids per evitar abocaments accidentals.

El sòl en el qual es localitzen les zones d’emmagatzematge i els contenidors de residus, igual que
per a la resta de superfícies dedicades a instal·lacions auxiliars, serà impermeabilitzat.

7.2 Contenidors
En el cas de residus sòlids, el sistema punt net consistirà en un conjunt de contenidors,
distingibles segons el tipus de residu. Independentment del tipus de residus, el fons i els laterals
dels contenidors seran impermeables, pudent ser sense sostre (oberts) o amb ell (estancs).
Per a l’abassegament de residus tòxics es procedirà a la col·locació del contenidor sobre terreny
amb unes mínimes característiques mecàniques i de impermeabilitat, degut primer a la seva
perillositat i segon als lixiviats que produeixen o són capaços de produir. Serà necessària, per
tant la preparació del terreny per aquells contenidors que acullin residus potencialment
contaminants, a fi d’evitar abocaments accidentals en les operacions de càrrega i descàrrega
dels residus. La preparació del sòl consistirà en l’extensió d’una primera capa d’argila, sobre la
qual es situarà una làmina de fàcil col·locació i retirada, de material sintètic i impermeable.

Previsió de mesures de reutilització

La prevenció i la minimització són sempre les primeres opcions a tenir en compte per a reduir el
impacte ambiental generat pels actuals sistemes de gestió dels residus de construcció. Les
següents opcions a tenir en compte són, en primer lloc, la reutilització i, en segon lloc, el
reciclatge. Aquestes estratègies són fonamentals per a aconseguir la sostenibilitat en el sector
de la construcció.
La reutilització no sols reporta avantatges mediambientals, sinó també econòmiques. Els
elements constructius valorats en funció del pes dels residus tenen un valor baix; si, amb petites
transformacions – o millor, sense elles –, poden ser regenerats o reutilitzats directament, el seu
valor econòmic és més alt. En aquest sentit, la reutilització és una manera de minimitzar els
residus originats, d'una forma menys complexa i costosa que el reciclatge.
El sistema de reutilització permet tornar a fer servir un objecte usat, després de la seva neteja i
higienitzat si fos necessari, per al mateix fi per al que va ser dissenyat originàriament. Amb
aquest procés s'assegura que tot el residu és aprofitat i es redueix el volum total de residus
produïts. La reutilització dels residus de la construcció representa un desafiament en el sector,
sent imprescindible establir verdaderes estratègies de revaloració dels productes rebutjats a fi
d'allargar el seu cicle de vida.
Els materials susceptibles de ser reutilitzats in situ en l'obra són els següents:
Residus inerts
Son els formigons procedents de demolicions, i les terres d’excavació.
Respecte a les terres, es pren en consideració l’Ordre ministerial APM/1007/2017, de 10
d’octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seva
utilització en operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles en què es van generar.
En principi es prioritzarà l’aprofitament total de les terres procedents d’excavació (esbrossada i
altres) dins de l’entorn proper a la pròpia obra, o en altres operacions que requereixin terres a
prop de la mateixa. En cas de no ser possible, es considerarà el seu transport fins al seu destí
final, ja sigui a una altre obra més allunyada, algun entorn que requereixi terres per a la seva
restauració o un gestor de terres.
Els residus petris seran segregats i emmagatzemats per al seu posterior transport i reciclatge en
una planta de tractament especialitzada.
Claus, peces ceràmiques senceres, fustes de palets, etc.:
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Haurà de realitzar-se l’arreplega-me’n d'aquests materials per a facilitar la seva posterior
utilització. Els materials sobrants que poguessin tenir un valor directe immediat, hauran de ser
separats i arreplegats en un punt determinat per la seva reutilització.

Dins de les mesures que es desenvoluparan en el Pla de Gestió de Residus per a la valorització
in situ dels mateixos podem destacar:


Utilització principal com a combustible o com un altre mitjà de generar energia.

Periòdicament es destinaran a reciclatge aquells residus que no es puguin aprofitar per al seu
reutilització.



Recuperació o regeneració de dissolvents.

Recipients i envasos



Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzen no dissolvents.

Aquests hauran de ser reutilitzats a través dels mateixos proveïdors. Els diversos residus que
s'originen en la construcció i demolició poden ser sotmesos a diferents alternatives de gestió. A
continuació es presenta una taula amb aquestes alternatives en funció del material.



Reciclatge o recuperació de metalls o compostos metàl·lics.



Reciclatge o recuperació d'altres matèries orgàniques.



Tractament de sòls, per a una millora ecològica dels mateixos.



Altres.

Residu
Terra superficial i
d’excavació
Asfalt
Formigó

Obra de fàbrica i petits
elements
Metalls
Fusta de construcció
Elements
arquitectònics
Embalatges

Olis, pintures i
productes químics

9.

Residu
Reutilitzar en la formació de paisatges
Reutilitzar com a reblert en la mateixa obra
Reciclar com asfalt
Reciclar com massa de reblert
Reciclar com grava en formigons
Reciclar como grava en ferms de carretera o com reblert
de forats
Reciclar com granulat drenant per jardineria, etc.
Reutilitzar els petits elements (maons, blocs, etc.)
Reciclar com grava en subbases de ferms, reblert, etc
Reutilitzar
Reciclar en nous productes
Reutilitzar per tancaments i bastides
Reciclat per postes de conglomerat
Reutilitzar
Reutilitzar els palets com tarimes o postes auxiliars per
la construcció de l’ obra
Reciclar en nous embalatges o productes
Reutilitzar en la pròpia obra fins a finalitzar el contingut
del recipient

Previsió d’operacions de gestió de residus

Una gestió responsable dels residus ha de perseguir la màxima valorització per a reduir el màxim
l’impacte ambiental. La gestió serà més eficaç si s'incorporen les operacions de separació
selectiva en el mateix lloc on es produeixen, mentre que les de reciclatge i reutilització es poden
dur a terme en aquest mateix lloc o en altres més específics.
Per la seva banda, la valorització ve definida en la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus, com
tot procediment que permeti l'aprofitament dels recursos continguts en els residus sense posar
en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient.
La valorització dels residus disminueix la necessitat d’enviar-los al abocador. Per a dur a terme
una gestió responsable dels residus s’ha de perseguir la màxima valorització per a reduir tant
com sigui possible l’impacte ambiental.
Valorització in situ

Reciclatge
En la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus, es defineix reciclatge com la transformació dels
residus, dins d'un procés de producció per al seu fi inicial o per a altres fins, inclòs el
compostatge i la biometanització, però no la incineració amb recuperació d'energia.
La naturalesa dels materials que componen els residus de la construcció determina quals són les
seves possibilitats a l'hora de ser reciclatges i qual és la seva utilitat potencial. Els residus petris
(formigó i obra de fàbrica, principalment) poden ser reintroduïts en les obres com a granulats,
una vegada hagin passat per un procés de volta i insistència. La resta de materials no petris seran
separats segons s'ha explicat en l'apartat de Segregació in situ i, posteriorment, seran portats a
un gestor autoritzat perquè dugui a terme els procediments de valoració adequats segons el
tipus de residu. Després del tractament dels diferents residus s'obtindran diversos materials
reciclats.
Pel que fa al material que no es pugui utilitzar dins la pròpia obra, serà enviat a gestor autoritzat
perquè segueixi les vies de gestió orientatives establertes en la taula següent, en funció del tipus
de residu.
Per altre banda, respecte a les terres, la principal mesura de valoració que es preveu dur a terme
és l’aprofitament al màxim dins de la pròpia obra. El procés pot efectuar-se de dues formes
diferents:


La separació en origen dels components que es desitja diferenciar (recollida selectiva) i
posterior tractament per al seu ús.



Obtenció dels components que ens interessen amb tractaments posteriors a la recollida
global dels residus, amb diferents tècniques (garbellament, separacions…).

En la taula que es mostra a continuació, es presenten les possibles mesures de gestió alternativa
segons el tipus de residu que es descriuen en l'orde MAM/304/2002, de 8 de febrer.
L.E.R
170411

Descripció
Cables

150102
150104

Envases i embalatges de vidre, plàstic o
metalls

CLA
No
perillós
No
perillós

VAL
V45
V12,
V51,
13
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L.E.R
150107
170101

Descripció

CLA

Formigó

170103

Materials ceràmics

No
perillós
No
perillós
No
perillós
No
perillós
No
perillós
No
perillós
No
perillós
No
perillós
No
perillós

200139

Plàstics

170107
191202

Residus de construcció i demolició sense substàncies
tòxiques perilloses
Restes metàl·lics

170504

Terres, sorres i pedres

160505

Aerosols (gasos en recipients a pressió
que no tenen substàncies perilloses
Draps de neteja bruts, roba bruta,
absorbents
Envasos i embalatges de paper, cartró i
fusta

200110
200111
150101
150103

200101

200138

020201
160601
150110
200121
160603
0302
160113
1302
060315
060405
070103
070104
070203
070204
070303
070304

Papers i cartrons

Restes de fustes, aglomerats etc. No
tractats a pressió amb substàncies
tòxiques
Restes vegetals (residus biodegradables)
Bateries de plom
Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan contaminades per aquestes
Fluorescents, piles, llums de vapor de
mercur
Residus dels tractaments de conservació
de la fusta
Olis hidràulics, lubricants, líquids de freno
usats
Òxids metàl·lics que contenen metalls
pesats
Residus que contenen altres metalls
pesats
Dissolvents, líquids de neteja i licors

No
perillós
No
perillós

VAL
V41, V14
V71

L.E.R
070403
080409

V71, V84
080415
V12, V61
V71

170106

V41
V71, V84

150110

170204
V13, V61
V11,
V15,
V51,
V61,
V85
V11,
V61,
V85
V15, V61

170301
170303
170903

200113
200127

160103
No
perillós
Perillós
Perillós

Descripció

CLA

VAL

Residus t’enganxin-se i sallents que
contenen dissolvents orgànics o altres
substancies perilloses
Residus líquids aquosos que contenen
enganxin-se o sallents amb dissolvents
orgànics o altres substàncies perilloses
Barreges o fraccions separades de
formigó, maons, teules i materials
ceràmics que contenen substàncies
perilloses
Envasos que contenen restos de
substàncies perilloses o estan
contaminades per elles
Vidre, plàstic i fusta que contenen
substàncies perilloses o estan
contaminades per elles
Mescles bituminoses que contenen quitrà
de hulla
Quitrà de hulla i producte alquitranats
Altres residus de construcció i demolició
(inclosos els residus mesclats) que
contenen substàncies perilloses
Pintures, tints, resines, coles, vernissos,
dissolvents, àcids, bases, anticorrosives,
desencofrantes, additius del formigó,
adhesius, sellants...
Neumàtics fora d’ús

Perillós

V21, V19

Perillós

V21

Perillós

-

Perillós

V51

Perillós

-

Perillós

V71

Perillós
Perillós

V71
-

Perillós

V21

No
perillós
Perillós

V52, V61

No
perillós

V83,
V81,
V85
-

V83, V85
V44
V51

160507
160508
200304

Residus perillós en petites quantitats
(productes químics orgànics e
Inorgànics)
Fangs de fosa assèptica

Perillós

V41, V44

Perillós

-

010506

Perillós

V21, V22

170302

Fangs i altres residus de perforacions
que contenen substàncies perilloses
Barrejes betuminoses

Perillós

V41

170405

Ferro i acer

Perillós

V41

010409

Residus de sorra i argiles

Perillós

V21,
V61,
V43

170201

Fusta

010408

Residus de grava i roques triturades

Perillós
No
perillós
No
perillós
No
perillós
No
perillós
No
perillós

V42

V71
V41
V15, V61
-

Essent:
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CER : Codi residu
CLA : Classificació - Indica la categoria a la que pertany els residus (inerts, no
especials i especials).
VAL : Valorització - Possibilitat de valorització aplicables en cada cas
(comercialització, reutilització o reciclatge)
- V11: Reciclatge de paper i cartró
- V12: Reciclatge de plàstics
- V13: Reciclatge de tèxtils
- V14: Reciclatge de vidre
- V15: Reciclatge i reutilització de fusta
- V41: Reciclatge i recuperació de metalls o components metàl·lics
- V45: Recuperació de cables.
- V51: Recuperació, reutilització i regeneració d’envasos.
- V61: Utilització com a combustible.
- V71: Utilització en la construcció.
- V81: Utilització en l’agricultura.
- V83: Compostatge

generació per al total de l’obra superi les següents quantitats
indicades a continuació.
Formigó:
80 T
Maons, teules, ceràmics:
40 T
Metall:
2,0 T X
Fusta:
1,0 T X
Vidre:
1,0 T
Plàstic:
0,5 T X
Paper i Cartró:
0,5 T X
Especials

10. Fitxa de les operacions de gestió de residus dintre de l’obra
Caldrà fer una separació de forma individualitzada per cadascuna de les fraccions de residus
quan la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats
indicades a continuació (corresponents a la meitat de les establertes al RD 105/2008 degut a
que ja han passat més de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquest decret)
- Formigó:

80 T

- Maons, teules, ceràmics:

40 T

- Metall:

2,0 T

- Fusta:

1,0 T

- Vidre:

1,0 T

- Plàstic:

0,5 T

- Paper i Cartró:

0,5 T

Inerts

No Especials

En cas de generar-ne algun altre residu per causes excepcionals o circumstancials, i aquest és
dels contemplats per en el plec de prescripcions, i a més a més excedeix als mínims establerts,
haurà d’efectuar-se-li procés de separació igual que els abans considerats.
A continuació s’adjunten, en forma de taula, una fitxa per facilitar la identificació de les
operacions de gestió de residus dintre i fora de l’obra, més apropiats per a l’obra a executar:

1

FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L’OBRA
Separació
Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure
segons tipologia un espai a l’obra.
de residu
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de
preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de
forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de

Inerts+No
Especials

2

Reciclatge de
residus petris
inerts en la
pròpia obra

□ zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per
a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres
recomanacions, es destaquen les següents:
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un
lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra,
per tal d’evitar vessaments accidentals
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on
s’hagin de situar els envasos dels productes Especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols
de perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació,
etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos
(olis, desencofrats, etc.) en posició vertical i sobre cubetes
de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de
residus especials
□ contenidor per Inerts barrejats □ contenidor per Inerts Formigó
□ contenidor per Inerts Ceràmica □ contenidor per altres inerts
□ contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
□ contenidor per metall □ contenidor per fusta
□ contenidor per plàstic □ contenidor per paper i cartró
□ contenidor per ...
□ contenidor per ...
□ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
□ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
Inerts + No Especials: □ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats
(**)
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho
cap a un gestor que li faci un tractament previ.
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu
matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix
emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a
abocador:
(kg):
(m3):
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3

Senyalització
dels
contenidors
Inerts

No Especials
barrejats

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid
resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30%
menor al volum inicial de residus petris)
(kg):
(m3):
Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu
que continguin, d’acord
amb la separació selectiva prevista.
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de
terres i runes)

Reciclatge:
□ Reciclatge de
metall
□ Reciclatge de fusta
□ Reciclatge de
plàstic
□ Reciclatge papercartró
□ Reciclatge altres

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis
admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica
als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una
separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada
tipus de residu:

□ Dipòsit

paper
cartró

i plàstic

METAL DAY, SA

E-806.03

GELABERT GESTIÓN DE RESIDUOS, SA

E-1590.15

METAL DAY, SA

E-806.03

GELABERT GESTIÓN DE RESIDUOS, SA

E-1590.15

METAL DAY, SA

E-806.03

GELABERT GESTIÓN DE RESIDUOS, SA

E-1590.15

METAL DAY, SA

E-609.99

Quantitat
estimada
Tones

ferralla

GELABERT GESTIÓN DE RESIDUOS, SA

E-1590.15

□
Planta
de
transferència
□ Planta de selecció

Residus especials

fusta

E-806.03

□ Instal·lació de
gestió de residus
especials

cables
elèctrics

m3

GESTIO DE TERRES I
RUNES, AIE

Observacio
ns

Gestor
Codi

Nom

E-191.96

GERSA 2010, SA

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també
diferent.
Especials

4

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per
senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no
obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols
de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.
Destí dels residus
Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits
segons
propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus de
tipologia
la construcció:
Quantitat
Observacio
Gestor
estimada
ns
Inerts
Tones
m3
Codi
Nom

Els gestors autoritzats per la Generalitat de Catalunya per al tractament de residus es poden
trobar a les següents pàgines web:

□ Reciclatge

11. Previsió de reutilització a la pròpia obra

□
Planta
de
transferència
□ Planta de selecció

Es marquen les operacions previstes i el destí dels materials (pròpia obra o extern):

Gestió de residus industrials:
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/industrials/cgr_consulta_industrial.asp



Gestió de residus municipals:
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=MU
N



Gestió de runes i altres residus de la construcció:
http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN

x

□ Dipòsit

Residus No Especials



E-609.99

Quantitat
estimada
Tones

m3

GESTIO DE TERRES I
RUNES, AIE

Observacio
ns

Gestor
Codi

Nom

x

x

No hi ha previsió de reutilització de les terres sobrants en
emplaçaments externs, sinó que seran transportats a abocador
autoritzat
Reutilització de residus minerals i petris en àrids reciclats o en Intern
urbanització
Reutilització de materials ceràmics.
Reutilització de materials no petris, fusta, vidre
Extern
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x

Reutilització de materials metàl·lics
Altres,...

Extern

12. Pressupost de la gestió de residus
El cost de la gestió dels residus provinents d’enderrocs i excavacions està inclòs en el preu de
cada partida.
El cost de la gestió dels residus generats a obra s’inclouen dintre del pressupost del projecte en
un aparat independent. Aquest cost ascendeix a la quantitat de 7.653,46 €.

Barcelona, Març 2020

Autor:

Coautor

Gisela Loran Benavent
Llicenciada en Biologia
N. col·legiada: 8613 C

Francisco José Cabrera Tosas
Llicenciat en biologia
N. col·legiat: 20.451-C
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APÈNDIX 1. PLÀNOL DE LES INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
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A la figura següent s’observa l’emplaçament de les instal·lacions d’obra i dels llocs de gestió de residus. Aquests es situen al punt marcat amb “4”.
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DOCUMENT 2. Plec de prescripcions tècniques particulars
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1. Objecte
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en primer lloc estructurar
l'organització general per a la gestió de residus de la construcció i demolició de l'obra; en segon
lloc, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execució de gestió de residus de l'obra.

2. Àmbit d’aplicació
El present plec s'aplicarà a totes les actuacions de gestió de residus del “Projecte de rehabilitació
hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent
l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca
Osona”.

3.

Prescripcions per al productor de residus (Article 4 RD
105/2008)

-

-

-

-

Incloure en el projecte d'execució de l'obra en qüestió, un "estudi de gestió de residus", el
qual ha de contenir com a mínim:
a) Estimació dels residus que es van a generar.
b) Les mesures per a la prevenció d'aquests residus.
c) Les operacions encaminades a la possible reutilització i separació d'aquests
residus.

-

d) Plànols d'instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació, etc
...

-

e) Plec de condicions

-

f) Valoració del cost previst de la gestió dels residus, en capítol específic.
-

-

-

En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus
perillosos, així com la seva retirada selectiva per tal d'evitar la barreja entre ells o amb altres
residus no perillosos, i assegurar la seva tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.
Disposar de la documentació que acrediti que els residus han estat gestionats
adequadament, ja sigui en la pròpia obra, o lliurats a una instal·lació per al seu posterior
tractament del Gestor Autoritzat. Aquesta documentació l'ha de guardar almenys els 5 anys
següents.
Si fos necessari, constituir la fiança o garantia que asseguri el compliment dels requisits
establerts en la llicència, en relació amb els residus.

4. Prescripcions per al posseïdor dels residus a l'obra (Article 5 RD
105/2008)
La figura del posseïdor dels residus a l'obra és fonamental per a una eficaç gestió dels mateixos,
ja que està al seu abast prendre les decisions per a la millor gestió dels residus i les mesures
preventives per minimitzar i reduir els residus que s'originen. En síntesi, els principis que ha
d'observar són els següents:

Presentar davant el promotor un Pla que reflecteixi com durà a terme aquesta gestió, si
decideix assumir ell mateix, o en el seu defecte, si no és així, estarà obligat a lliurar-los a un
Gestor de Residus acreditar fefaentment. Si els lliura a un intermediari que únicament
exerceixi funcions de recollida per lliurar posteriorment a un gestor, igualment ha de poder
acreditar qui és el gestor final d'aquests residus.
Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa, i acceptat per la Propietat, passant
llavors a ser un altre document contractual de l'obra.
Mentre es trobin els residus en el seu poder, els ha de mantenir en condicions d'higiene i
seguretat, així com evitar la barreja de les diferents fraccions ja seleccionades, si aquesta
selecció hagués estat necessària, ja que a més estableix l'articulat a partir de quins valors
s'ha de procedir a aquesta classificació de forma individualitzada.
Ha de sufragar els costos de gestió, i lliurar al Productor (Promotor), els certificats i altra
documentació acreditativa.
En tot moment complirà les normes i ordres dictades.
Tot el personal de l'obra, del qual és el responsable, coneixerà les seves obligacions sobre la
manipulació dels residus d'obra.
Cal disposar d'un directori de compradors / venedors potencials de materials usats o
reciclats propers a la ubicació de l'obra.
Les iniciatives per reduir, reutilitzar i reciclar els residus a l'obra han de ser coordinades
degudament.
Animar al personal de l'obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar residus.
Facilitar la difusió, entre tot el personal de l'obra, de les iniciatives i idees que sorgeixen en
la pròpia obra per a la millor gestió dels residus.
Informar els tècnics redactors del projecte sobre les possibilitats d'aplicació dels residus en
la pròpia obra o en una altra.
Cal seguir un control administratiu de la informació sobre el tractament dels residus a l'obra,
i per això s'han de conservar els registres dels moviments dels residus dins i fora de l’obra.
Els contenidors han d'estar etiquetats correctament, de forma que els treballadors obra
coneguin on han de dipositar els residus.
Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra abans
d'optar per utilitzar materials procedents d'altres zones.

El personal de l'obra és responsable de complir correctament totes aquelles ordres i normes que
el responsable de la gestió dels residus disposi. Però, a més, es pot servir de la seva experiència
pràctica en l'aplicació d'aquestes prescripcions per millorar o proposar-ne de noves.

5.

Prescripcions per al personal d'obra

El personal d’obra, que està sota la responsabilitat del Contractista i conseqüentment Posseïdor
dels Residus, estaran obligats a:
-

Etiquetar de forma convenient cadascun dels contenidors que es van a utilitzar en funció de
les característiques dels residus que es dipositaran.
Les etiquetes han d'informar sobre quins materials poden o no emmagatzemar en cada
recipient. La informació ha de ser clara i comprensible.
Les etiquetes han de ser de gran format i resistents a l'aigua.
Utilitzar sempre el contenidor apropiat per a cada residu. Les etiquetes es col·loquen per
facilitar la correcta separació dels mateixos.
Separar els residus a mesura que són generats perquè no es barregin amb altres i resultin
contaminats.
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-

No col·locar residus apilats i mal protegits al voltant de l'obra ja que, si es ensopega amb ells
o queden estesos sense control, poden ser causa d'accidents.
Mai no sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més difícils de maniobrar i
transportar, i donen lloc a que caiguin residus, que no acostumen a ser recollits del sòl.
Els contenidors han de sortir de l'obra perfectament coberts. No s'ha de permetre que la
abandonin sense estar perquè poden originar accidents durant el transport.
Per a una gestió més eficient, cal proposar idees referides a com reduir, reutilitzar o reciclar
els residus produïts en l'obra.
Les bones idees han de comunicar als gestors dels residus de l'obra per tal que les apliquin i
les comparteixin amb la resta del personal.

-

-

-

6.

Prescripcions de caràcter general

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació a
l'emmagatzematge, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i
demolició a l'obra.
Gestió de residus de construcció i demolició:
Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant la seva identificació d'acord amb la Llista
Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves
modificacions posteriors.
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent
per part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials.

-

-

-

Certificació dels mitjans emprats
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat, els
certificats dels contenidors emprats, així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per
entitats autoritzades i homologades per la Generalitat de Catalunya.
Neteja de les obres:

-

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com
executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades per a que l'obra presenti
bon aspecte.

-

7.

-

-

Prescripcions de caràcter particular
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen
aquelles que siguin d'aplicació al projecte)
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i / o perillosos
tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos.
Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions.
El dipòsit temporal dels enderrocs, es farà en contenidors adequats, amb la ubicació i
condicionat a allò que al respecte estableixin les ordenances municipals. Aquest dipòsit a
acopis, també haurà d'estar en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de
residus.

8.

El dipòsit temporal per RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla ...) que es realitzi
en contenidors o abassegaments, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus
d'una manera adequada.
Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat,
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflectant de com a mínim
15cm al llarg de tot el seu perímetre.
En els mateixos haurà de figurar la informació següent: Raó social, CIF, telèfon del titular del
contenidor / envàs i el número d'inscripció en el registre de transportistes de residus.
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres mitjans
de contenció i emmagatzematge de residus.
El responsable de l'obra a la que presta servei al contenidor adoptarà les mesures
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els comptadors romandran
tancats o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a
l'obra a la qual donen servei.
En l'equip d'obra hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments per a la
separació d cada tipus de RCD.
S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres ...),
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de
reciclatge o deposició.
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació
econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats
reals d'executar com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats.
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació
davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents.
Caldrà assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de
reciclatge, abocador, pedrera, incineradora ...) són centres amb l’autorització autonòmica
del departament que tingui atribucions per a això, així mateix s'haurà de contractar només
transportistes o gestors autoritzats per l'esmentat Departament i inscrits en el registre
pertinent.
Es durà a terme un control documental en el qual quedaran reflectits els avals de retirada i
lliurament final de cada transport de residus.
La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra
d'enderrocament o de nova planta es regiran d'acord amb la legislació nacional i autonòmica
vigent i als requisits de les ordenances municipals.
Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjars, envasos
...) seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal
corresponent.
Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigó seran tractades com a runes.
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i
restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels
abassegaments o contenidors de runes amb components perillosos.

Partides d’obra

I - PARTIDA D'OBRA DEL TIPUS I
I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
I2R - GESTIÓ DE RESIDUS
I2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2R24200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació.

Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin,
d’acord amb la separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.

S’han considerat les operacions següents:

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.

- Classificació dels residus en obra

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat:
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 160 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 80 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 4 t
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 2 t
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 2 t

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar
excessiva.

- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 1 t

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.

- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 1 t

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

- Si es fa la separació selectiva en obra:
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen
substàncies perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
barrejats, que contenen substàncies perilloses)
- Si es fa la separació selectiva en un centre de transferència (extern):
- Inerts i No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no
contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
barrejats, que contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes en la DT, s’emmagatzemaran en els espais
previstos a l’obra per a aquesta finalitat.

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
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Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.

I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2R540265. Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:

I2R540S0. Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitaT.

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de
construcció o demolició

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

RESIDUS ESPECIALS:

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:

Els residus especials sempre s’han de separar.

- Identificació del productor i posseïdor dels residus

Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.

- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència

Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.

- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la
maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.

Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar
excessiva.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.
I2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2R642M0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que la DF no accepti per a reutilitzar en obra s’ ha de transportar a una
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor i posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i el número de llicència
- Identificació del gestor autoritzat que ha gestionat el residu
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi CER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.
I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
I2RA71H0, I2RA6770, I2RA6960, I2RA9SBV,
I2RA6680, I2RA6890, I2RA72F0, I2RA75A0, I2RA8960, I2RA8E00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o
demolició o material d’excavació.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D’EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
En el cas en que la partida així o especifiqui, s’inclou el cànon d’ abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008.
No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.

S’han considerat les operacions següents:

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció.

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el
tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació

LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s’ ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus
de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Barcelona, Març 2020

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Gisela Loran Benavent
Llicenciada en Biologia
N. col·legiada: 8613 C

Francisco José Cabrera Tosas
Llicenciat en biologia
N. col·legiat: 20.451-C
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DOCUMENT 3. Pressupost.
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Pressupost

27
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona

PRES-P rehabilitació hidromorfològica entre l´illa d les Gambires i
de lla finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost Gestió Residus_LIME.00126/01.P

Capítol

01

Classificació

1 I2R24200

TOTAL

m3

Capítol

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición
en fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios
manuales (P - 1)

10,27

25,200

01.01

1

258,80

258,80

Obra

01

Pressupost Gestió Residus_LIME.00126/01.P

Capítol

02

Càrrega i transport

1 I2R540S0

m3

Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)

57,83

0,600

34,70

2 I2R54265

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 3)

2,10

543,600

1.141,56

TOTAL

Capítol

01.02

1.176,26

Obra

01

Pressupost Gestió Residus_LIME.00126/01.P

Capítol

03

Deposició

1 I2RA71H0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 6)

11,60

519,000

6.020,40

2 I2RA6770

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

0,00

1,000

0,00

3 I2RA6960

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

0,00

1,600

0,00

4 I2RA9SBV

m3

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets
no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega,
amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 7)

9,00

22,000

198,00

TOTAL

Capítol

01.03

6.218,40

EUR

Annex 16. Pla de gestió de residus

Resum del pressupost
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PRES-P rehabilitació hidromorfològica entre l´illa d les Gambires i
de lla finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

Classificació

Capítol

01.02

Càrrega i transport

258,80
1.176,26

Capítol

01.03

Deposició

6.218,40

Obra

01

Pressupost Gestió Residus_LIME.00126/01.P

7.653,46

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.653,46
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

Pressupost Gestió Residus_LIME.00126/01.P

7.653,46
7.653,46

EUR

Annex 16. Pla de gestió de residus

Últim full
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PRES-P rehabilitació hidromorfològica entre l´illa d les Gambires i
de lla finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

7.653,46

Despeses generals...............................................................................................................

13,00

Benefici industrial..................................................................................................................

6,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

7.672,46

21 % IVA SOBRE 7.672,46...................................................................................................

1.611,22

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

9.283,68

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
nou mil dos-cents vuitanta-tres euros amb seixanta-vuit cèntims

Signat a Baracelona, Març 2020
Autor
Gisela Loran Benavent

Coautor
Francisco Cabrera Tosas

ANNEX NÚM. 17
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Annex 17. Justificació de preus

Índex
Introducció
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Preus descompostos .............................................................................................................. 1
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Costos indirectes............................................................................................................ 1

Aquest annex té per objecte donar complida justificació als preus utilitzats en l’elaboració del
present projecte constructiu.
Els preus utilitzats per l’elaboració del pressupost del present projecte han estat la base de preus
del BEDEC 2019, altres pressupostos de projectes realitzats per l’Agència Catalana de l’Aigua i
ofertes industrials de diferents fabricants.

Llistat de preus descompostos .............................................................................................. 2

Preus descompostos
Els preus descompostos de cadascuna de les unitats d’obra que composen el projecte s’ha estimat
a partir de la seva descomposició de la següent forma:
•
•

Costos directes: aquells que es produeixen en l’obra o fora d’ella i poden ser atribuïts
inequívocament a una sola unitat d’obra.
Costos indirectes: aquells que es produeixen com a conseqüència de la realització de
l’obra però no es poden atribuir a una unitat d’obra concreta si no al conjunt de la
mateixa i, per tant, es reparteixen entre totes les unitats d’obra, generalment com un
percentatge dels costes directes.

Costes directes
Els costos directes (Cd) s’obtenen a partir de la valoració de la mà d’obra, maquinària i materials
que intervenen o són emprats directament en la execució de cada unitat d’obra.
L’obtenció d’aquests costos directes s’inclou en els llistats de preus descompostos de les
diferents unitats d’obra a emprar (apartat 3), ascendint els mateixos a la quantitat de
330.446,81 €.

Costos indirectes
Per la determinació dels costos indirectes (Ci) que gravaran els costos directes s’adopten els criteris
establerts en l’Ordre del Ministerial d’Obres Públiques de 12 de juny de 1968, en la qual es dicten
les normes complementàries del Reglament general de Contractació de l’Estat.
Segons aquesta normativa, els costos indirectes són tots aquells que no són imputables directament
a unitats concretes, si no al conjunt de l’obra, com:
Instal·lacions d’oficina a peu d’obra, comunicacions, magatzems, tallers, laboratoris, etc.
Els costos derivats del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l’obra i que no
intervenen directament en la execució d’unitats d’obra concretament, com són enginyers,
encarregats, entre d’altres.
Segons aquesta normativa, s’estableix la següent equació per al càlcul dels preus d’execució
material:
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On:
•
•
•

Aplicant l’equació i tenint en compte que els costos indirectes ascendeixen a la quantitat de
9.870,00 € mentre que els costos directes són de €/ 341.458,30 (obtinguts d’aplicar els amidaments
de projecte als preus de les diferents unitats), es calcula el valor del coeficient K1.
Pm:
K:
Cd:

Preu d’execució material de la unitat corresponent.
Percentatge corresponent a costos indirectes.
Costos directes de la unitat.

K1 = Cost indirecte / Cost directe = 9.870,00€/ 330.446,81 €= 3%
Quant al coeficient K2 és el percentatge corresponent als imprevistos, que donades les
característiques de l’obra fluvial es considera del 2%.

El valor del coeficient K que correspon als costos indirectes està compost per dos sumands:
Amb tot això s’obté el percentatge K a aplicar als costos indirectes que és del 5%:

K = K1+K2

K = K1 + K2 = 3% + 2% = 5%
El coeficient K1 es el percentatge que resulta de la relació entre la valoració dels costos
indirectes i dels costos directes de l’obra.

Llistat de preus descompostos
A continuació s’adjunta el llistat de justificació de preus descompostos inclosos en el
pressupost de les obre

Per al càlcul del coeficient K1 es realitza el càlcul dels costos indirectes de l’obra, que es
projecten, tenint en compte els següents conceptes:

•

Instal·lacions:
Oficina a peu d’obra: 300 euros/mes

•

Funcionament i equipament:
Dins d’aquest apartat es contemplen els següents costos:

•
•
•
•

Despeses de Telefonia mòbil i missatgeria: 125 euros/mes
1 Vehicle d’obra. 225 euros/mes
1 Enginyer a 2.100 euros/mes (Dedicació:20%)
1 Ajudant del Director d’Obra a 1.150,00 €/mes (Dedicació 50%)

I tenint en compte la duració de les obres, que es preveu en un termini d’execució de 6 mesos,
s’obté la valoració total dels costos indirectes, que ascendeix a la quantitat de 9.870,00 €

Director d-obra. Enginyer 20% dedicació

2.520,00 €

Ajudant del Director d’obra 50% dedicació

3.450,00€

Vehicles d'obra

1.350,00 €

Oficina a peu d'obra

1.800,00 €

Despeses de telefonia mòbil y missatgeria
TOTAL COSTOS INDIRECTES

750,00 €
9.870,00 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
MA D'OBRA

A0112000

h

Cap de colla

25,95000

€

A0121000

h

Oficial 1a

24,50000

€

A012P000

h

Oficial 1a jardinero

29,41000

€

A013P000

h

Ajudant jardiner

28,32000

€

A0150000

h

Manobre especialista

21,15000

€

A0160000

h

Peó

20,92000

€

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg

73,07000

€

C110U040

h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg

18,77000

€

C131U000

h

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent

60,22000

€

C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent

74,94000

€

C131U016

h

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent

131,51000

€

C131U017

H

EXCAVADORA-CARREGADORA DE 385 HP, TIPUS CAT-245 O EQUIVALENT

148,49000

€

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

51,02000

€

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent

63,49000

€

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

78,21000

€

C131U062

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)

131,63000

€

C131U063

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)

175,77000

€

C133U001

h

Motoanivelladora de 125 hp

61,92000

€

C133U020

h

Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t

61,30000

€

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

32,21000

€

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

42,54000

€

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

44,47000

€
€

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

55,68000

C1501U03

H

CAMIÓ TRACTOR DE 450 HP, DE 36 T (17,5 M3)

82,33000

€

C1501U05

h

Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans pendents)

77,56000

€

C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

49,84000

€

C1503000

h

Camió grua

49,28000

€

C200U001

h

Motoserra per a la tala d'arbres

3,01000

€

CR22U001

h

Tractor amb equip per a tractament del subsòl

56,34000

€

CR22U010

h

Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de potència, amb equip subsolador amb 3 braços i
d'una amplària de treball de 1,51 a 1,99 m

45,71000

€

CRE23000

h

Motoserra

3,53000

€
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Pàg.:

3

MATERIALS

m3

Aigua

1,78000

€

B03DU001

m3

Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra

3,65000

€

B0442004

m3

Bloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inclòs transport a l'obra

22,92000

€

B2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,15000

€

B2RA9SB0

t

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

48,82000

€

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

81,38000

Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

7,40000

BD5AU160
BR34J001
BR3B6U00

t

m
l
kg

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica
Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar

Rend.: 1,000

Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

Unitats

3,57000

Preu

Parcial

A0160000

h

Peó

0,083

/R x 20,92000

=

1,73636

A012P000

h

Oficial 1a jardinero

0,003

/R x 29,41000

=

0,08823

A0112000

h

Cap de colla

0,001

/R x 25,95000

=

0,02595

€

Import

Subtotal:

1,85054

€

0,82000

€

C1502U20

h

Camió cisterna de 10000 l

0,020

/R x 49,84000

=

0,99680

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,016

/R x 42,54000

=

0,68064

€

BR823002

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de
75 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció

0,16000

€

BRAD00F1

u

Subministrament d'unitat de Fraxinus angustifolia o Acer campestre amb contenidir AF minim de
300 cc. de característiques genètiques i fenotipiques semblants a les presents a l'àmbit de
projecte, recullida en un hàbitat de característiques similats a les de l'àmbit de projecte, i
mantinguda en viver al menys 1 any

0,75000

€

Subtotal:

1,20000

Subministrament d'unitat d'Alnus glutinosa amb contenidor AF minim de 300 cc. de
característiques genètiques i fenotipiques semblants a les presents a l'àmbit de projecte, recullida
en un hàbitat de característiques similats a les de l'àmbit de projecte, i mantinguda en viver al
menys 1 any

0,75000

1,67744

1,67744

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,024

x 1,78000
Subtotal:

Subministrament d'unitat de Salix sp. o Populus sp, amb contenidir AF minim de 300 cc. de
característiques genètiques i fenotipiques semblants a les presents a l'àmbit de projecte, recullida
en un hàbitat de característiques similats a les de l'àmbit de projecte, i mantinguda en viver al
menys 1 any

1,85054

Maquinària

6,93000

0,60000

u

u

€

Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç
inferior mínim 3), en AF 300 cc

u

DR62001

€

u

BRAD00V1

4

Ma d'obra

BR4D2001

BRAD00S1

Pàg.:

ELEMENTS COMPOSTOS

B0111000

B2RA9TD0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

=

0,04272
0,04272

0,04272

COST DIRECTE

3,57070

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,57070

€

€

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

5

PARTIDES D'OBRA

P-1

G214U0E1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m3

Rend.: 4,000

Enderroc de passera de terres amb elements de
formigó i blocs de pedra, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, inclos
l'eliminació dels drenatges, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Unitats

39,02

Preu

Parcial

€

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,38102

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,00 %

113,23522
5,66176

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

118,89698

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

2,000

/R x 21,15000

=

10,57500

A0112000

h

Cap de colla

0,200

/R x 25,95000

=

1,29750

Subtotal:

11,87250

P-3

G221U010

m3

Rend.: 1,100

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
fins aplec temporal i manteniment fins la seva
utilització

Unitats

11,87250

1,94

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Maquinària
C110U040
C131U001

h
h

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050

/R x 18,77000

=

4,69250

/R x 74,94000

=

0,93675

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000

/R x 73,07000

=

18,26750

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,100

/R x 55,68000

=

1,39200

Subtotal:

25,28875

A0112000

h

Cap de colla

0,0021

/R x 25,95000

=

0,04954

A0150000

h

Manobre especialista

0,0103

/R x 21,15000

=

0,19804

Subtotal:

0,24758

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

C131U000

h

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,0103

/R x 60,22000

=

0,56388

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

0,0205

/R x 55,68000

=

1,03767

25,28875
37,16125
1,85806

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G21R11AR

u

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

39,01931

Rend.: 1,000

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària,
aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de
compostatge (no més lluny de 20 km)

118,90

Preu

Parcial

€

A012P000

h
h

Ajudant jardiner
Oficial 1a jardinero

0,440

/R x 28,32000

=

12,46080

0,440

/R x 29,41000

=

12,94040

Subtotal:

25,40120

P-4

G221U0E0

m3

Import

h

Camió grua

1,000

/R x 49,28000

=

49,28000

h

Motoserra

0,440

/R x 3,53000

=

1,55320

Subtotal:

50,83320

B2RA9SB0

t

t

Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,360

Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,150

x 81,38000

x 48,82000

=

=

50,83320

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

1,000

/R x 24,50000

=

0,09959

A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x 21,15000

=

0,08598

A0112000

h

Cap de colla

0,200

/R x 25,95000

=

0,02110

Subtotal:

29,29680

€

Import

0,20667

0,20667

Maquinària

7,32300

36,61980

1,95

Preu

C131U062

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)

0,150

/R x 131,63000

=

0,08026

C131U017

H

EXCAVADORA-CARREGADORA DE 385 HP, TIPUS 1,000
CAT-245 O EQUIVALENT

/R x 148,49000

=

0,60362

C1501U03

H

CAMIÓ TRACTOR DE 450 HP, DE 36 T (17,5 M3)

/R x 82,33000

=

0,97056

2,900

Subtotal:

Subtotal:

1,94159

Ma d'obra

Materials
B2RA9TD0

1,84913
0,09246

25,40120
Unitats

CRE23000

1,60155

5,00 %

Rend.: 246,000

Decapatge del terreny previ consistent en una
excavació dels 20 primers cm de terreny no
classificat amb mitjans mecànics, assegurant la
retirada i eliminació de les zones superiors amb
presència de llavors i rizomes d'espècies al·lòctones,
inclou la càrrega i transport a aplec temporal fins a la
seva reutilització definitiva, o abocador, tal i com
s'explica al Plec de Prescripcions

Maquinària
C1503000

1,60155

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A013P000

0,24758

Maquinària

Subtotal:

P-2

6

36,61980

1,65444

1,65444

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

7

PARTIDES D'OBRA

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G221U0E1

Pàg.:

m3

Rend.: 246,000

Excavació de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics, amb el garbellat i selecció de les graves
fins a obtenir uns diàmetres específics tal i com
s'explica al Plec de Prescripcions. Inclou la càrrega i
transport a aplec temporal fins a la seva reutilització
definitiva, o abocador (en aquest cas inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador).

Unitats

2,05

Preu

Parcial

1,86111
0,09306

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,95417

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-7

G221U0RC

m3

1,82064
0,09103

5,00 %

1,91167

Rend.: 246,000

Decapatge de terra aprofitable, consistent en una
excavació dels 20 segons cm de terreny no classificat
amb mitjans mecànics, inclou la càrrega i transport a
aplec temporal fins a la seva reutilització definitiva
dins de l'obra, tal i com s'explica al Plec de
Prescripcions.

1,29

Unitats

Preu

Parcial

h

Oficial 1a

1,000

/R x 24,50000

=

0,09959

A0112000

h

Cap de colla

0,260

/R x 25,95000

=

0,02743

A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x 21,15000

=

0,08598

0,08598

A0112000

h

Cap de colla

0,200

/R x 25,95000

=

0,02110

A0121000

h

Oficial 1a

1,000

/R x 24,50000

=

0,09959

Manobre especialista

/R x 21,15000

1,000

=

Subtotal:

0,21300

0,21300
Subtotal:

Maquinària
C1501U03

H

CAMIÓ TRACTOR DE 450 HP, DE 36 T (17,5 M3)

3,000

/R x 82,33000

=

1,00402

C131U062

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)

0,250

/R x 131,63000

=

0,13377

C131U017

H

EXCAVADORA-CARREGADORA DE 385 HP, TIPUS 1,000
CAT-245 O EQUIVALENT

/R x 148,49000

=

0,60362

Subtotal:

0,20667

C131U017

1,74141

H

/R x 148,49000

EXCAVADORA-CARREGADORA DE 385 HP, TIPUS 1,000
CAT-245 O EQUIVALENT

=

0,60362

C131U062

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)

0,150

/R x 131,63000

=

0,08026

C1501U03

H

CAMIÓ TRACTOR DE 450 HP, DE 36 T (17,5 M3)

1,000

/R x 82,33000

=

0,33467

1,74141
1,95441
0,09772

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

G221U0E3

m3

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,05213

Rend.: 246,000

Excavació de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics, tal i com s'explica al Plec de Prescripcions.
Inclou la càrrega i transport a aplec temporal fins a la
seva reutilització definitiva, o abocador (en aquest
cas inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador).

1,91

Preu

Parcial

0,20667

Maquinària

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Ma d'obra

A0121000

h

€

Import

Ma d'obra

A0150000

8

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

€

1,01855
1,22522
0,06126

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

G221ZS03

m3

1,28648

Rend.: 227,000

Excavació sota l’aigua amb mitjans mecànics, per
obtenció de graves. Inclou el garbellat i selecció de
graves fins obtenir els diàmetres específics (superiors
a 64 mm), càrrega i transport a aplec fins la seva
utilització temporal

Unitats

Import

Ma d'obra

1,01855

5,21

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x 21,15000

=

0,08598

A0112000

h

Cap de colla

0,500

/R x 25,95000

=

0,05716

A0121000

h

Oficial 1a

1,000

/R x 24,50000

=

0,09959

A0150000

h

Manobre especialista

1,400

/R x 21,15000

=

0,13044

A0112000

h

Cap de colla

0,260

/R x 25,95000

=

0,02743

A0121000

h

Oficial 1a

2,500

/R x 24,50000

=

0,26982

Subtotal:

0,21300

0,21300

Maquinària

Subtotal:

0,45742

0,45742

Maquinària
C131U017

H

EXCAVADORA-CARREGADORA DE 385 HP, TIPUS 1,000
CAT-245 O EQUIVALENT

/R x 148,49000

=

0,60362

C1501U03

H

CAMIÓ TRACTOR DE 450 HP, DE 36 T (17,5 M3)

/R x 82,33000

=

1,00402

3,000

Subtotal:

1,60764

1,60764

C131U017

H

EXCAVADORA-CARREGADORA DE 385 HP, TIPUS 3,000
CAT-245 O EQUIVALENT

C1501U03

H

CAMIÓ TRACTOR DE 450 HP, DE 36 T (17,5 M3)

3,600

C131U063

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)

1,600

/R x 148,49000

=

1,96242

/R x 82,33000

=

1,30567

/R x 175,77000

=

1,23891

Subtotal:

4,50700

4,50700

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
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del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

9

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A0150000

m3

5,00 %

5,21264

Rend.: 1,000

Aportació de graves amb material procedent de la
mateixa obra, garbellada, i estesa del mateix segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Unitats

h

Manobre especialista

1,47

Preu

Parcial

=

Subtotal:

0,12479
0,15593

0,15593

Maquinària
C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

/R x 78,21000

0,0059

€

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

Ma d'obra

0,46144
0,46144

0,46144
0,61737
0,03087

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
A0112000

h

Cap de colla

0,0012

/R x 25,95000

=

0,03114

A0150000

h

Manobre especialista

0,0059

/R x 21,15000

=

0,12479

Subtotal:

P-12

0,15593

G228GRAV

m3

0,15593

Maquinària
C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

/R x 78,21000

0,0159

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,24354
1,24354

1,24354
1,39947
0,06997

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

/R x 21,15000

0,0059

4,96442
0,24822

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G226U0M1

G226UR10

10

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-9

Pàg.:

m3

0,65

Rend.: 21,000

Reblert de llera amb graves i material seleccionat
garbellat de diàmetre superior a 64mm, procedent de
l’obra. Inclou el transport del material des dels aplecs,
el dipòsit i col·locació del material dins el riu i la
construcció d’accessos i plataformes fluvials d’obra,
per treball de maquinaria, així com la seva posterior
retirada. Es mesurarà sobre perfil teòric i d’acord amb
les característiques definides al Plec de Prescripcions
Tècniques. (P-10).

Unitats

4,08

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

1,46944

Rend.: 1,000

Reblert de la zona d'excavació G8 amb les graves
procedents de la pròpia obra i descartades per a la
seva reutilització posterior. Aquesta operació inclou
tota l'estesa del material, i el reperfilat dels marges
suavització de pendents segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

0,64824

A0150000

h

Manobre especialista

0,016

/R x 21,15000

=

0,01611

A0112000

h

Cap de colla

0,015

/R x 25,95000

=

0,01854

€

Subtotal:

0,03465

0,03465

Maquinària

Unitats

Preu

Parcial

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

0,750

/R x 44,47000

=

1,58821

C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,750

/R x 63,49000

=

2,26750

Import

Subtotal:

3,85571

3,85571

Ma d'obra
A0112000

h

Cap de colla

0,0012

/R x 25,95000

=

0,03114

A0150000

h

Manobre especialista

0,0059

/R x 21,15000

=

0,12479

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,15593

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

/R x 78,21000

0,0059

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-13

0,46144
0,46144

G226UR11

m3

0,64824
0,65

Unitats
h

Cap de colla

4,08488

Rend.: 1,000

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Unitats

0,26

Preu

Parcial

Preu

Parcial

€

0,0012

/R x 25,95000

=

0,03114

Import

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,003

/R x 21,15000

=

0,06345

A0112000

h

Cap de colla

0,0005

/R x 25,95000

=

0,01298

A0121000

h

Oficial 1a

0,003

/R x 24,50000

=

0,07350

Subtotal:

Ma d'obra
A0112000

m2

0,61737
0,03087

5,00 %

Rend.: 1,000

Reblert amb material procedent del decapatge
seleccionat a afegir a sobre del reblert posterior de
graves. Inclou tota l’estesa de material i el reperfilat
dels marges i suavització de pendents del terreny
segons
condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G22DU100

0,46144

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,15593

Maquinària

3,89036
0,19452

5,00 %

0,14993

Maquinària
C131U028

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0002

/R x 63,49000

=

0,01270

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

0,0002

/R x 78,21000

=

0,01564

0,14993

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

C15018U1

h

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

0,001

/R x 44,47000

=

0,04447

C200U001

h

Motoserra per a la tala d'arbres

0,003

/R x 3,01000

=

0,00903

C131U001

h

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0002

/R x 74,94000

=

0,01499

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:
B0442004

0,09683

m

Bloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a
2.000 kg, inclòs transport a l'obra

x 22,92000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,25910
18,61
Preu

Parcial

€

Cap de colla

1,000

/R x 25,95000

=

0,81094

A0121000

h

Oficial 1a

1,000

/R x 24,50000

=

0,76563

1,000

/R x 21,15000

=

0,66094

h

Manobre especialista

Subtotal:

P-16

GD5AU016

m

Import

39,78625
9,41

Preu

Parcial

A0150000
2,23751

h

Manobre especialista

1,000

/R x 21,15000

=

0,55658

=

0,13658

=

0,64474

A0112000

h

Cap de colla

0,200

/R x 25,95000

A0121000

h

Oficial 1a

1,000

/R x 24,50000
Subtotal:

h

Motoserra per a la tala d'arbres

1,000

/R x 3,01000

=

0,09406

C1501U05

h

Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a
grans pendents)

2,000

/R x 77,56000

=

4,84750

C131U060

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)

1,000

/R x 78,21000

=

2,44406

C131U016

h

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

1,000

/R x 131,51000

=

4,10969

C133U020

h

Corró vibratori autopropulsat de 10 a 12 t

0,720

/R x 61,30000

=

1,37925

C133U001

h

Motoanivelladora de 125 hp

0,720

/R x 61,92000

=

1,39320

Subtotal:

14,26776

m3

Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

x 3,65000

0,334

=

Subtotal:

BD5AU160

m

Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

G3J2U085

m3

1,21910

GR226541

ha

1,21910
17,72437
0,88622

Unitats

39,79

Preu

Parcial

h

Manobre especialista

1,000

/R x 21,15000

=

3,52500

A0112000

h

Cap de colla

0,200

/R x 25,95000

=

0,86500

Subtotal:

4,39000

CR22U010

h

Tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW de
potència, amb equip subsolador amb 3 braços i d'una
amplària de treball de 1,51 a 1,99 m

h

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000

/R x 63,49000

=

8,95990
0,44800
9,40790
1.871,82

Preu

Parcial
=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

€

Import

1.782,69000

1.782,69000

P-18

GR2B1101

m2

4,39000

1.871,82450

Rend.: 1,000

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior a 25%

2,42

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardinero

0,0667

1.782,69000
1.782,69000
89,13450

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
10,58167

7,62200

5,00 %

/R x 45,71000

39,000

€

Maquinària
C131U028

7,62200

Rend.: 1,000

Subsolament de terreny compacte a una fondària de
treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de
25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una
amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un
pendent inferior al 25 %

Ma d'obra
A0150000

7,62200

Maquinària

18,61059

Rend.: 6,000

Pedra de naturalesa calcària de 1.200 a 2.000 kg,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

1,33790

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,26776
P-17

COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

Subtotal:

1,21910

5,00 %

Import

1,33790

x 7,40000

1,030

Unitats
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Materials

Materials
B03DU001

22,92000
37,89167
1,89458

Rend.: 38,000

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

Maquinària

P-15

22,92000

Ma d'obra

2,23751

C200U001

10,58167

22,92000

5,00 %

Unitats
h

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0112000

10,58167

Subtotal:

0,24676
0,01234

Rend.: 32,000

Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí
d'accés als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal

m3

0,09683

5,00 %

Unitats

A0150000

12

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G22TU102

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-14

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

/R x 29,41000

=

1,96165

€

Import

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

13

PARTIDES D'OBRA

A0112000

h

Cap de colla

/R x 25,95000

0,0133

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

0,34514
2,30679

5,00 %

m3

2,30679

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,035

x 0,82000

=

0,02870

2,30679
0,11534

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,002

x 6,93000

=

0,01386

Subtotal:

2,42213

Rend.: 89,000

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre els
terrenys prèviament decapats, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització

Unitats

1,83

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

P-21
A0160000

h

Peó

0,550

/R x 20,92000

=

0,12928

A0112000

h

Cap de colla

0,150

/R x 25,95000

=

0,04374

Subtotal:

0,17302

GR66U4S1

u

0,17302

Maquinària
CR22U001

h

Tractor amb equip per a tractament del subsòl

0,650

/R x 56,34000

=

0,41147

C131U025

h

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,603

/R x 51,02000

=

0,34567

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

1,300

/R x 55,68000

=

0,81330

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Unitats

1,57044

1,57044

BRAD00S1

u

4,75

€

BR34J001
BR3B6U00

BR823002

DR62001

u

u

u

Subministrament d'unitat de Fraxinus angustifolia o
Acer campestre amb contenidir AF minim de 300 cc.
de característiques genètiques i fenotipiques
semblants a les presents a l'àmbit de projecte,
recullida en un hàbitat de característiques similats a
les de l'àmbit de projecte, i mantinguda en viver al
menys 1 any

1,000

Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 75 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció

1,000

Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars

1,000

x 0,75000

=

Preu

Parcial
=

1,20000

0,002

x 6,93000

=

0,01386

0,035

x 0,82000

=

0,02870

Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 75 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció

1,000

x 0,16000

=

0,16000

Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

1,000

x 3,57070

=

3,57070

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

BR823002

u

DR62001

u

Import

Materials
BRAD00F1

5,22

x 1,20000

1,000

1,83063

Parcial

4,74942

Rend.: 1,000

Subministrament i plantació d'unitats de Salix sp.
Populus alba, etc extretes de la zona i mantingudes
en viver durant un any mínim, i subministrada en
alveol forestal de 250cc-400cc, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió de l'escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins a la recepció
de l'obra

Subministrament d'unitat de Salix sp. o Populus sp,
amb contenidir AF minim de 300 cc. de
característiques genètiques i fenotipiques semblants
a les presents a l'àmbit de projecte, recullida en un
hàbitat de característiques similats a les de l'àmbit de
projecte, i mantinguda en viver al menys 1 any

1,74346
0,08717

5,00 %

Preu

4,52326
0,22616

5,00 %

Unitats

Rend.: 1,000

Subministrament i plantació d'unitats Fraxinus
excelsior, etc extrets de la zona i mantingudes en
viver durant un any mínim, i subministrada en alveol
forestal de 250cc-400cc, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió de l'escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins a la recepció
de l'obra

4,52326

0,75000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

4,97326

4,97326
4,97326
0,24866

5,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
x 0,16000

=

0,16000

x 3,57070

=

3,57070

€

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GR66U4F1

4,52326

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Ma d'obra

P-20

14

necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

COST EXECUCIÓ MATERIAL
GR3PU0T1

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-19

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

P-22

GR66U4V1

u

Subministrament i plantació d'unitats de Alnus
glutinosa extretes de la zona i mantingudes en viver
durant un any mínim, i subministrada en alveol
forestal de 250cc-400cc, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió de l'escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins a la recepció

Rend.: 1,000

5,22192
4,75

€

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

15

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

de l'obra

necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.
Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,002

x 6,93000

=

0,01386

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

DR62001

u

Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.

1,000

x 3,57070

=

3,57070

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,035

Subministrament d'unitat d'Alnus glutinosa amb
contenidor AF minim de 300 cc. de característiques
genètiques i fenotipiques semblants a les presents a
l'àmbit de projecte, recullida en un hàbitat de
característiques similats a les de l'àmbit de projecte, i
mantinguda en viver al menys 1 any

1,000

Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 75 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció

1,000

BRAD00V1

BR823002

kg
u

u

P-24

x 0,82000
x 0,75000

=
=

x 0,16000

=

m3

4,59192

Rend.: 1,920

Càrrega i transport de terres no reaprofitades (no
aptes per a la restauració final de l'àmbit d'obra, ni
reaprofitades a l'entorn de la mateixa), fins altre lloc
d'ús o a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.

0,02870

Unitats

2,10

Preu

Parcial

0,75000

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

/R x 32,21000

0,119

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,16000

4,52326

4,52326
4,52326
0,22616

5,00 %

4,74942

Rend.: 1,000

Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus
sp i similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç inferior mín.
3), procedents d'un entorn ecològic similar al de
l'àmbit d'estudi, en AF 300 cc, en clot de plantació
0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra

Import

=

1,99635
1,99635

1,99635
1,99635
0,09982

5,00 %

4,59

€

P-25

I2RA7CAN

m3

2,09617

Rend.: 1,000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts. Inclou cànon de deposició

Unitats

3,31
Preu

B2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

x 3,15000

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu

Parcial

Materials
BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,002

x 6,93000

=

0,01386

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,035

x 0,82000

=

0,02870

BR4D2001

u

Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus
sp o similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç inferior
mínim 3), en AF 300 cc

1,000

x 0,60000

=

0,60000

BR823002

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 75 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció

1,000

x 0,16000

=

0,16000

DR62001

u

Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars

1,000

x 3,57070

=

3,57070

Import

Parcial

€
Import

Materials

Subtotal:

Unitats

€

Maquinària

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

I2R5TT01

4,37326
0,21866

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

GR66U5T1

4,37326

5,00 %

Subtotal:

Subtotal:

P-23

4,37326

Import

Materials

BR3B6U00

16

=

3,15000

3,15000

5,00 %

3,15000
3,15000
0,15750
3,30750

€
P-26
XPA1IMO1
pa
Partida alçada per imprevistos en obra
Rend.: 1,000
6.500,00
_____________________________________________________________________________________________________________

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

17

PARTIDES ALÇADES

€
Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
Rend.: 1,000
12.367,49
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
_____________________________________________________________________________________________________________
XPA000SS

pa

€
Partida alçada a justificar per a la gestió de residus
Rend.: 1,000
7.653,46
de construcció i demolició
_____________________________________________________________________________________________________________
XPAX0000

pa

ANNEX NÚM. 18
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE
L’ADMINISTRACIÓ

Annex 18. Pressupost per al coneixement de l’Administració

Annex 18. Pressupost per al coneixement de
l’Administració

La valoració de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels
materials i de la maquinària, formant els preus de les diverses unitats d’obra, tal com es justifica
a l’annex 17 de justificació de preus.
Pressupost d’execució material (PEM): El pressupost d’execució material ascendeix a la
quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-CINC MIL NOU-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-QUATRE
CÈNTIMS (345.920,34 €).
Pressupost d’execució per contracte sense IVA (PEC sense IVA): El pressupost d’execució per
contracte sense IVA ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS ONZE MIL SIS-CENTS
QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS (411.645,20 €).
Pressupost d’execució per contracta amb IVA (PEC amb IVA): El pressupost d’execució per
contracte amb IVA ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT MIL NORANTA
EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (498.090,69 €).
Pressupost per al coneixement de l’Administració:
El pressupost per al coneixement de l’Administració estarà constituït per:
-

-

Pressupost d’execució material:
o Despeses Generals (13%):
o Benefici Industrial (6%):
Pressupost d’execució per contracta (IVA exclòs):
o
IVA (21% s/PEC (IVA exclòs):
Pressupost d’execució per contracta (IVA inclòs):
Expropiacions:
Pressupost per al coneixement de l’Administració:

345.920,34 €
44.969,64 €
20.755,22 €
411.645,20 €
86.445,49 €
498.090,69 €

31.014,60 €
529.105,29 €

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració de les obres del projecte ascendeix a la
quantitat de CINC-CENTS VINT-I-NOU MIL CENT CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS
(529.105,29 €).
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1.

Plec de Prescripcions generals
1.1

Objecte del plec i àmbit d’aplicació

El present Plec General de Prescripcions Tècniques té per objecte definir les especificacions,
prescripcions, criteris i normes que regiran l’execució del “Projecte de rehabilitació
hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent
l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca
Osona”.

1.2

Àmbit d’aplicació

Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicació a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el
que no siguin explícitament modificades pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, i
restaran incorporades al Projecte. En tot cas les condicions establertes en el Contracte d’Obres
prevaldrà per sobre d’aquestes Condicions Generals en el cas de discrepàncies entre ells.
En tots els articles del present Plec General de Prescripcions Tècniques s’entendrà que el seu
contingut regeix per les matèries que expressen els seus títols en quant no s’oposin per ésser
menys restrictives a l’establert en disposicions legals vigents.

1.3

Documents que defineixen les obres

Són els que formen part del present Projecte:
-

Document núm. 1. Memòria
Document núm. 2. Plànols
Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques particulars
Document núm. 4. Pressupost

La forma, dimensions i detalls constructius de les diferents parts de les obres s'especifiquen en
els preus corresponents, en els pressupostos i en els plànols d'execució i detall així com en les
ordres escrites que, d'acord amb el que prescriu aquest Plec, doni, si escau, el Director de les
Obres durant el seu desenvolupament.

1.4

Contradiccions i omissions del projecte

En el cas de produir-se contradiccions entre el que prescriu el present Plec i alguns dels
documents abans ressenyats, prevaldrà la condició més exigent pel que fa a aptituds tècniques
de materials i execució de les unitats d'obra.
En concret, entre els Documents del present Projecte, s'ha de tenir en compte el següent:
-

-

El Document núm. 2. Plànols, té prelació sobre els altres documents del Projecte en relació
a les dimensions en cas d'incompatibilitat entre els mateixos. Pel que fa a les discrepàncies
que en aquest document pugui haver-hi entre dades gràfiques i numèriques sempre tindran
prelació les dades numèriques.
El Document núm. 3. Plec de prescripcions tècniques particulars, té prelació sobre els altres
en relació als materials a emprar, execució, amidament i valoració de les obres.
El Quadre de Preus núm. 1 té prelació sobre qualsevol altre document en relació als preus
de la unitat d'obra.

Les omissions en aquests documents o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin
manifestament millorables per dur a terme l'esperit o intenció exposats en els documents, o

que, per ús i costum, hagin de ser realitzats, no només no eximeixen el Contractista de l'obligació
d'executar aquests detalls d'obra, omesos o erròniament descrits, sinó que, per contra, han de
ser executats com si haguessin estat completa i correctament especificats en els documents.
Només si el detall o obra menor omesa o incompleta té prou entitat segons el parer del Director
de les Obres, podrà ser reconsiderat per a la seva inclusió en els pressupostos.

1.5

Disposicions aplicables

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s’oposi a ell seran d’aplicació
els següents documents:
Llei 3/2011, de 14 de novembre, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
RD 1098/2001, de la Ley de Contratos de la Administración Pública.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Canonades de Sanejament de Poblacions.
Aprovació per O.M. de 15 de Setembre de 1986 BOE nº 228 de 23 de Setembre de 1986.
Normes provisionals per a la redacció de projectes d’Aprovisionament i Sanejament de
poblacions.- (En el que modifiquin o complementin a les anteriors).
Reglamentació Nacional del Treball en la Construcció i Obres Públiques i disposicions
complementàries. Ordre 11-4-1946 i 8-2-1951.
Reglamentació i ordre en vigor sobre seguretat i salut en el treball en la construcció i
obres públiques.
Reglament d’armes i explosius.- Aprovació per Decret de 27 de Desembre de 1944
(actualització).
O.M. de 14 de Març de 1960 i D.C. nº67 de la Direcció General de Carreteres sobre
senyalització de les obres.
Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
Reial Decret 16/1987 referent a Seguretat i Salut en les obres.
Modificació parcial i ampliació de les Instruccions complementàries MI.BT.004, 007 i 017,
annexes el vigent reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministre d’Indústria i
Energia de 19 de Desembre de 1977.
Instrucció per el projecte i l’execució d’obres de formigó de massa o armat EHE
actualment en vigor.
Instruccions per el Projecte i Execució d’obres de formigó pretensat
EHE en vigor.
Plec de condicions Facultatives Generals per obres d’aprovisionament d’aigües.Aprovat per O.M. de 7 de Gener de 1978 i per obres de sanejament, aprovat per O.M. de 23
d’agost de 1949.
Instruccions per a la fabricació i subministrament de formigó preparat (ENPRE-72).- O.M.
de 10 de maig de 1973.
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Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat. (CI.ET. 1980).
Plec General de Condicions Facultatives per a canonades d’aprovisionament d’aigües,
aprovat per O.M. de 28 de Juliol de 1974.
Plecs de Condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó
de l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment.- Barcelona 1960.
Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97.- Decret,
de la Presidència del Govern.
Criteris a seguir per a la utilització de ciments inclosos en el Plec de Prescripcions
Tècniques Generals per a la recepció de ciments RC-97.- Ordre del Ministeri d’Obres Públiques
de Juny de 1997.
Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaiola en les obres de
construcció. En vigor (RY-BS) 1999
Normes HTM-73.- De l’Institut Eduardo Torroja.
Normes UNE compliment obligatori en el Ministeri d’Obres Públiques.- O.O.M.M. de 5
de Juliol de 1967, 11 de Maig de 1671 i 28 de Maig de 1974.
Normes DIN.- (Les no contradictòries amb les normes FEM) i Normes UNE.
Instal·lacions de transport i línies en general.- (O.M. de Febrer de 1949 BOE. 10 d’Abril).
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Decret 2413/1973, del Ministeri d’Indústria
de 20 de Setembre de 1973.

Norma MV 101-1962 “Accions en la Edificació”.- Decret 195/1963, del Ministeri de
l’habitatge de 17 de Gener de 1963.
Norma MV 102-1975.- Càlcul de les estructures d’acer laminat de l’edificació.
Norma MV 103-1972.- Càlcul de les estructures d’acer laminat de l’edificació.
Norma MV 104-1966.- Execució de les estructures d’acer laminat en l’edificació.
Norma MV 105-1967.- Reblons d’acer.
Norma MV 106-1968.- Cargols ordinaris i calibrats, cargols i volanderes d’acer per
estructures d’acer laminat.
Norma MV 107-1968.- Cargols d’alta resistència per estructures d’acer.
Instrucció del ministeri d’Obres públiques referent al projecte i obra de Carreteres i vials
següents:
1.-Instrucción de Carreteres 3.1.IC de 1999
2.-Instrucción 5.1. i 5.2. IC: sobre drenatge i drenatge superficial
3.-Instrucció 6.1 IC. sobre secció de ferm
4.-Instrucció 8.1. IC. de senyalització vertical
5.-Instrucció 8.2. IC de marques vials
6.-Instrucció 8.3 IC de senyalització d’obres

Instruccions complementàries del reglament electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del
Ministeri d’Indústria de 31 d’Octubre de 1973.

Instruccions ME-762 d’estructures d’acer, de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció
i del Ciment.

Aplicació de les Instruccions de línies aèries de transport d’energia elèctrica d’alta tensió
en els serveis d’obres públiques.- (O.M. de 10 de Juliol de 1948 BOE de 21 de Juliol)

Norma MV 301-1970.- “Impermeabilització de cobertes amb materials bituminosos”.
Decret 2752/1971, del Ministeri de l’habitatge de 13 d’Agost de 1971.

Reglament tècnic de línies elèctriques aèries d’alta tensió.- Decret 3151/1968 de 28 de
Novembre.

Normes INTA.- (Institut Nacional de Tècnica Aerospacial “Esteban Terradas”) de la
comissió 16 sobre pintures, vernissos, etc.

Modificació de la Instrucció complementària MI.BT.025 del vigent reglament
electrotècnic per a baixa tensió.- Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia de 19 de desembre de
1977.

Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura.- Ordre del Ministeri
de l’habitatge de 4 de Juny de 1973.

Llei d’ordenança i defensa de la indústria nacional.- Llei de 24 de Novembre de 1939.
Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11)
Norma de de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07),
Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSR-02)
Normes NLT del laboratori de transports i mecànica del sòl del Centre d’Estudis i
Experimentació d’Obres Públiques.
Mètode d’assaig del Laboratori Central (MOPU).

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- Aprovat
per O.M. de 6 de Febrer de 1976. i posterior modificacions aprovades .
Instrucció per el control de fabricació i posada en obre de mescles bituminoses.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECS.- Estructures. Càrregues Sísmiques. Ordre del
Ministeri de l’habitatge de 15 de Febrer de1973.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEP.- “Instal·lacions d’Electricitat. Posada a terra”
Ordre del Ministeri de l’habitatge de 13 de Març de 1973.
Norma Tecnològica de l’Edificació.- “Estructures. Càrregues. Retracció”. Ordre del
Ministeri de l’habitatge de 12 d’Abril de 1973.
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Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RPA.- “Revestiment de Paraments: Alicatats”.
ordre del Ministeri de l’habitatge de 25 de Maig de 1973.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CCT.- “Fonamentacions. Contencions: Talús”.
Ordre del Ministeri de Obres Públiques i Urbanisme de 22 de Novembre de 1977.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECV.- “Estructures Càrregues: Vent”. Ordre del
Ministeri de l’habitatge de 4 de Juny de 1973.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-QAT.- “Cobertes: Terrats transitables”. Ordre el
Ministeri de l’habitatge de 6 de Juny de 1973.

Norma ASTM C76.- Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe.
Norma ASTM C361.- Reinforced Concrete Low-Head Pressure Pipe
Norma ASTM C443.- Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with Rubber
Gaskets.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RSS.- Revestiments de terres: Soleres” Ordre del
Ministeri de l’Habitatge de 4 d’Octubre de 1973.

Norma ASTN C478.- Precast Reinforced Concrete Manhola Risers and Tops.
Norma ASTM C506.- Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-QAN- “Cobertes: terrat no transitat”. Ordre del
Ministeri de l’Habitatge de 3 de Desembre de 1973.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-FCA.- “Façanes Fusteria d’Acer”. Ordre del
Ministeri de l’Habitatge de 28 de Gener de 1974.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEB.- “Instal·lacions d’ electricitat: Baixa Tensió”.
Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 13 d’Abril de 1974.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-PRG.- “Revestiments de Paraments: Guarnits i
lliscats”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 25 d’Abril de 1974.

Norma ASTM C655.- Reinforced Concrete D-Load Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe.
Norma ASTM C789.- Precast Reinforced Concrete Box Sections for Culverts, Sotrm
Drains and Sewers.
Norma ASTM C877.- External Sealing Bands for Noncircular Concrete Sewer, Storm Drain
and Culvert Pipe.
Norma ASTM C923.- Resilient. Connectors between Reinforced Concret Manhole
Structure and Pipe.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-EFB.- “Estructures de Fàbrica de Blocs”. Ordre del
Ministeri de l’Habitatge de 27 de Juliol de 1974.

Norma ASTM C497.- Testings Concrete Pipe and Tile.
Norma “Pipe, Asbestos - Cement”.- Federal Specifications 55-P-351a (Pressure).

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-RPE.- “Revestiment de Paraments: Arrebossats”
Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 5 de Novembre de 1974.

Norma “Pipe, Asbestos, - Cement, Sewer, Nonpressure”.- SS-P331a (Pressure)

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADD.- “Condicionament del terreny. Desmunts:
Demolicions”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 10 de Febrer de 1975.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-EHV.- “Estructures de formigó armat: Bigues”.
Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 24 de Febrer de 1975.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-IEI.- “Instal·lacions d’ Electricitat: Enllumenat
interior”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 8 de Novembre de 1975.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-CEG.- “Ciments Estudis: Geotècnics. Ordre del
Ministeri de l’Habitatge de 10 de Desembre de 1975.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADV.- “Condicionament del terreny.
Desmuntatge: Buidats”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 1 de Març de 1976.
Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ECG.- “Estructures Càrregues: Gravitatòries”.
Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 10 de Juny de 1976.Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADZ.- “Condicionament del terreny.
Desmuntatges: Rases i Pous”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 29 de Desembre de 1976.

Norma “Pipe, Asbestos - Cement, Sewer, Nonpressure”.- SS-P331c
Norma “Tentative Standard Specification for Asbestos-Cement Water Pipe”.- AWWA
CHOOT.
Norma ASTM C296.- Asbestos - Cement Pressure Pipe.
Norma ASTM C428.- Asbestos - Cement Nonpressure Sewer Pipe.
Norma ASTM C500.- Testing Asbestos - Cement Pipe.
Norma ASTM C14.- Concrete Sewer, Sotrm Drain and Culvert Pipe.
Norma ASTM C497.- Standard Methods of Testing concrete Pipe, Setion or Tile.
Norma ASTM C465.- Additius químics.
Seran de compliment també aquelles normes i plecs de prescripcions tècniques aprovades per
l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ADE.- “Condicionament del terreny.
Desmuntatges: Explanacions”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 25 de Març de 1977”.

En general, quantes prescripcions figuren a les Normes, Instruccions o Reglaments
oficials, que guarden relació amb les obres del present projecte, amb les seves instal·lacions
complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les.

Norma Tecnològica de l’Edificació NTE-ASD.- Condicionament del terreny. Sanejament:
Drenatges i drenants”. Ordre del Ministeri de l’Habitatge de 18 d’Abril de 1977.

Així mateix queda obligat el Contractista al compliment de tota la legislació vigent sobre
protecció del medi, residus, aigües, i altres de caràcter sectorial aplicables.
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1.6

Subcontractistes i preus fets

L'adjudicatari o Contractista general podrà donar a preu fet o en subcontracte qualsevol part de
l'obra, però per a això cal que prèviament obtingui de l'Administració o de la Direcció de l'Obra
l'oportuna autorització, per a la qual haurà d'informar prèviament de la seva intenció i extensió
del preu fet al Director de l'Obra.
L'obra que el Contractista pugui donar a preu fet no pot excedir el vint-i-cinc per cent (25%) del
valor total del contracte, llevat autorització expressa de l'Enginyer Director de l'Obra.
L'Enginyer Director de l'Obra està facultat per decidir l'exclusió d'un preu fet per ser, al seu parer,
incompetent o no reunir les necessàries condicions. Comunicada aquesta decisió al Contractista,
aquest haurà de prendre les mesures necessàries i immediates per a la rescissió d'aquest preu
fet.
En cap cas es pot deduir cap relació contractual entre els preus fets i l'Administració com a
conseqüència del desenvolupament que aquells facin de treballs parcials corresponents al
contracte entre l'adjudicatari i la mateixa, sent aquest sempre responsable davant
l'Administració de totes les activitats a escara i de les obligacions derivades de l'incompliment
de les condicions expressades en el present Plec.

1.7

Condicions de la localitat

El Contractista haurà de conèixer suficientment les condicions de la localitat, dels materials
utilitzables en qualitat i situació, i de totes les circumstàncies que puguin influir en l'execució i
en el cost de les obres, en la intel·ligència que, a menys d'establir-explícitament el contrari, no
tindrà dret a eludir la seva responsabilitat ni a formular cap reclamació fundada en dades o
antecedents del projecte que puguin resultar equivocats.

1.8

Representació de l'administració

L’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya, designarà al Director de les Obres,
que per sí o per aquelles persones que designi en la seva representació, seran els responsables
de la inspecció i vigilància de les obres, assumint totes les obligacions i prerrogatives que els
pugui correspondre.

1.9

Representació de la contracta

El Contractista haurà de designar a un tècnic perfectament identificat amb el Projecte, que actuï
com a representant davant l'Administració en qualitat de Director de la Contracta, i que haurà
d'estar representat permanentment a l'obra per persona o persones amb prou poder per a
disposar sobre totes les qüestions relatives a les mateixes, pel qual haurà de posseir els
coneixements tècnics suficients.
El Contractista mantindrà adscrit a l'execució de l'obra el corresponent equip d'assessorament,
que proporcionarà els plànols de detall tant de l'obra civil com dels equips tècnics així com les
instruccions per al muntatge i, en general tota la documentació tècnica necessària. Aquest equip
de Projecte realitzarà també el Projecte Final de les Obre.
Durant l'horari laboral, del que el Director de la Contracta donarà coneixement al Director
d'Obra, hi haurà sempre a l'obra un representant del Contractista facultat per a rebre documents
o prendre raó d'ordres de l'Administració, sense perjudici de que es pugui acordar per al
lliurement normal de documents algun altre lloc, com l'oficina del Contractista, la seva oficina
de Projectes, etc.

1.10 Facilitats per a la inspecció
El Contractista proporcionarà al Director de l'Obra, o als seus subalterns o delegats, tota classe
de facilitats per als replantejaments, reconeixements, amidaments i proves de materials, així
com per a la inspecció de la mà d'obra en tots els treballs, a fi de comprovar el compliment de
les condicions establertes en aquest Plec, permetent l'accés a totes les parts de l'obra i fins i tot
als tallers o fàbriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres.

1.11 Maquinària i mitjans auxiliars
Tota la maquinària i mitjans auxiliars emprats pel contractista van al seu càrrec exclusiu, sense
que en cap cas pugui exigir-se que l'Administració els aboni, ja que el seu cost presumible i
despeses d'amortització i conservació es consideraran inclosos en els diferents preus. No podrà
el Contractista, al·legant un alt cost de la maquinària i instal·lacions auxiliars, exigir que se li
aboni cap quantitat en concepte de bestreta sobre aquests mitjans, perquè sigui posteriorment
deduït de la unitat d'obra corresponent, encara que l'Administració està facultada per atorgar
bestretes a compte de Maquinària i mitjans auxiliars, així com per fixar la quantia dels mateixos.
D'altra banda, el Contractista està obligat a augmentar i variar la maquinària i mitjans auxiliars
que estigui emprant si, segons el parer de l'Enginyer Director de l'Obra, resultessin insuficients
o inadequats per al compliment del contracte, encara que haguessin estat acceptats en la
proposta presentada en la licitació o en el programa de treballs a què es refereix l'article 128 del
Reglament General de Contractació de l'Estat.

1.12 Energia elèctrica
Van a càrrec exclusiu del Contractista qualsevol gestió i instal·lacions necessàries per al
subministrament d'energia elèctrica que es pugui necessitar per a l'execució d'aquestes obres.

1.13 Danys produïts per diverses causes
El Contractista haurà d'adoptar les precaucions i realitzar pel seu compte quantes obres siguin
necessàries per a protegir les que construeixi dels atacs que siguin evitables, del foc, aigua i en
general de tots els elements atmosfèrics, anant també al seu càrrec els perjudicis que aquests
elements i agents atmosfèrics poguessin ocasionar a les obres abans de la recepció.
El Contractista haurà, així mateix, d’adoptar les precaucions convenients i realitzar pel seu
compte, totes les obres que siguin necessàries per a protegir les que construeixi de les avaries i
desperfectes que puguin produir-se en elles com a conseqüència de qualsevol causes derivada
de les obres que ocasionin perjudicis a les mateixes.
Les despeses que es produeixin per la reparació de les esmentades avaries i desperfectes aniran
a càrrec del Contractista.

1.14 Relacions legals i responsabilitat pública
El Contractista haurà d'atendre la tramitació, requisit i fiances per obtenir els permisos i
llicències necessàries per a l'execució de les obres, amb excepció de les corresponents a les
expropiacions, o forma d'ocupació que sigui procedent, de les zones afectades per les mateixes.
Així, anirà a càrrec del Contractista indemnitzar els propietaris dels drets que els corresponguin
i tots els danys que es causin amb les pertorbacions del trànsit a les vies públiques, la interrupció
de serveis públics o particulars, obertura de rases, explotació de pedreres, extracció de terres
per a l'execució de terraplens, establiment de magatzems, tallers i dipòsits; els que s'originin per
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l'habilitació de camins provisionals, desviacions de llits i, finalment, els que exigeixin les diferents
operacions que requereixi l'execució de les obres.
En general, és obligació del Contractista causar el mínim entorpiment en el trànsit, senyalitzar
degudament les obres, estrebar i estampir les excavacions si cal i, en resum, adoptar tota mena
de precaucions per evitar accidents i perjudicis, tant als treballadors com als propietaris
confrontants i, en general, a tercers. Els senyals utilitzats hauran de ser oficials sempre que sigui
possible; en cas contrari seran de fàcil interpretació. Les conseqüències que de l'incompliment
d'aquest article puguin derivar-se aniran a càrrec exclusiu del Contractista adjudicatari de les
obres.

1.15 Obligacions del contractista en finalitzar les obres
En finalitzar les obres, s'obliga al Contractista a reparar i restaurar totes les afeccions no
previstes pel present projecte. De la mateixa forma, caldrà retirar tots els materials aportats
cassetes i altres elements, així com una correcta descompactació del terreny i restitució de la
terra vegetal prèviament decapada.

1.16 Fixació de preus contradictoris
Si es donés el cas excepcional i imprevist en el qual fos absolutament necessària la fixació d'un
preu nou, aquest s'ha de fixar en la forma establerta en les disposicions vigents i abans de
l'execució de l'obra a la qual s’hagués d'aplicar; però si per qualsevol causa fos executada abans
d'omplir aquesta formalitat, el Contractista haurà d'acceptar els preus que a proposta de
l'Enginyer Director de l'Obra siguin aprovats per la Superioritat.

1.17 Despeses a càrrec del contractista
Aniran a càrrec del Contractista les despeses que origini la reposició parcial o total del replanteig
realitzat per l'Administració, la comprovació i els replantejos parcials, els de construcció,
desmuntatge i retirada de tota classe de construccions auxiliars; els de protecció de materials i
la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, complint els reglaments vigents per a
l'emmagatzematge de substancies i carburants; els de construcció i conservació de camins
provisionals, desguassos, senyals de trànsit i altres recursos necessaris per a proporcionar
seguretat dins de l'obra, els de retirada, en finalitzar els treballs, de les instal·lacions, eines,
materials, etc., i neteja general de la mateixa; el muntatge, conservació i retirada de les
instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica en cas necessari per a les obres,
així com l'adquisició d'aquestes aigües i energia; la retirada dels materials rebutjats; la correcció
de les deficiències observades, posades de manifest pels corresponents assaigs i proves, que
procedeixin de defectes de materials o d'una mala construcció.
Aniran a càrrec del Contractista les despeses de laboratori i assajos de les obres, així com les
càrregues fiscals i parafiscals que es derivin de les disposicions legals vigents.

1.18 Suspensió de les obres
Sempre que l'Administració acordi una suspensió temporal, parcial o total, de l'obra, o una
suspensió definitiva, haurà d'aixecar-se la corresponent Acta de Suspensió, que haurà d'anar
signada pel Director de les Obres i el Contractista, i on s'hi farà constar l'acord de l'Administració
que originà la suspensió, definint-se concretament la part o parts de la totalitat de l'obra
afectada per elles.

L'acta ha d'anar acompanyada, com a annex i en relació a la part o parts suspeses, de la mesura
de l'obra executada en dites parts i dels materials acopiats a peu d'obra utilitzables
exclusivament a les mateixes.
Si la suspensió temporal només afecta una o vàries parts o classes d'obres que no constitueixen
la totalitat de l'obra contractada, s'utilitzarà la denominació "Suspensió Temporal Parcial" en el
text de l'Acta de Suspensió i en tota la documentació que faci referència a la mateixa; si a la
totalitat de l'obra contracta, s'utilitzarà la denominació "Suspensió Temporal Total" als mateixos
documents.
En cap cas s'utilitzarà la denominació "Suspensió Temporal" sense concretar o qualificar l'abast
de la mateixa.
Si l'Administració acordés la suspensió total de les obres per espai superior a una cinquena part
del termini total del contracte o, en tot cas, si aquella excedís de sis mesos, l'Administració
abonarà al Contractista els danys i perjudicis que aquest pugui efectivament patir.

1.19 Conservació de l'obra
El Contractista està obligat no només a l'execució de l'obra, sinó també a la seva conservació
fins a la recepció definitiva.
La responsabilitat del Contractista, per falta que a les obres pugui advertir-se, s'estén al suposat
que tals faltes siguin degudes a una indeguda o defectuosa conservació de les unitats d'obra,
encara que aquestes hagin estat examinades i trobades conformes per la Direcció de les Obres
immediatament després de la seva construcció o en qualsevol altre moment dins el període de
vigència del Contracte.

1.20 Seguretat, salut i higiene de l’obra
D’acord amb l’article 7 del Reial Decret1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97), el
Contractista haurà d’elaborar un “Pla de seguretat i salut” en el qual desenvolupi i adapti
“L’estudi de seguretat i salut” contingut en el projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans
i mètodes en què desenvolupi els treballs.
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de seguretat i salut abans de l’inici de les obres.
És obligació del Contractista complimentar les previsions dels articles 5è, 6è (últim paràgraf) i 8è
d’aquest Decret.
El Contractista habilitarà els serveis necessaris per al personal de l'obra, dotats de les condicions
d'higiene que estableixen les disposicions vigents. A més a més amb destí a les oficines
provisionals de l'Administració s'instal·laran els elements de sanejament necessaris.
El Contractista estarà obligat a mantenir a l'obra totes les mesures necessàries per al decòrum i
perfecte estat sanitari del lloc, havent de proveir el subministrament d'aigua potable,
l'eliminació de residuals i recollida d'escombraries i la neteja dels lavabos d'ús comú, camins,
pavellons i altres serveis.

1.21 Personal del contractista
El Contractista entregarà a la Direcció de les Obres, per a la seva aprovació, amb la periodicitat
que aquesta determini, la relació o relacions de tot el personal que hagi de treballar al lloc de
les obres. Si els terminis parcials corresponents a determinats equips i instal·lacions no
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s'acomplissin i el Director de les Obres considerés possible accelerar el ritme d'aquestes
mitjançant la contractació d'una quantitat més gran de personal, el Contractista vindrà obligat
a contractar aquest personal per a recuperar en el possible el retard sobre els terminis originals.
El Contractista estarà obligat a vetllar per a que el personal que tingui contractat guardi una
conducta correcta durant la seva permanència a l'obra i acatarà qualsevol indicació que a aquest
respecte li transmeti la Direcció de les Obres.

1.22 Ordres al contractista
El "Llibre d'Ordres" s'obrirà a la data de Comprovació del Replanteig i es tancarà a la de la
Recepció Definitiva.
Durant aquest temps estarà a disposició de la Direcció de les Obres que, quan procedeixi, hi
anotarà les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la
seva signatura.
Efectuada la Recepció Definitiva, el "Llibre d'Ordres" passarà a poder de la Direcció de les Obres,
si bé podrà ésser consultat en tot moment pel Contractista.

1.23 Cartells d’obra
Els cartells d’obra seran a compte del Contractista, ajustant-se a les directrius que en quant a
volum i llegendes fixi el Director d’obra, i tenint en compte la legislació vigent sobre el possible
impacte paisatgístic.

1.24 Assaigs i control de qualitat
El Contractista estarà obligat a la presentació d’un programa de control de qualitat que sotmetrà
a l’aprovació del Director de les obres. S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions
planejades i sistemàtiques necessàries per proveir la confiança adient que totes les estructures,
components i instal·lacions es construeixen d’acord amb el contracte, codis, normes i
especificacions de disseny. El control de qualitat comprendrà els següents aspectes:
- Control de matèries primeres.
- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricació.
- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatges).
- Qualitat de l’obra acabada (inspecció i proves).
La Direcció de les Obres podrà establir controls esporàdics fora del programa de control de
qualitat, així com modificar la freqüència tipus dels assaigs.
Les despeses que s’originin per aquest concepte seran a càrrec del Contractista fins un límit de
l’1% del pressupost de l’obra, conforme al prescrit a la clàusula 38 del Plec de Clàusules
Administratives Generals. L’import dels assaigs s’obtindrà aplicant, al número de cada tipus
d’elles, les tarifes vigents per al control de qualitat del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya. El Contractista subministrarà tots els materials que
hagin d’ésser assajats i donarà totes les facilitats per a la inspecció dels mateixos. No es
comptabilitzaran els assajos que donin resultat deficient.

instal·lacions auxiliars de qualsevol tipus, donant tota mena de facilitats al Contractista per a la
inspecció de les mateixes.
El Contractista haurà de disposar del seu propi laboratori a efectes d’assegurar un mínim de
resultats corroborats en les seves peticions “d’apte” al laboratori de la Direcció de les Obres.
Els aparells de control i mesura d’aquest laboratori seran reconeguts per la Direcció de les Obres,
amb l’objecte de constatar si reuneixen les condicions d’idoneïtat, podent rebutjar qualsevol
element que, al seu criteri, no reuneixi les esmentades condicions.
El Contractista vindrà obligat a modificar les dosificacions previstes en aquest Plec, ai així ho
exigeix l’Enginyer Director a la vista dels assaigs realitzats.

1.25 Materials
Al present plec s’especifiquen les propietats i característiques que han de tenir els materials que
hauran d’ésser utilitzats a l’obra. En cas que algun material o característica no haguessin estat
suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat
dins de la seva classe, i que haurà d’acomplir la normativa tècnica vigent.
Per això, i encara que per les seves característiques singulars o menor importància relativa no
hagin merescut ser objecte de definició més explícita, la seva utilització quedarà condicionada a
l’aprovació de l’Enginyer Director, qui podrà determinar les proves o assaigs de recepció que
estan adequats a l’efecte.
Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats, o sense estar aprovats pel Director
d’Obra, serà considerat com defectuós o, inclòs, rebutjable.
En tot cas, els materials seran d’igual o millor qualitat que la que podria deduir-se de la seva
procedència, valoració o característiques, citades en algun document del projecte, es
subjectaran a normes oficials o criteris de bona fabricació del ram, i l’Enginyer Director podrà
exigir el seu subministrament per signatura que ofereixi les adequades garanties.
Les xifres que per pesos o volums de materials figuren en les unitats compostes del Quadre de
Preus nº 2, serviran només per al coneixement del cost d’aquests materials aplegats a peu
d’obra, però per cap concepte tindran valor a efectes de definir les proporcions de les mescles
ni el volum necessari en aplec per aconseguir la unitat d’aquest executada en obra.
El transport dels materials no serà objecte d’amidament i abonament independent, doncs es
considera inclòs en els preus de tots els materials i unitats d’obra qualsevol que sigui el punt de
procedència dels materials i la distància de transport.

1.26 Execució de les obres no especificades en aquest plec
L’execució de les unitats del present Projecte, les especificacions del qual no figuren en aquest
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d’acord amb allò especificat per aquestes a
la normativa vigent, o en el seu defecte, amb allò que ordeni el Director de les obres, dins la
bona pràctica per a obres similars.

1.27 Iniciació de les obres
Acta de comprovació del replanteig

La Direcció de les Obres tindrà accés a qualsevol part del procés d’execució de les obres o
instal·lacions, inclòs les que es realitzin fora de l’àrea pròpia de la instal·lació, així com a les
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Es realitzarà, per part de l'Administració, el replanteig de camp de les obres per mitjà d'estaques
que defineixin la situació, perfils intermedis i altres elements necessaris per a la seva execució.
De la mateixa manera i fora del lloc de les obres se situaran una sèrie de referències fixes que
serviran de suport per a tots aquells punts que sigui necessari col·locar posteriorment.
En el termini que marquin les disposicions vigents es comprovarà, en presència del Contractista
o un representant seu, el replanteig de les obres, estenent-se la corresponent acta.
L'Acta de comprovació de replanteig reflectirà la conformitat o disconformitat del replanteig
respecte es documents del Projecte, referint-se expressament a les característiques
geomètriques de l'obra o a qualsevol altre punt que, en cas de disconformitat, pugui afectar el
compliment del Contracte.
El Contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts del replanteig que li hagin estat
lliurats, així com de la reposició, a càrrec seu, d'aquells del primitiu replanteig que hagin
desaparegut i siguin necessaris per a la correcta execució de l'obra.
En el cas que l'execució de les obres imposés la destrucció d'alguns punts de referència, serà
obligació del Contractista reposar-los al seu càrrec, quedant la nova ubicació fora de l'abast de
les obres i tenint aquests nous punts les dimensions i característiques dels suprimits.

humans com a mitjans materials. Hauran de figurar les dates d'inici i finalització de les diferents
activitats, maquinària i rendiments, temps de permanència en obra de la mateixa, etc. Així
mateix, en aquest programa de treballs s'inclouran les valoracions mensuals parcials i
acumulades de conformitat amb la planificació efectuada.
Serà responsabilitat del Contractista la revisió del programa de treballs, procedint a la seva
actualització si fos necessari.
La finalització de les diferents activitats previstes en el Pla de Treballs serà comunicada per escrit
al Director de les Obres, a fi de ser aprovades i donar la conformitat per a l'inici de la següent.
Si per al correcte desenvolupament de les obres la Direcció dels treballs considerés insuficient
la disposició de mitjans, ja siguin humans o materials, podrà exigir l'increment del nombre dels
mateixos, procedint el Contractista a la seva assignació immediata, fins i tot si s'estigués
complint amb el programa de treballs inicialment presentat.
El programa de treballs ha d'incloure necessàriament la planificació i valoració dels assaigs a
efectuar.

1.28 Desenvolupament de les obres
Accés a les obres

Podrà l'Enginyer Director de l'Obra executar per si mateix o ordenar tots els replanteigs parcials
que consideri necessaris durant el període de construcció i en les seves diferents fases, a fi que
les obres s'executin conformement al Projecte.

Aniran a càrrec del Contractista el projecte, gestió i execució dels accessos a les diferents parts
de l'obra, havent de presentar els projectes dels accessos per a la seva aprovació.

El Contractista haurà de disposar de tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per efectuar
els replanteigs de detall que assegurin que les obres es realitzin, en cotes, dimensions i
geometria, d'acord amb els Plànols i dins de les toleràncies indicades en aquest Plec.

El Contractista es farà càrrec de totes les despeses que s'originin com a conseqüència de
l'obtenció de llicències i permisos per a la realització de les vies d'accés, de la mateixa manera
que aniran al seu càrrec les tasques i costos per a la restitució dels terrenys ocupats al seu estat
original un cop acabades les obres.

Totes les despeses ocasionades pels replanteigs, a partir del moment d'adjudicació de les obres,
aniran a càrrec del Contractista.

Forma d'executar les obres

Tots els replanteigs hauran de ser aprovats per l'Enginyer Director d'Obra, estenent-se la
corresponent acta per a cada un d'ells.
Estudi d’execució de les obres i programa de treballs
El Contractista estarà obligat a presentar un Estudi d'Execució de les obres en el termini màxim
de quinze (15) dies comptats a partir del següent a la notificació d'autorització per iniciar les
obres. Aquest estudi serà sotmès a l'aprovació del Director dels treballs, que pot ordenar totes
aquelles modificacions que estimi necessàries, havent-se de corregir aquestes en el termini de
quinze (15) dies.

Les obres es construiran amb estricta subjecció al present Projecte de Construcció aprovat i en
tot allò que no especifiqui el citat Projecte s'estarà a la interpretació del Director d'Obra, sense
que el Contractista pugui reclamar contra aquesta interpretació ni sol·licitar indemnització
econòmica quan aquesta interpretació hagi estat necessària per la indefinició del Projecte de
Construcció. En concret, el Director d'Obra seleccionarà les característiques dels materials i les
marques i tipus dels equips que no hagin estat especificats en el Projecte de Construcció, segons
el seu millor criteri, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació econòmica encara que
consideri lesiva als seus interessos la selecció feta pel Director d'Obra.

S'entendrà que totes les despeses en què s'incorri amb motiu de l'elaboració de l'Estudi
d'Execució de les Obres estaran incloses en el preu de contracte.

Cap obra o instal·lació podrà realitzar-se sense que hagin estat aprovats pel Director d'Obra els
documents de detall corresponents. Conseqüentment, el Director d'Obra podrà refusar
qualsevol obra o instal·lació que al seu judici sigui inadequada si la característica que provoca el
refús no es troba especificada en algun document de detall aprovat. En el cas que el Director
d'Obra decideixi refusar una obra o instal·lació continguda en algun document de detall aprovat
per considerar, a posteriori, que és necessari per al desenvolupament adequat del Projecte, la
demolició i substitució es consideraran obres complementàries que hauran d'ésser abonades al
Contractista.

Com a part integrant de l'estudi d'execució i resum del mateix, el Contractista elaborarà el
corresponent programa de treballs, en el qual mitjançant diagrames de barres tipus Gantt, PERT,
etc., s'han de descriure i indicar totes les activitats pròpies de l'obra, tant en relació a mitjans

El Director de l'Obra determinarà l'horari i el lloc on el Contractista pot entregar a la Direcció
d'Obra per al seu examen i aprovació els Documents de Detall. El mecanisme d'aprovació serà
el següent:

L'Estudi comprendrà gràfics, textos i els plànols que siguin necessaris per a l'adequada definició
i justificació dels terminis d'obra, havent d'incloure la descripció dels mètodes d'execució,
mitjans a disposar, instal·lacions i equips, rendiments de la maquinària, procedència dels
materials i tots els elements pertinents per a la correcta descripció de l'execució dels treballs.
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- El Contractista rebrà una còpia dels Documents de Detall lliurats, signada per persona
autoritzada de la Direcció d'Obra, on hi consti la data de lliurement dels Documents.
- Si en el termini de deu dies hàbils a partir del següent al lliurament no rep el Contractista cap
resposta sobre els Documents de Detall presentats, es consideraran aprovats.
- La Direcció de l'Obra podrà prorrogar el termini de resposta comunicant-ho per escrit al
Contractista dins el termini habilitat per a contestar, en els casos en que el termini de deu dies
no sigui suficient a judici del Director d'Obra.
- En el termini de resposta habilitat, el Director d'Obra podrà tornar els Documents de Detall:
1. Aprovats
2. Aprovats amb modificacions
3. Per a modificació i nova presentació
a) Si el Contractista no està d'acord amb alguna modificació, haurà de comunicar-ho per escrit a
la Direcció d'Obra en el termini de cinc dies hàbils a partir de la recepció del Document
corresponent i la Direcció d'Obra haurà d'estudiar la discrepància amb el Contractista amb la
major brevetat possible. La decisió final de la Direcció d'Obra serà executiva, sense perjudici de
que el Contractista exerceixi els seus drets en la forma que estimi oportuna.
El Contractista podrà proposar, sempre per escrit, a la Direcció de les Obres la substitució d'una
unitat d'obra per una altre que reuneixi millors condicions, l'ús de materials de més acurada
preparació o qualitat dels contractats, l'execució de majors dimensions de qualsevol part de
l'obra o, en general, qualsevol altra millora d'anàloga naturalesa que jutgi beneficiosa per a ella.
Si el Director de les Obres estimés convenient, encara que no sigui necessària, la millora
proposada, podrà autoritzar-la per escrit, però el Contractista no tindrà dret a indemnització,
sinó només a l'abonament del que correspondria si hagués construït l'obra amb estricta
subjecció al contractat
Instal·lacions i obres auxiliars
Aniran a càrrec del Contractista el projecte, construcció i posterior retirada o demolició de les
instal·lacions auxiliars que es necessitin per a l'execució dels treballs. El seu cost estarà inclòs en
els preus unitaris del Quadre de Preus, encara que no se citi explícitament.
La ubicació de les instal·lacions serà estudiada pel contractista i comunicada a la Direcció dels
Treballs per a la seva aprovació, no responsabilitzant-se l'Administració de la seva eficiència o
idoneïtat ni exonerant el Contractista de la seva responsabilitat.
El Contractista està obligat a notificar la retirada de qualsevol instal·lació amb una antelació
mínima de quinze (15) dies, justificant les activitats necessàries i la pròpia retirada. La Direcció
de les Obres no considerarà retirada una determinada instal·lació fins que no s'hagin restituït
les condicions originals o projectades de la zona ocupada per la instal·lació.
Serà responsabilitat del Contractista l'adequat manteniment i conservació de la totalitat de les
instal·lacions de l'obra.
Plànols d’obra

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i
característiques del terreny i materials, el Contractista prepararà els plànols detallats d’execució
de les obres contractades que la Direcció d’Obra cregui convenients, justificant adequadament
les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del projecte constructiu,
els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de prescripcions i els
reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient anticipació, que fixarà
la Direcció d’Obra, a la data programada per a l’execució de la part d’obra a que es refereixen i
ser aprovats per la Direcció d’Obra, que igualment, assenyalarà al Contractista el format i
disposició en que ha d’establir-los. Al formular aquests plànols es justificaran adequadament les
disposicions adoptades.
El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d’Obra fos imprescindible, a introduir les
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d’estabilitat, seguretat i
qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació del preu ni del termini total ni dels
parcials d’execució de les obres.
Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament justificades,
sobre l’obra projectada, a la Direcció d’Obra, qui, segons la importància d’aquestes, resoldrà
directament o ho comunicarà a l’Administració per a l’adopció de l’acord que s’escaigui. Aquesta
petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació sobre el programa d’execució de
les obres.
Serà responsabilitat del Contractista organitzar l’arxiu dels plànols, actualitzats segons l’execució
real de l’obra a efectes de liquidació, sent al seu càrrec les despeses ocasionades.

1.29 Període de garantia
Immediatament després de la Recepció de l’obra, s'iniciarà el Període de Garantia amb una
duració mínima d'un any comptat a partir de la data de Recepció de l'Obra i màxima de tot el
necessari per a l'acompliment dels compromisos establerts al Contracte.
Amb una antelació de 15 dies a la data de finalització del termini de garantia de l’obra que s’hagi
establert, el Director de l’Obra redactarà un informe sobre l’estat de la mateixa, que comunicarà
al Responsable del Contracte. Si l’informe és favorable, el contractista quedarà alliberat de tota
responsabilitat, llevat de la que pugui sorgir posteriorment per vicis ocults. Si l’informe constata
defectes observats són conseqüència de deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús durant el
termini de garantia, el Director de l’Obra procedirà a dictar les oportunes instruccions al
contractista per la seva reparació, concedint-li un termini durant el qual el contractista haurà de
continuar encarregat de la conservació de les obres al seu risc i ventura sense dret a percebre
quantitat alguna per l’ampliació del termini de garantia.

1.30 Penalització per incompliment de qualitats, terminis i rendiments
exigits
1.30.1 Materials que no siguin de rebut
La Direcció de les Obres podrà rebutjar tots aquells materials o elements que no satisfacin les
condicions imposades en el present Plec de Prescripcions Tècniques i el del Projecte de
Construcció.
El Contractista s'atendrà en tot cas a allò que per escrit ordeni la Direcció de les Obres per
l'acompliment de les prescripcions establertes en el present Plec de Prescripcions Tècniques i el
del Projecte de Construcció.
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La Direcció de les Obres podrà assenyalar al Contractista un termini breu per a que retiri els
materials o elements refusats.
En cas d'incompliment d'aquesta ordre, procedirà a retirar-los per compte i càrrec del
Contractista.

1.30.2 Obres defectuoses
Si s'adverteixen vicis o defectes a la construcció o si es tenen raons fundades per a creure que
existeixen vicis ocults a l'obra executada, la Direcció de les Obres prendrà les mesures precises
per a comprovar l'existència de tals defectes ocults.
Si, després de les investigacions corresponents, la Direcció de les Obres ordena la demolició i
reconstrucció, les despeses d'aquestes reparacions seran a càrrec del Contractista, amb dret
d'aquest a reclamar davant l'Administració contractant en el termini de deu dies comptats a
partir de la notificació escrita de la Direcció de les Obres.
Si la Direcció de les Obres estima que les unitats d'obra defectuoses i que no acompleixen
estrictament les condicions del contracte són, però, admissibles, pot proposar a l'Administració
contractant l'acceptació de les mateixes, amb una rebaixa adequada a la seva valoració.
El Contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per l'Administració, a no ésser
que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i d'acord a les
condicions del contracte.
El Director de les Obres podrà acceptar sempre en els casos d'obres defectuoses, solucions
alternatives a la demolició proposades pel Contractista que garanteixin que l'obra quedi en
condicions anàlogues a les que inicialment s'imposaren.

1.30.3 Defectes apareguts durant el termini de garantia
Si abans de finalitzar el termini de garantia, algun element fallés més de dues vegades, la Direcció
d'Obra podrà obligar al Contractista a substituir aquest element i els idèntics a ell que treballin
en condicions anàlogues, per altres d'entre els existents en el mercat que a judici seu siguin
adequats o imposar una garantia especial sobre aquest element al fer la Recepció Definitiva.

1.30.4 Incompliment dels terminis de finalització
En allò que correspon a penalitzacions per incompliment dels terminis s'estarà al que al respecte
determini la Llei de Contractes de l'Estat i legislació posterior aplicable.

1.31 Criteris generals d’amidament i abonament de les obres
1.31.1 Condicions generals
Tots els preus a que es refereixen les normes d’amidament i abonament continguts en el present
Plec de Prescripcions Tècniques Generals s’entendrà que inclouen sempre el subministrament,
manipulació i ús de tots els materials necessaris per a l’execució de les unitats d’obra
corresponents, a menys que específicament s’exclogui algun en l’article corresponent.
Així mateix s’entendrà que tots els preus unitaris dels Projectes presentats al concurs
comprenen les despeses de la maquinaria, mà d’obra, elements accessoris, transports i eines
per la mà d’obra, necessaris per executar la unitat d’obra, acabada amb arranjament a
l’especificat en aquest Plec, en el de Condicions Particulars i en els Plànols, tal i com siguin
aprovats per l’Administració.

1.31.2 Aplicació del Quadre de Preus nº 2
En cas de liquidació d’obra per rescissió de contracte o qualsevol motiu, de la partida que amb
títol de “restes d’obra” figuri en el Quadre de Preus dº 2, no s’abonarà res al Contractista a no
ser que es tracti d’unitat d’obra completa i acabada, i en aquest cas s’abonarà íntegrament.
Per cost indirecte s’abonarà el percentatge recollit a la justificació de preus de la proporció de
l’obra realitzada de la unitat corresponent, segons la descomposició del Quadre de Preus nº 2.

1.31.3 Assaigs de control i obra
Són a càrrec del Contractista les despeses originades pels assaigs a realitzar en l’admissió de
material i de control durant l’execució de les obres de les unitats del present Projecte. La seva
quantia no excedirà de l’u per cert (1%) del Pressupost d’Execució per Contracte.

1.31.4 Amidaments
Els amidaments són les dades recollides dels elements qualitatius i quantitatius que
caracteritzen les obres executades, els aplecs realitzats, o els subministraments efectuats;
constitueixen comprovació d’un cert estat de fet i es realitzaran, d’acord amb l’estipulat en el
Present Plec, pel Contractista, que les presentarà a la Direcció d’Obra, amb la certificació
corresponent al mes.
El Contractista està obligat a demanar (al seu degut temps) la presència de la Direcció d’Obra,
per la presa contradictòria d’amidaments en els treballs, prestacions i subministraments que no
fossin susceptibles de comprovacions o verificacions ulteriors, a falta del qual, llevat proves
contràries que deu proporcionar al seu càrrec, prevaldran les decisions de la Direcció d’Obra
amb totes les seves conseqüències.

1.31.5 Certificacions
Llevat indicació al contrari dels Plecs de Licitació i/o del Contracte d’Adjudicació, tots els
pagaments es realitzaran contra certificacions mensuals d’obres executades.
El Contractista redactarà i remetrà a la Direcció d’Obra, en la primera desena de cada mes una
Certificació provisional dels treballs executats en el mes precedent incloent els amidaments i
documents justificatius perquè serveixi de base d’abonament una vegada aprovada.
A més, en la primera desena de cada mes, el Contractista presentarà a la Direcció d’Obra una
Certificació provisional conjunta a l’anterior dels treballs executats fins a la data, a partir de la
iniciació de les obres, d’acord amb els amidaments realitzats i aprovades, deduïda de la
Certificació provisional corresponent al mes anterior.
S’aplicaran els preus d’Adjudicació, o bé els contradictoris que hagin estat aprovats per la
Direcció d’Obra.
L’abonament de l’import d’una certificació s’efectuarà sempre a bon compte i pendent de la
certificació definitiva, amb reducció de l’import establert amb garantia, i considerant-se els
abonaments i deduccions complementàries que poguessin resultar de les Clàusules del
Contracte d’Adjudicació.
A l’acabament total dels treballs s’establirà una certificació general i definitiva. L’abonament de
la suma deguda al Contractista, després de l’establiment i acceptació de la certificació definitiva
i deduïts els pagaments parcials ja realitzats, s’efectuarà, deduint-se la retenció de garantia i
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aquelles altres que resultin per aplicació de les Clàusules del Contracte d’Adjudicació i/o Plecs
de Licitació.
Les certificacions Provisionals mensuals, i les certificacions definitives, s’establiran de manera
que apareguin separadament, acumulat des de l’origen, l’import dels treballs liquidats per
administració i l’import global dels altres treballs.
En tots els casos els pagaments s’efectuaran de la manera que s’especifiqui en el Contracte
d’Adjudicació, Plecs de Licitació i/o fórmula acordada en l’adjudicació amb el Contractista.

1.31.6 Preus unitaris
Els preus unitaris, elementals i alçats d’execució material a aplicar, seran els que resultin de
l’aplicació del percentatge de baixa respecte al tipus de licitació realitzada pel Contractista en la
seva oferta, a tots els preus corresponents del Projecte, llevat que els Plecs de Licitació o
Contracte d’Adjudicació estableixin criteris diferents, en aquest cas prevaldran sobre els aquí
indicats.
Tots els preus unitaris o alçats “d’execució material”, comprenen, sense excepció ni reserva, la
totalitat de les despeses i càrregues ocasionades per l’execució dels treballs corresponents a
cadascun d’ells, compresos els que resultin de les obligacions imposades al Contractista pels
diferents documents del Contracte i especialment pel present Plec de Prescripcions Tècniques
Generals.
Aquests preus comprendran totes les despeses necessàries per a l’execució dels treballs
corresponents fins al seu complet acabament i posada a punt, a fi que serveixin per a l’objecte
que van ser projectats i, en especial, els següents:
-

-

-

Les despeses de mà d’obra, de materials de consum i de subministraments diversos, incloses
terminacions i acabaments que siguin necessaris, encara quan no s’hagin descrit
expressament en la petició de preus unitaris
Les despeses de planificació, coordinació i control de qualitat.
Les despeses de realització, de càlculs, plànols o croquis de construcció.
Les despeses de transport, funcionament, conservació i reparació de l’equip auxiliar d’obra,
així com les despeses de depreciació o amortització del mateix.
Les despeses de funcionament i conservació de les instal·lacions auxiliars, així com les
despeses de depreciació o amortització de la maquinària i elements recuperables de les
mateixes.
Les despeses de conservació dels camins auxiliars d’accés i d’altres obres provisionals.
Les despeses de conservació de carreteres, camins, o pistes públiques o privades que hagin
estat utilitzades durant la construcció.
Les despeses d’energia elèctrica per força motriu i enllumenat, llevat indicació expressa del
contrari.
Les despeses de guarda, vigilància, etc.
Les assegurances de tota classe.
Les despeses de finançament.

-

Les despeses no recuperables relatives a l’estudi i establiment de totes les instal·lacions
auxiliars, llevat indicació expressa que es pagaran separadament.
Les despeses no recuperables relatives al desmuntatge i retirada de totes les instal·lacions
auxiliars, incloent l’arranjament dels terrenys corresponents, a excepció que s’indiqui
expressament que seran pagats separadament.

Llevat els casos previstos en el present Plec, el Contractista no pot, sota cap pretext, demanar la
modificació dels preus d’adjudicació.

1.31.7 Partides alçades
Són partides dels pressupost corresponents a l’execució d’una obra o d’una de les seves parts
en qualsevol dels següents supòsits:
a) Per un preu fix definit amb anterioritat a la realització dels treballs i sense descompost en els
preus unitaris (Partida alçada d’abonament íntegre).
b) Justificant-se la facturació al seu càrrec mitjançant l’aplicació de preus elementals, o unitaris,
existents, o els Preus Contradictoris en cas que no sigui així, a amidaments reals, la definició dels
quals resultarà imprecisa en la fase de projecte (Partida alçada a justificar).
En el primer cas la partida s’abonarà completa posteriorment a la realització de l’obra en ella
definida i en les condicions especificades. Mentre que en el segon supòsit solament es certificarà
l’import resultant de l’amidament real, sent discrecional per la Direcció d’Obra, la disponibilitat
i ús total o parcial de les mateixes sense que el Contractista tingui dret a reclamació per aquest
concepte.
Les partides alçades tindran el mateix tractament que l’indicat per als preus unitaris i elementals,
en quant a la seva classificació (execució material i per contracta), conceptes que comprenen,
repercussió del coeficient de baixa d’adjudicació respecte dels tipus de licitació i fórmules de
revisió.

1.31.8 Preus contradictoris
És d’aplicació el disposat en l’article 54b del RCLL, l’article 150 del RCE i la clàusula 60 del PCA
en el que no contradiguin el següent.
Quan la Direcció d’Obra jutgi necessari executar obres no previstes, o treballs que es presentin
en condicions imprevistes o es modifiquin els materials indicats en el Contracte, es prepararan
nous preus, abans de l’execució de la unitat d’obra, prenent com a base els Preus Elementals
per materials, maquinària i mà d’obra de l’Annex de Justificació de Preus del Projecte i el Quadre
de Preus descompostos, o bé per assimilació a les d’altres preus similars del mateix.
Els nous preus es basaran en les mateixes condicions econòmiques que els preus del Contracte.

En els preus d’execució per contracte obtinguts segons els criteris dels Plecs de Licitació o
Contracte d’Adjudicació, estan inclosos a més:

Per als materials i unitats no previstos en el Quadre de Preus Elementals de l’Annex de
Justificació de Preus, s’adoptaran els reals del mercat en el moment de ser aprovat per la
Direcció d’Obra, sense incloure l’IVA. En el cas d’obres que tinguin prevista la revisió de preus,
al preu resultant se li deduirà l’import resultant de l’aplicació de l’índex de revisió fins la data
d’aprovació.

-

A falta de mutu acord i en espera de la solució de les discrepàncies, les obres es liquidaran
provisionalment als preus fixats per la Direcció d’Obra.

Les despeses generals i el benefici.
Els impostos i taxes de tota classe, inclòs l’impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Els preus cobreixen igualment:
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1.31.9 Treballs no autoritzats i treballs defectuosos
Com a norma general no seran d’abonament els treballs no contemplats en el Projecte i
realitzats sense l’autorització escrita de la Direcció d’Obra, així com aquells defectuosos que
hauran de ser enderrocats i reposats en els nivells de qualitat exigits en el Projecte.
No obstant, si alguna unitat d’obra, que no estigui exactament efectuada amb arranjament a les
condicions estipulades en els Plecs, i fos, malgrat tot, admissible a judici de la Direcció d’Obra,
podrà ser rebuda provisionalment i definitivament en el seu cas, però el Contractista quedarà
obligat a conformar-se sense dret a reclamació de cap gènere, amb la rebaixa que es determini,
llevat el cas en que el Contractista prefereixi enderrocar-la al seu càrrec i refer-la amb
arranjament a les condicions dintre del termini contractual establert.

1.32 Acondicionament de l’entorn i neteja final de les obres
Una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, el Contractista procedirà a la seva neteja
general, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions,
magatzems i edificis que no siguin precisos per la conservació durant el termini de garantia.
Aquesta neteja s’estendrà a les zones de domini, servituds i afecció de l’obra, així com als
terrenys que hagin estat ocupats temporalment i camins de servei, que deuen quedar uns i altres
en situació anàloga a com es trobaven abans de l’inici de l’obra o en condicions estètiques acords
al seu entorn. S’inclourà també el restabliment de termes i tancaments de la mateixa tipologia
que els preexistents a les finques afectades, així com la reposició de terra vegetal, arbusts i
arbres.
L’acondicionament de l’entorn, retirada d’instal·lacions i neteja final de les obres es consideren
incloses als preus unitaris del present Projecte i conseqüentment al preu global del Contracte i,
per tant, la seva realització no serà objecte d’abonament directe al Contractista.

1.33 Aspectes ambientals
A continuació es presenten les mesures correctores i preventives que caldrà aplicar al “Projecte
de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix
(Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de
Voltregà. Comarca Osona”.

-

Per tal d’evitar l’aixecament de pols, es regarà sistemàticament la zona decapada, els acopis
de terra i tots els punts susceptibles d’aixecament de pols.

-

En aquest sentit, a l’obra hi haurà sempre una cuba disponible amb aigua per regar aquestes
superfícies.

-

Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb
lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar que hauran de ser aprovades pel director
d’obra.

-

S’instal·laran sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes, per tal d’evitar que
aquests portin partícules de pols. Aquests sistemes de neteja hauran de estar a la zona
habilitada com a parc de maquinària.

-

S’evitaran els moviments de terra durant els dies de forts vents.

-

En qualsevol cas, caldria localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones
ubicades a sotavent respecte del vent dominant.

-

En cas necessari, seria aconsellable realitzar un apantallament per tal d’evitar
l’arrossegament de pols cap a les zones amb habitatges i urbanitzacions.

-

Adequar l’alçada dels abassegaments perquè no superi l’alçada dels sistemes físics
instal·lats.

-

Per tal de minimitzar les possibles emissions de partícules de pols en operacions de càrrega,
descàrrega i/o manipulació de materials pulverulents, caldrà disposar d’un sistema de
minimització de les emissions mitjançant uns ruixats en el moment de la manipulació (o
previ) dels materials.

-

Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d’escapament de la maquinària i
els vehicles de transport.

-

Per tal de minimitzar les emissions de gasos a l’atmosfera s’establirà un sistema de control
de la maquinària present a l’obra, assegurant que tota hagi passat les corresponents ITV,
així com els diferents certificats i revisions que li siguin aplicables d’acord amb la normativa
vigent. En qualsevol cas, tots els registres i certificats que acreditin que la maquinària està
en correcte estat i que ha passat tots els tràmits i revisions haurà d’estar a l’obra a disposició
de la Direcció d’obra o la propietat.

Marcatge sobre el terreny de la superfície a ocupar
Per evitar que l’afecció sobre els terrenys de l’entorn de l’àmbit de projecte sigui major del que
és necessari es realitzarà un marcatge amb estaques de les zones d’actuació, parcs de
maquinària, abassegaments de materials, etc. Les zones d’excavació i terraplenat es marcaran
abans de qualsevol d’aquestes operacions. També es realitzarà un marcatge amb cinta dels
elements més singulars i zones més sensibles. Serà la Direcció Ambiental de l’obra qui decideixi
on es fan els marcatges i com.

Minimitzar l’impacte acústic
Per tal de minimitzar les molèsties derivades del soroll durant la fase d’obres es proposen les
següents mesures:
-

Limitació de la velocitat als vehicles d’obra a 20 km/h.

-

Portar a terme les activitats que generin més soroll fora de l’època de nidificació i cria d’aus
(març - agost). Previsiblement, les accions generadores de més soroll seran les consistents
en el piconatge de roca durant les excavacions.

-

Manteniment de la maquinària en perfecte estat: revisions de motor, silenciadors, etc.

Reducció de les emissions a l’atmosfera
Per evitar l’excés de pols i altres elements contaminants a l’atmosfera caldrà tenir en
consideració el Decret 152/2007, i aplicar les següents mesures:
-

Limitar la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per l’interior del recinte
de l’obra pública a 20 km/h.
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-

Assegurar-se que la maquinària posseeix els certificats de la CE relatius a protecció contra la
contaminació acústica (RD 212/2002, Directiva 2000/14/CE) i que els vehicles disposen de
la revisió ITV vigent.

-

Planificar les activitats per minimitzar l’ús de la maquinària més pesada. Per exemple, optar
per l’ús de les zones de préstec i les pedreres més properes a l’obra.

-

Realitzar les actuacions i el trànsit de la maquinària dintre de l’horari diürn permès.

Excavacions i gestió de terres

-

Ser espais capaços de rebre una quantitat de material mínimament important del conjunt
d’excedents previstos.

-

No representar, en el context de l’àrea d’estudi, una zona considerada especialment sensible
o d’interès.

-

Fora dels espais definits classificats pel planejament com de protecció.

-

S’evitaran acopis de terra superiors a 2,5 m. d’alçada

-

El projecte, tal i com s’ha explicat realitza un rebaix de les illes i zones del marge esquerre del
riu i extreu graves. Aquestes han de ser d’unes determinades característiques i granulometria
per poder dipositar-les posteriorment a la llera del riu.

Els acopis no s’ubicaran en zones de màxima exposició. En cas necessari, es cobriran amb
una lona de tancament visual.

-

Adaptar l’aspecte morfològic de la zona d’aplec a l’entorn (caldrà que la morfologia final
d’aquesta zona s’adapti a l’entorn de manera que no hi hagi un contrast acusat)

No hi ha cap aportació de materials de fora. Tot el material que s’emprarà en el recreixement
de la llera del riu procedeix de l’illa de les Gambires, en part garbellat.

Instal·lacions i equipaments d’obra

Del material excavat a l’illa de les Gambires, prèviament es realitza un decapatge d’uns 50 cm.
Dels quals la primera meitat (corresponent a la part superficial i amb més llavors i restes de
propàguls d’espècies al·lòctones) es portarà a abocador, la resta es guardarà i es tornarà a posar
a sobre de tot aquest terreny una vegada acabades les obres.
Del material excavat, una part serà utilitzat com a material per a la llera del riu. La fracció que
no sigui utilitzable, es tronarà a dipositar a la mateixa illa o llocs d’extracció. A sobre d’aquestes
graves s’afegirà el material de decapatge.
Lloc d’abocament i/o abassegament de material
Abocaments definitius de terres i material d’obra inert
Les terres que no pugui ser reutilitzat, haurà de ser portat a un lloc òptim d’abocament. En
aquest sentit, de cara a seleccionar indrets per abocador, s’haurà de valorar diverses opcions
per tal de gestionar tot aquest material. Per això, el contractista adjudicatari de les obres, haurà
de presentar un Pla de préstecs i abocadors que haurà de ser aprovat per la Direcció d’obra i
l’Assistència Mediambiental de l’obra.
Donat que l’únic material que es considera no òptim es la meitat superior procedent de
decapatge i que porti propàguls i llavors d’espècies al·lòctones, aquest es portarà a abocador
autoritzat.
En cas que una part del material d’excavació (graves) es considerés que no es necessari per el re
ompliment, aleshores caldrà portar-lo a algun punt proper de l’àmbit de les obres (camps de
conreu que requereix material, zones erosionades, etc). Sempre sota el consentiment i
autorització de la Direcció d’Obra, l’Autoritat de l’obra, i l’Autoritat ambiental corresponent.
Abassegaments temporals
El material excavat s’haurà de dipositar en abassegaments temporals fins al seu ús finals. En
principi s’opta com a zona d’abassegament temporal els terrenys propers situats al costat de les
obres, i que es corresponen a uns terrenys agrícoles. Tot i així, a continuació es donen uns criteris
a tenir en consideració per triar terrenys en cas que aquests seleccionats no fossin triats
finalment:
-

Les instal·lacions pròpies d'obra, parc de maquinària i magatzem de materials, substàncies
perilloses i de manteniment de maquinària es situaran en zones de mínim risc de contaminació.
En aquest sentit, el parc de maquinària se situarà en punts suficientment allunyats de l’entorn
fluvial o zones humides. També s’evitarà al màxim la instal·lació d’aquestes estructures en zones
on hi hagi risc d’afecció a aqüífers, amb l’excepció de les àrees pavimentades.
Al cas que ens ocupa, la zona triada com a casetes d’obra i zona d’aplecs de materials es situa
en terrenys agrícoles propers al riu. Aquesta zona es, en part, inundable per a un període de
retorn de 10 anys, amb la qual cosa es disposarà de materials fent una mota que protegeixi
aquests terrenys.
En qualsevol cas, el parc de maquinària s’haurà d’instal·lar sobre una superfície pavimentada o
suficientment compactada i impermeabilitzada per tal de que el risc d’afecció als aqüífers i
aigües superficial sigui nul. S’ha de prohibir qualsevol instal·lació de maquinària en aquests punts
pel perill d’afecció derivat de qualsevol abocament, maquinàries defectuoses amb pèrdues
d’olis, hidrocarburs, etc. S’ha de prohibir, així mateix, qualsevol tipus d’estacionament de
maquinària en aquests indrets, la realització de reparacions, canvis d’oli, etc.
Caldrà tenir especial cura en el tractament de les seves aigües residuals, realitzant la seva
decantació per tal d’eliminar les partícules i sòlids en suspensió, així com qualsevol altre
tractament necessari per evacuar les aigües en les condicions establertes per les normatives
vigents.
L'evacuació de líquids i de sòlids contaminants, provinents dels manteniments de maquinària i
de les obres, es faran de forma adequada i es portaran a abocadors especials existents.
Pel què respecta a les casetes d’obra hauran de tenir els lavabos amb un sistema que permeti
abocar les aigües residuals al sistema de col·lectors del municipi.
Control i gestió de residus
Veure annex 17 del present projecte.
Protecció de cursos fluvials i aqüífer

Localitzar-se dins l’àmbit d’influència de l’obra, és a dir, properes a les zones de treball.
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A continuació es donen unes directrius a aplicar per tal de minimitzar qualsevol risc d’impacte
sobre la hidrologia:

garantir que no quedi afectada la seva funció de corredor biològic (materials naturals i
plantacions).

-

Restitució dels trams fluvials afectats, especialment els creuaments.
Minimització de les interferències amb els cursos d’aigua. En els punts on el creuament és
obligat, és reduirà la superfície de treball per limitar la zona d’afecció. Aquesta acció implica
un marcatge i delimitació de la zona d’actuació, reduint la superfície d’aquesta afecció al
mínim indispensable, definit per l’amplada de la rasa. Amb un encintat si cal.

Es proposen les següents actuacions:

-

Els punts de creuament hauran de protegir-se amb la construcció prèvia d’un drenatge
provisional. Una vegada terminades les obres es netejarà i restaurarà tota la llera tal i com
estava abans de l’inici de les obres.

-

-

Prohibició d'abocar materials sobrant d'obra fora dels abocadors establerts per la direcció
d'obra, que en cap cas estaran en zones properes dels fluvials de l’àmbit d’estudi.

Protecció de la terra vegetal, decapatge, aplec i conservació de la terra vegetal

-

-

Prohibició de realitzar el rentat de qualsevol maquinaria o vehicle en llocs no habilitats.
Aquesta neteja s’haurà de realitzar exclusivament a les zones específicament destinades per
aquestes finalitats (en basses de decantació, contenidors adequats per a aquest ús, etc.).
Controlar el manteniment de maquinària, prohibint l’abocament d’olis i hidrocarburs sobre
qualsevol punt. Aquests residus s’hauran d’evacuar de la zona de treball en dipòsits estancs
i tractar-los segons la normativa vigent.

-

No obrir camins nous diferents dels definits al començament de l’obra (i proposats al present
projecte).

-

Dissenyar una pla d’obres que tingui en compte els períodes de màxim risc de precipitació.

-

En cas de caiguda de material dins del curs fluvial, s’haurà d’extreure el material per evitar
problemes d’arrossegament en èpoques de pluges.

-

S’haurà de preveure l’existència a l’obra de materials absorbents d’hidrocarburs d’acció
ràpida, per utilitzar en cas d’abocaments i accidents.

-

Es treballarà sobre els braços secundaris per tal de afavorir la seva continuïtat hidrològica.
Es recuperarà el perfil original i es restaurarà la llera per tal de recuperar o millorar la situació
inicial. Els marges s’estabilitzaran i es revegetaran en cas necessari amb vegetació pròpia de
ribera (veure apartat de restauració).

-

Caldrà restaurar i recuperar les zones d’aplec de terres i materials d’obra, instal·lacions de
maquinària i altres zones afectades per l’obra immediatament després de la seva execució
per tal de minimitzar els riscos de contaminació de les aigües superficials per sòlids en
suspensió.

-

Reperfilat dels marges
En primer lloc es realitzarà un reperfilat del marges considerats, assegurant que la pendent
final és estable i amb un acabat superficial que permeti la correcta instal·lació de la matèria
orgànica o posteriors plantacions.
Plantacions. En cas necessari caldria realitzar les plantacions adients amb les espècies
pròpies de ribera en els trams considerats i zona d’influència d’acord amb les tipologies de
plantació pròpies de ribera.

Al present projecte s’han definit unes zones per realitzar els deposició temporal de terres i aplecs
de materials. Aquestes zones es corresponen amb terrenys agrícoles.
Es preveu la protecció de la terra vegetal mitjançant el decapatge previ de la mateixa la seva
conservació, i la posterior deposició al mateix lloc una vegada terminada les obres i restaurat
l’entorn.
-

-

Decapatge de la terra vegetal
Es decaparà la terra vegetal prèviament a la realització de qualsevol operació com a mesura
de protecció de la mateixa. Es realitzarà el decapatge previ de tota zona afectada per les
obres, incloses les zones d’abassegament i parc de maquinària. Aquesta terra haurà de ser
re-col·locada al mateix lloc al finalitzar les obres.
Minimització al màxim de la zona per decapar, no sobrepassant mai els límits definits
prèviament per la superfície d’ocupació. En qualsevol cas, les zones decapades s’hauran de
restaurar, amb l’estesa posterior de terra vegetal.

-

A mesura que es vagi decapant la terra vegetal, serà transportada amb cura fins al lloc triat
per a la seva ubicació provisional. La terra s’emmagatzemarà en munts tipificats, en cas
d’existència de diferents qualitats edafològiques, per a la seva utilització posterior en els
processos de restauració. S’haurà de garantir durant l’aplec, que la terra aplegada mantingui
la seva qualitat inicial.

-

Els abassegaments se situaran en emplaçaments adequats, erms, o a banda i banda de la
traça en aquells llocs que no afectin els cursos d’aigua, recs o sèquies, evitant la seva
contaminació amb altres materials (grava, terrossos d'argila, pedres de mida superior a 5
cm, etc.).

Protecció de la vegetació
Les principals mesures especifiques de protecció de la vegetació són:

Recuperació de les característiques hidromorfològiques dels trams fluvials afectats
El projecte preveu la correcta restitució dels braços fluvials secundaris.
La restitució en qüestió implica en primer lloc l’eliminació d’obstacles a la llera. Posteriorment,
cal recuperar al màxim la secció natural del curs fluvial i el més naturalitzada possible,
recuperant o millorant la diversitat de microambients fluvials que presenta actualment, per

-

Es delimitarà zona de treball per evitar malmetre l’entorn més immediat a la mateixa.
No ocupar cap terreny diferent dels estrictament necessaris per l’execució de les obres.

-

Identificació i localització prèvia dels llocs mes sensibles i prohibir els moviments de
maquinària o qualsevol altre activitat a les seves proximitats.

-

Evitar la tala dels arbres mes singulars.
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-

-

-

Caldrà protegir els exemplars arboris d’interès en aquells punts on les obres es realitzin molt
a prop d’ells. Aquesta protecció consisteix en emprendre mesures preventives per evitar-ne
el seu dany, com la senyalització durant les obres i la protecció de les parts més vulnerables.
Prèviament a l’inici dels treballs s’hauran de protegir els arbres al llarg del tronc i fins a una
altura no inferior a 3 m mesurats des del sòl, amb taulers lligats amb filferro o de qualsevol
altra manera que indiqui la direcció ambiental de les obres.
Minimització de l’esbrossada i tala d’arbrat. Prèviament a l’inici de les obres es realitzarà un
replanteig i un marcatge posterior per tal de minimitzar i reduir qualsevol afecció sobre la
vegetació. Caldrà partir del respecte a la vegetació existent al llarg de tota la superfície
afectada i, si la Direcció d'Obra el considera necessari, es realitzarà un trasplantament dels
peus més interessants.
En aquells punts on la vegetació presenti un major grau de vulnerabilitat, s’aplicaran
tècniques de desbrossat més selectiu, com ara una esbrossada manual.

-

Minimitzar les aportacions de material sòlid als cursos fluvials (vegeu mesures correctores
de protecció de l’àmbit fluvial).

-

No afectar guarets ni altres zones amb vegetació natural o sense conrear fora de
l’estrictament projectat.

Estudi dels acabats de l’obra i restauració dels terrenys afectats
Al present apartat s’inclouen alguns criteris i aspectes a tenir en consideració per a la restauració
dels terrenys afectat per les obres.
-

Caldrà revegetar els terrenys afectats per l’obra, i altres ocupacions temporals que hagin
causat l’eliminació de la vegetació natural, amb plantacions d’arbres i arbustos, sempre que
sigui necessari per recuperar les comunitats vegetals presents abans de l’inici de les obres.

-

Si s’identifiquen arbres d’interès per les seves dimensions que són afectats per les obres,
s’estudiarà el seu trasplantament.

-

Evitar l’afecció sobre comunitats d’especial interès presents de forma adjacent a l’àmbit de
projecte.

-

En entorns agrícoles:

Caldrà una autorització expressa prèvia a la realització de qualsevol tala o esbrossada.

Minimització de l’impacte sobre la fauna
Les principals mesures encaminades a disminuir l’impacte sobre la fauna són les següents,
algunes de les quals ja han estat anomenades en altres punts, especialment els relacionats amb
hidrologia i amb vegetació:

Cal restaurar les zones agrícoles afectades per les obres del projecte amb la col·locació de
les terres extretes i l’acabat final amb terra vegetal estreta prèviament de la zona agrícola.
Així mateix es reposaran els recs i altres elements que hagin pogut resultar afectats en el
procés d’excavació. Els aspectes a considerar:

Es realitzaran prospeccions de fauna que pugui ser afectada per les obres en aquells punts que
es considerin més sensible, d’acord amb el que s’ha comentat a l’apartat d’anàlisi d’impactes
sobre la fauna .

o

Per tal d’evitar qualsevol risc s’haurà de realitzar previ a l’inici de qualsevol actuació
d’esbrossada i moviment de terres un seguiment visual a les zones afectades. En cas de trobarhi cap, caldrà aturar les obres en aquest punt fins que els individus hagin abandonat el niu o
algun tècnic especialista els hagi recollit.
En cas que durant les prospeccions es detectessin individus o poblacions d’espècies faunístiques
aquestes hauran de ser retirades per evitar que pateixin danys. Les espècies retirades es
traslladaran en altres trams més segurs, a no ser que l’autoritat competent en aquesta matèria
faci altres indicacions.

o
o
o

A la zona de l’illa de les Gambires.
o

Durant la fase d’esbrossada s’haurà d’anar en compte per tal d’evitar qualsevol afecció directa
sobre nius, especialment si aquesta es fa entre els mesos de finals de febrer i final de juliol. Per
aquest motiu, es considera important la realització d’un recorregut previ a l’inici de les obres
per corroborar les dades que s’han aportat, o per si es troba alguna espècie d’interès nidificant
no detectada a l’hora de realitzar el treball de camp, tal i com ja s’ha indicat.
-

Evitar el pas de maquinària per camins diferents dels camins d’obra.

-

Aplicació d’un calendari d’obra en què s’evitin les accions més pertorbadores per a la fauna
en els períodes més crítics per a elles.

-

Caldrà restituir qualsevol afecció en hàbitats naturals el més aviat possible donat l’important
paper que tenen com a corredors biològics i hàbitat faunístic per a nombroses espècies.

-

Controlar qualsevol abocament a les lleres que pugui ocasionar danys al medi aquàtic i a les
seves poblacions faunístiques (peixos, amfibis, etc.).

Recuperar prèviament la terra vegetal dels terrenys agrícoles prèviament a la seva
utilització com a zones d’aplec temporal.
Conservació de la terra vegetal correctament, tal i com ja s’ha comentat.
Descompactació del terreny ocupat pels aplecs de terres i materials, casetes, camins,
etc.
Estesa de la terra vegetal de nou als mateixos llocs agrícoles una vegada finalitzades
les obres.

o

o

Una vegada realitzada l’excavació de les graves, es reompliran les zones excavades
amb l’excedent de graves a dipositar. Una vegada esteses les graves es reomplirà amb
una part del material sobrant del decapatge realitzat en l’illa de les Gambires.
Es realitzarà una regularització del terreny, deixant uns marges i unes pendents suaus,
per tal d’evitar canvis bruscos del terreny i facilitar la instal·lació de la vegetació.
En cas d’afectar a comunitats de ribera d’interès, caldrà reposar-les.

Aspectes generals a tenir en consideració
-

Estesa de terra vegetal
Es realitzarà l’estesa de la terra vegetal sobre la superficies agrícoles que prèviament han
estat decapades i emmagatzemada. Aquesta estesa de terra vegetal s’haurà de fer sobre
totes les superfícies agrícoles d’on s’han tret. L’estesa de terra vegetal es farà col·locant un
gruix de capa de 20 cm com a mínim. L’estesa es farà de forma homogènia, s’utilitzarà
maquinària adient i s’evitarà la compactació de la terra.
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No es realitzarà l’estesa de terra vegetal sobre cap superfície de terreny que hagi de ser
novament ocupada o afectada parcialment per alguna operació d’obra. En aquest sentit,
totes les superfícies hauran d’estar totalment condicionades i perfilades abans de ser
cobertes per la terra.
-

Esbrossada
Abans de l’inici dels treballs de restauració, sobretot quan es tracta de reposar la cobertura
vegetal, pot ser necessari un desbrossat del terreny on amb tota probabilitat hauran
aparegut espècies vegetals de caire ruderal no desitjades.

-

-

-

-

Descompactació de sòls
En els terrenys on s’ha desenvolupat l’obra així com en els espais adjacents, el moviment
continu de maquinària causa una compactació del terreny. Aquesta compactació dificulta
significativament el desenvolupament de la capa vegetal herbàcia sobre el terreny. Per
aquesta raó és necessari dur a terme operacions de descompactació de les capes superficials
del sòl.

-

-

Reperfilat de marges
El reperfilat de marges és una condició indispensable abans de procedir a la restauració dels
terrenys. Consisteix en donar als marges dels trams fluvials (braços secundaris) i marges dels
forats creats en les excavacions un pendent adequat, que permeti tenir unes màximes
garanties d’èxit de recuperació.

-

1.34 Altres condicions generals per l’execució de les obres

Anivellament i regularització del terreny

-

Per la correcta recuperació ambiental de la superfície dels terrenys afectats per l’obra també
és necessari un bon anivellament del terreny abans de procedir a la seva sembra i plantació.
Plantacions
Caldrà realitzar una restauració de les zones amb comunitat vegetals afectades per les
obres. En aquest sentit caldrà tornar a recuperar les comunitats de salzeda i potenciar la
verneda a l’entorn de l’illa de les Gambires utilitzant espècies pròpies d’aquestes
comunitats, tal i com s’especifica més endavant.
Evitar riscos d’incendi
Caldrà evitar qualsevol risc d’incendi, pel qual s’estableixen les següents mesures de prevenció
d’incendis forestals:
- Durant el període de temps d’alt risc d’incendi (15 juny al 15 de setembre, tots dos inclosos),
no s’autoritzaran treballs que generin restes vegetals, exceptuant les autoritzacions
expresses i excepcionals del director general del Medi Natural.
- Com a norma general en tot l’àmbit de treball, i especialment en les zones amb vegetació
abundant, “no es podrà encendre foc, llençar objectes encesos, abocar escombraries i restes
vegetals i industrials de qualsevol mena, ni en una franja de 500 m al seu voltant en el
període de temps entre el 15 de març i el 15 d’octubre”. Tampoc no es podran “utilitzar
bufadors o similars en les obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys
forestals”.
- En qualsevol cas, si resultés necessari encendre foc a l’obra, s’haurà de demanar autorització
a l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural. Els agents rurals i altres agents de l’autoritat podran establir in situ mesures
complementàries per tal de millorar la seguretat.
De la mateixa forma, caldrà demanar permís per generar matèria vegetal morta.
-

2.

Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no considerant-se cap
increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera repercutit en el preu de la
unitat d’obra. Exactament el mateix en el cas de runes. També es considera repercutit en
aquests preus els transports i possibles acopis intermedis necessaris durant l’execució de les
obres.
Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar el projecte. Si
en el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament, l’ofertant farà la seva oferta
econòmica de manera que inclogui l’execució d’aquestes partides oblidades o amb poc
amidament.
La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a lliurar-li,
qualsevol definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, plànol, etc., que
consideri necessària per a l’execució dels treballs.
Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra requeriran
l’aprovació de la D.O., prèvia proposta formal per part del contractista.
El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 3% del
Pressupost de Contracte de l’Obra, no comptabilitzant-se en aquest import aquells assaigs
que donin un resultat negatiu.
Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del Contractista. Es
consideren repercutits a les diferents partides de l’obra.
Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del projecte, prevaldrà
el criteri del Director d’Obra.
Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar completament (plànols,
càlculs, certificacions, etc.) per a ser considerades per la D.O.
El contractista gestionarà tots els serveis del projecte, tant des del punt de vista de serveis
afectats com de construcció pròpiament dita.

Materials
2.1

Aspectes generals

En aquest capítol són especificades les propietats i característiques que han de tenir el materials
que hauran d’ésser utilitzats a l’obra. En el cas de que algun material o característica no
haguessin estat suficientment definits, haurà de suposar-se que és el de millor qualitat que
existeix al mercat dins la seva classe, i que haurà d’acomplir la normativa tècnica vigent.

2.2

Materials bàsics

2.2.1

B01. Líquids

2.2.1.1

B011 - Neutres

Elements que contempla el plec
B0111000. Aigua
-

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
o

Confecció de formigó
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-

o

Confecció de morter

-

o

Confecció de pasta de guix

o

Reg de plantacions

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

o

Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.

o

Humectació de bases o subbases

o

Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.

-

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

o
o
o
o
o
o

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en
l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de
l'article 27 de l'EHE.

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de
l'armat.

Criteris de presa de mostres:

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes
aquestes característiques:

-

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
-

4. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
o
o

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <=
1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm

Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
3. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

6. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
Operacions de control:

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

-

5. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

2.2.2

B03. Granulats

2.2.2.1

B03D. Terres

Elements que contempla el plec
B03DU001. Terres
-

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
o

Terra seleccionada

o

grava garbellada

o

Terra adequada
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-

o

Terra tolerable

Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%

o

Terra sense classificar

Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%

Terra sense classificar:

Límit líquid (UNE 103103): < 40

La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu ús i els que es
defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la
DF.

Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:

Terra seleccionada:

Índex CBR (UNE 103502):

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2%

-

Coronament de terraplè: >= 5

Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%

-

Nucli o fonament de terraplè: >= 3

Mida màxima : <= 100 mm

-

En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10

Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%

-

En reblert localitzat per a trasdós d'obra de fàbrica: >= 20

o en cas contrari, ha de complir:

Terra tolerable:

-

Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%

Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):

-

Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%

-

Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%

-

Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%

-

Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%

-

Límit líquid (UNE 103-103): < 30%

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2%

-

Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10

Contingut guix (NLT 115): < 5%

-

Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4

Índex CBR (UNE 103502):

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%

-

Coronament de terraplè: >= 5

Límit líquid (UNE 103103): < 65%

-

Nucli o fonament de terraplè: >= 3

Si el límit líquid és > 40, ha de complir:

-

En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3

-

Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20)

grava garbellada

Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%

És una grava seleccionada específicament a partir del material disponible a la zona de l’illa de
les Gambires i zona superior de l’illa de les Gambires. I de les graves dipositades a la resclosa de
Gallifa.

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa

Es seleccionaran específicament les graves amb diàmetres superiors als 64 mm. Aquest material
s’utilitzarà per reomplir la llera del Ter als punts indicats. El material sobrant de l’excavació,
caldrà reutilitzar-ho en el reompliment dels espais de l’illa de les Gambires.

Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103502):
o

Terra adequada:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima : <= 100 mm

-

Nucli o fonament de terraplè >= 3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes
en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no
se n'alterin les condicions.
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Plec de Prescripcions Tècniques
-

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
o Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
o

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

-

Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)

-

Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)

-

Assaig Próctor Normal (UNE 103500)

-

Assaig CBR (UNE 103502)

Cada 750 m3 durant l'execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE
103501) com a referència al control de compactació.
Criteris de control en l’estesa de les graves

Material de decapatge

Prèviament a l’estesa es realitzarà una comprovació sobre les característiques del material a
reomplir i assegurar que totes les graves tenen uns diàmetres superiors als 64 mm.

És la capa de terra corresponent als primers 30-40 cm de fondària. Generalment es denomina
com a terra vegetal. Dins de l’àmbit de projecte es contemplen dos tipologies:

Respecte a l’estesa, es realitzarà un seguiment de la fondària i el grossor de l’estesa de les
graves.

-Material de decapatge del sòl situat sobre les graves que s’extrauran. Aquest material és
heterogeni, però amb un major domini de material de granulometria més fina. De tot aquest
material decapat els primers 20 cm es porta a abocador, i només s’utilitzaran com materials e
reblert i acabat del terreny els 20 cm. restants, donat que es suposa que estaran més nets de
llavors d’espècies al·lòctones.

Criteris de control de l’estesa del material decapat prèviament

- Terra vegetal pròpiament dita procedent del decapat previ dels llocs on actualment s’està
desenvolupant una activitat agrícola, i que posteriorment es retornarà al seu lloc d’ús.

El material corresponent al decapat previ a l’excavació de les graves de l’entorn de les Gambires
s’estendrà a les zones de l’illa de les Gambires on prèviament s’hagin retornat les graves excloses
i excedentàries. L’estesa d’aquest material haurà de ser preferentment homogènia, però serà la
D.O la que decideixi el gruix més adient segons les zones i els seus requisits. Una vegada estès
aquest material només caldrà realitzar un repàs amb la retroexcavadora per tal d’evitar que
aquest material quedi tou, però evitant l’excés de compactació.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Criteris de presa de mostres:

Operacions de control en terraplens

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.

Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la
freqüència indicada durant la seva execució, es realitzaran amb una freqüència d'1 cada 5.000
m3 els següents assaigs d'identificació del material:

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent en l'execució.

-

Assaig granulomètric (UNE 103101)

-

Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104)

-

Matèria orgànica (UNE 103204).

-

Assaig Próctor Normal (UNE 103500)

Elements que contempla el plec

-

Assaig CBR (UNE 103502)

B0442004. Pedra

2.2.3

Pedres per a fonaments i murs

2.2.3.1

Pedres per a formació d'esculleres

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Operacions de control en reblerts

-

Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material
cada 2500 m3:

Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d’una represa de fons al riu Ter
que retingui les graves esteses a la llera .

-

Assaig granulomètric (UNE 103101)

S'ha considerat el tipus següent: De pedra calcària preferentment pedra de característiques
pròpies de la zona

-

Determinació dels límits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)

Característiques generals:
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Plec de Prescripcions Tècniques
La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs i ha de tenir unes característiques i
naturalesa semblant a les de la roca calcària de la zona (margues). Ha de tenir la superfície
rugosa.
Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme.

El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a màxim. El
percentatge de pedres amb un pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del total.
Pedra calcària:

-

Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic.
Preferentment roques calcàries pròpies de la zona (margues)
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les.
No han de ser bituminoses.
No han de tenir argiles en excés.
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids.
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 50 N/mm2

-

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

-

No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques.
Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de l'acció dels
agents externs, en particular davant de l'aigua.
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes
vives.
Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les indicacions
de la DF.
El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a l’escullera sense classificar és
de 0,5 kg.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
El contingut de partícules amb forma inadequada ha de ser inferior al 30 %. En cas de superarse aquest valor, només s'ha de poder utilitzar si es fa un estudi especial per a garantir un
comportament correcte. Les partícules de forma inadequada són aquelles que compleixen:
(L+G)/2 >= 3 E, on: L = longitud (separació màxima entre dos plànols paral·lels tangents a la
partícula), G = espessor (diàmetre del forat circular mínim per on pugui passar la partícula), E =
ample (separació mínima entre dos plànols paral·lels tangents a la partícula).
Els valors de L, G i E es poden determinar de forma aproximada i no han de ser mesurats
necessàriament en tres direccions perpendiculars.
Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255):
-

Fissures: Sense fissures

-

Pèrdua de pes: <= 2%

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions.
Si existeixen diferents tipus de pedra a l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de
fer individualitzat per a cada tipus de bloc.
-

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
o Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
o

-

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

-

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Característiques fonamentals:

Operacions de control:

-

Densitat aparent seca: >= 2500 kg/m3

Les tasques de control a realitzar són les següents:

-

Absorció d'aigua (UNE 83134): <= 2%

o

-

Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades:

-

Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2): < 50

o

-

Classificació geològica.

-

Contingut d'ió sulfat (UNE 7245): < 12%

o

-

Densitat aparent seca.

-

Coeficient de dilatació tèrmica (C): 0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C

o

-

Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2).

-

Mòdul d'elasticitat: entre 100000 i 500000 kg/cm2

o

-

Estudi de la morfologia.

-

Porositat aparent: <= 0.4%

o

-

Prova d'absorció en aigua dolça o salada (UNE 83134).

-

Duresa Mohs: >= 6.5

o

-

Resistència a l'acció dels sulfats.

21
Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l'illa de les Gambires i la finca d'Espadamala de Baix (Torelló), incloent l'illa del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Plec de Prescripcions Tècniques
o

Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front d'explotació,
s'han de fer els següents assaigs:








Coeficient de desgast "Los Ángeles" (UNE-EN 1097-2).
Absorció (UNE-EN 1925).
Determinació del pes específic (UNE-EN 1936).
S'ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs:
Densitat aparent seca.
Resistència a l'acció dels sulfats magnèsic i sòdic (cas d'esculleres en contacte
amb aigua) (UNE-EN 1367-2).
Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la
continuïtat dels fronts de treball.

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2): Ha de complir
Coeficient de dilatació lineal a 0°C (UNE 53126): <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC)
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2): >= 500 kg/cm2
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2): >= 80%
Absorció d'aigua (UNE EN 1452-2): <= 4 mg/cm2
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1): 0,2%
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral

Criteris de presa de mostres:

Toleràncies:

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.

-

Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:

-

Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm

No s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat l'informe de la
pedrera.

TUB CIRCULAR:

Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s'ha d'autoritzar el seu ús.

2.2.4

Materials per a drenatges

2.2.4.1

Tubs de PVC per a drenatges

Elements que contempla el plec
BD5AU160. Tub PVC
-

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies.
S'han considerat els tipus següents:



Tub de volta
Tub circular

Els tubs han de ser ranurats i rígids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores
conformades, i amb unió de la banda per soldadura química.
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l'exterior del tub ha de ser nervada.
Els nervis han de tenir forma de "T".
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui
en servei.
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784): "D"
TUB DE VOLTA:
Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües
subterrànies.
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció
de l'aigua, de forma trapezoidal.

Característiques generals:

Característiques del tub:

Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular
a l'eix i les embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica.

+----------------------------------------------------------------+

No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials.

¦ (mm) ¦ (mm) ¦

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.

¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦

La superfície interior ha de ser llisa i regular.
Pes específic (UNE 53-020) (P): 13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C

¦Diàmetre ¦ Gruix ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració ¦
(cm2/m)

¦

(l s/m)

¦

¦ 90

¦>= 0,8 ¦

>= 65

¦

>= 1,5

¦

¦ 110

¦>= 1,0 ¦

>= 75

¦

>= 2,8

¦

¦ 160

¦>= 1,2 ¦

>= 100

¦

>= 5,2

¦

+----------------------------------------------------------------+
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Plec de Prescripcions Tècniques
-

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per
tal d'evitar manipulacions.
-

-

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT


Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element



Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
-

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Condicions de marcatge i control de la documentació:
A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
-

Nom del fabricant o marca comercial

-

Diàmetre nominal i gruix

-

Sigles PVC

-

Data de fabricació

-

Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot

Operacions de control:

-

Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2)

-

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306)

-

Resistència a l'aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent.

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de
producció establert a la marca de qualitat del producte.
Criteris de presa de mostres:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.
Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades
a l'instant.
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions
geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de les
peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament.
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre
dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes
a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot assajat.

Els punts de control més destacables són els següents:

2.3

Materials de plantacions

-

En cada subministrament:

-

Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts.

-

Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta).

-

Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.

-

Comprovació de l'estanquitat del tub.

-

Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada
peça es realitzaran:

-

5 determinacions del diàmetre interior.

-

5 determinacions de la longitud.

Es defineixen com a adobs els productes de components orgànics, minerals o complexos que
s'afegeixen al sòl per aconseguir una terra amb els elements necessaris per al bon
desenvolupament de les plantes.

-

Desviació màxima respecte la generatriu.

S'han considerat els tipus següents:

Els treballs de plantació de la vegetació herbàcia, arbustiva i arbòria consistiran en el
subministrament del material vegetal, mà d'obra i equips necessaris per a la realització
d'aquests.
A continuació es presenten els materials vinculats amb les plantacions:

2.3.1

Adobats, compost i bioactivadors

2.3.1.1

Definicions

Adobs (BR3A0002; BR3AU001; BR3B6000; BR3B6U00)

-

5 determinacions del gruix.

-

Adobs simples:

-

Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran els següents assaigs:

-

Nitrat càlcic 15% GR
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Plec de Prescripcions Tècniques
-

Sulfat amònic 21% GR

-

Nitrat amònic 33,5% GR

-

Superfosfat de calç 18% GR

-

Superfosfat de calç 45% GR

-

Sulfat potàssic 50-52% Crs

-

Adobs binaris:

-

Nitrat potàssic (13-0-46%) GR

-

Fosfat biamònic (13-46-0%) GR

-

Adobs ternaris:

-

(12-12-17% 2MgO) GR

-

(15-5-20% 2MgO) GR

-

(20-5-10% 3,2MgO) GR

Es consideren productes resultants de procés de compostatge, els quals hauran de presentar un
color fosc, aspecte solt i amb un grau d'humitat que faciliti la seva distribució i eviti la seva
compactació. El contingut en N haurà de ser al voltant del 2%, i la granulometria de 10 mm.
Tots dos procediran de cases comercials acreditades i hauran de ser de composició igual o
semblant a les especificades a continuació

2.3.1.2



Subministrament: En envasos tancats i precintats.
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els
focus d'humitat.

2.3.1.3



Condicions de subministrament i emmagatzematge

Unitats i criteris d’amidament

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

2.3.1.4

Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori

2.3.1.5

Condicions de control de recepció

L’adob inorgànic d'alliberament lent controlat (12-14 mesos) compost per: 15% nitrogen
amoniacal, 9 % nitrogen nítric, 9 % fòsfor soluble en aigua (15-9-9) o similar.

Condicions de marcatge i control de la documentació:

Bioactivador (BR34U001; BR34J000; BR34J001)

Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:

Es defineixen com bioactivador els compostos orgànics que s'afegeixen al sòl per l'efecte
activador sobre el metabolisme dels vegetals que tenen aquests compostos.

-

Designació del producte que conté

-

Nom del fabricant o marca comercial

-

Pes net

-

Estat físic

-

Composició química

-

Solubilitat

-

Reacció

Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22%

-

Riquesa

Contingut de microorganismes: 2800 milions/g

Operacions de control

Contingut de matèria orgànica: 30%

Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com
s'indica a les especificacions.

Els bioactivadors procediran de cases comercials acreditades i hauran de ser de composició igual
o semblant a les especificades a continuació:
-

Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics

-

Bioactivador microbià

Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una
matriu orgànica de turba negre.

Grandària màxima: 2 mm
Bioactivador de fermentació enzimàtica amb 6,6 % d'aminoàcids totals, 4,4 %
d'aminoàcids lliures, 7,7 % de matèria orgànica, 3,3 % de nitrogen total, 1,1 % fòsfor soluble, 2,2
% potassi.
Compost i esmena orgànica (BR341150; BR345001)

Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas,
dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una
freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de terra
vegetal, amb la determinació de:
-

Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
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-

Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).

-

Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.

-

Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).

2.3.3.2

Condicions de subministrament

Tots els tutors es subministraran en paquets de forma que totes els elements estiguin
immobilitzats durant el transport., i sense cap símptoma de ferida ni trencament.

2.3.3.3

Unitats i criteris d’amidament

Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci,
N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteris de presa de mostres

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.

2.3.3.4

No hi ha normativa de compliment obligatori

Interpretació de resultats i actuacions en cas d'incompliment:
No s'acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat
de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions exigides al plec de
condicions tècniques.

2.3.2

Aigua de reg

2.3.3.5

-

pH comprès entre 6 i 8

-

Contingut en sals solubles inferiors a 2 g/l

-

Oxigen dissolt superior a 3 mg/l

-

Conductivitat elèctrica a 25º C inferior als 750 microohms/cm.

2.3.3

Tutors

2.3.3.1

Definició i característiques

Els tutors són elements que, col·locats al costat del tronc de la planta, impedeixen el seu
moviment lateral, evitant inclinacions degudes a aquest efecte del vent.
El present Projecte contempla l'entutorat de tots els exemplars arboris de les zones d'acolliment,
mitjançant un element de fusta de castanyer d’alçades variables en funció de la unitat de
plantació.
Es preveuen dos tipus de tutors:
-

Estaca de fusta de castanyer acabada en punxa, de 2 m d'alçària i ø mínim 6 cm

-

Estaca de castanyer, de 0.75 m. D'alçària, i ø >3 cm, i

Totes dues incloent una abraçadera a per a la subjecció (cinturó + passador +civella), posada en
obra

Condicions de control i recepció

El tutor es col·locarà en el costat per on bufa el vent dominant.
Tots els tutors es subministraran en paquets de forma que totes els elements estiguin
immobilitzats durant el transport., i sense cap símptoma de ferida ni trencament.

2.3.4

(Element simple ja descrit)
L'aigua a utilitzar per al reg de les plantacions i sembres, haurà de ser suficientment pura i
complir les especificacions següents:

Normativa de compliment obligatori

Plantes

2.3.4.1

Definició i característiques

Definició
Les plantes hauran de pertànyer a les espècies i varietats autòctones indicades en el present
Plec i als plànols, i reuniran les condicions d'edat, alçada i desenvolupament que s'indiquin.
Totes les espècies hauran de procedir d’un entorn ecològic similar al de projecte. En aquest
sentit el contractista haurà d’acreditar que els individus de les diferents espècies vegetals
considerats al present projecte s’han format o han estat recol·lectades a partir de llavors o
esqueixos procedents o del mateix àmbit de projecte o d’un entorn amb unes característiques
ecològiques, bioclimàtiques i biotòpiques similars.
Les dimensions s'establiran basant-se en les següents definicions:
-

Altura: S'entendrà per altura, altura de canya o d'altura de tronc

Circumferència o perímetre: perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. S'utilitza
per a la definició de les mesures dels arbres, a excepció de coníferes.
Característiques
Si han considerat les següents tipologies de presentació de les espècies vegetals que s'utilitzaran
per a la restauració i adequació paisatgística de les actuacions contemplades en Projecte:
-

2 sabes: Plantes de dos anys vegetatius

-

CF200: Contenidor o alvèol forestal de 200cm3 de capacitat

-

CF300: Contenidor o alvèol forestal de 300cm3 de capacitat

-

C 1,3L: Contenidor d'1,3 litres
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-

C 3L: Contenidor de 3 litres

-

C-10 L: Contenidor de 10 litres

-

C-30L: Contenidor de 30 litres

-

Arrel nua: Presentació de la planta amb els arrels nues, sense cap altre protecció.

-

-

Pa de terra: Pella de terra que envolta les arrels de les plantes per al seu transplantament
des del viver o lloc de recollida, fins al lloc de plantació.

-

-

60 - 80 cm: Altura d'espècies arbustives o coníferes

-

-

10 / 12 cm. Perímetre d'espècies arbòries, mesurat a 1 m d'altura

Tipus
Es plantegen les següents tipologies de plantació:
-

Plantació tipus verneda
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Salix alba
Cornus sanguínea
Plantació tipus salzeda
Salix alba
Salix elaeagnos
Tamarix gallica

Plantació tipus
salzeda
Salix elaeagnos
Salix atrocinerea
Salix purpurea
Salix alba

2.3.4.2

Mida

Presentació

2 sabes
2 sabes
2 sabes
2 sabes

AF 300
AF 300
AF 300
AF 300

Mida

Presentació

2 sabes
2 sabes
2 sabes

AF 300
AF 300
AF 300

Mida

Presentació

2 sabes
2 sabes
2 sabes
2 sabes

AF 300
AF 300
AF 300
AF 300

Densitat
N/ha
2000
1.500
500
1.000
5.000
Densitat
N/ha
2.000
2.000
1.000
5.000

Densitat
N/ha
2.000
2.000
2.000
500
6.500

%
40
30
10
20
100
%
40
40
20
100

%
30,77
30,77
30,77
7,69
100

Condicions de subministrament

Les plantes estaran ben conformades, de desenvolupament normal sense presentar símptomes
de raquitisme o retard. Les arrels de les plantes presentaran corts nets i recents sense ferides ni
marques.
Serà necessari que siguin sanes i completes, de copa normal i ben ramificada. Les de fulla
persistent presentaran el fullatge complet sense decoloració o símptomes de clorosis.
Els criteris d'acceptació i rebuig dels elements vegetals seran els següents:

-

-

Es rebutjaran els exemplars que no compleixin les especificacions referents a forma, mesura
i característiques descrites. Igualment, no s'acceptaran exemplars que, encara complint les
mesures indicades, presentin creixements desproporcionats pel fet d'haver estat sotmesos
a tractaments especials, abonats excessius o falta d'espai en el viver.
Es rebutjaran aquelles plantes enguixades que arribin amb l'escaiola parcialment trencada
o amb gruixos excessius. Tampoc s'acceptaran les que presentin la totalitat del pa de terra
amb escaiola fresca, ni aquells enguixats que escanyin el coll de la planta.
El pa de terra haurà d'estar perfectament formats, sense esquerdes que denotin sequedat
o la sortida d'arrels principals. Es rebutjaran, tant en el cas de l'enguixat com en el de pa de
terra, aquelles plantes el tronc de les quals tingui joc o es mogui sobre la base.
Les plantes que es presentin en contenidor hauran de tenir el pa de terra lliure de vegetació
espontània que pugui donar lloc a una invasió de males herbes. Les plantes que s'hagin
canviat de contenidor recentment hauran de presentar el pa de terra antic homogeneïtzat
amb el nou, formant un tot. Les arrels no hauran de sortir del contenidor. En retirar el
contenidor, el pa de terra haurà de mantenir-se compacte, sense que es desfaci pel fet de
no estar degudament desenvolupat.
En el cas de plantes presentades a arrel nua, es rebutjaran les que denotin sequedat en les
arrels, corts mal fets i, en general, símptomes d’alteració o malament estat en la seva
estructura.
En general, es rebutjaran totes aquelles plantes que sofreixin o presentin símptomes d'haver
sofert alguna malaltia criptogámica, atac d'insectes, o qualsevol plaga o malaltia.
No s'acceptaran plantes que presentin ferides o desperfectes en la seva part aèria o radical
com a conseqüència de la falta de cura en la preparació al viver i en el transport. Tampoc
s'acceptaran les que durant el transport hagin sofert sequedat, i presentin les fulles o les
tiges mústigues.
Seran objecte de rebot els exemplars que presentin malformacions morfològiques o
disfuncions fisiològiques degudes tant a l'excés com a la falta de nutrients. Les plantes que
presentin símptomes característics deguts a l'excés de salinitat, tant de l'aigua de reg com
del sòl, seran rebutjades.

La Direcció d'Obra exigirà un certificat que garanteixi tots aquests requisits, i podrà rebutjar les
plantes que no els reuneixin.
El Contractista estarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i correran a la seva costa
totes les despeses ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard produït pugui
repercutir en el termini d'execució de l'obra.
Procedència
La procedència de la planta dependrà de la tipologia de plantació utilitzada. Totes les unitats
proporcionades procediran d’exemplars agafats de zones de característiques fenològiques
similars. El Contractista haurà de facilitar a la Direcció d'Obra la supervisió de la selecció dels
exemplars, així com dels treballs de preparació, transport i plantació en el seu lloc definitiu.
Coneguts els factors climàtics de la zona objecto del Projecte i les espècies que van a ser
plantades, el lloc de procedència d’aquestes ha de reunir condicions climàtiques semblants o
menys favorables per al desenvolupament de les plantes.
Totes les espècies hauran de procedir d’un entorn ecològic similar al de projecte. En aquest
sentit el contractista haurà d’acreditar que els individus de les diferents espècies vegetals
considerats al present projecte s’han format o han estat recol·lectades a partir de llavors o
esqueixos procedents o del mateix àmbit de projecte o d’un entorn amb unes característiques
ecològiques, bioclimàtiques i biotòpiques similars.
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2.3.4.3

Condicions de transport i recepció

La preparació de la planta per al seu transport al lloc de plantació s'efectuarà d'acord amb les
exigències de l'espècie, edat de la planta i sistema de transport triat.
El transport de les plantes s'haurà d'efectuar el més ràpid possible i s'hauran de prendre totes
les precaucions necessàries per no deteriorar cap de les seves parts.
Les plantes d'arrel (exclosos esqueixos, pans de rizoma i estaques) es presentaran sempre en
contenidor de les mesures indicades en l'apartat següent. Qualsevol altre tipus de presentació
amb pa de terra o arrel nua serà sotmès a la prèvia aprovació per la Direcció facultativa.
Per al transport dels exemplars en contenidor, es disposaran aquests de manera que els envasos
quedin fixos i suficientment separats, perquè les plantes no es deteriorin i no es produeixin
trencaments en les seves parts aèries.
Les plantes quedaran en els contenidors fins al mateix instant de la seva plantació, transportantles fins al clot de plantació sense que l'envàs es deteriori.
Per al transport de les plantes a arrel nua, es disposaran i manipularan aquestes de manera que
el seu aparell radicular no pugui ser danyat. En el moment de la plantació es tallaran els extrems
de les arrels per afavorir el posterior creixement de les mateixes.

personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau d’exactitud dels treballs topogràfics
que requereixi cada una de les fases de replanteig d’acord amb les característiques de l’obra.
En les comprovacions del replanteig que la Direcció efectuï, el Contractista, al seu càrrec,
proporcionarà l’assistència i ajuda que el director demani, evitarà que els treballs d’execució de
les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable,
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització.
El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides
necessàries per la realització de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la
Direcció per les comprovacions dels replanteigs i per la materialització dels punts topogràfics
esmentats anteriorment.
El Contractista serà responsable de la conservació durant el temps de vigència del contracte, de
tots els punts topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellats, havent de reposar al
seu càrrec els que per necessitat d’execució de les obres o per deteriorament haguessin estat
moguts o eliminats, fet que comunicarà per escrit al Director i aquest donarà les instruccions
oportunes i ordenarà la comprovació dels punts recuperats.

3.1.2

Accés a les obres

Les plantes a arrel nua que no es plantin immediatament després del seu transport, quedaran
amb l'aparell radicular cobert amb terra vegetal fins al moment de la seva plantació.

Excepte prescripció específica en algun document contractual, seran de compte i risc del
contractista totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com
carreteres, camins, sendes, passarel·les, plànols inclinats, muntacàrregues per a l’accés de
persones, transports de materials a l'obra, etc.

Respecte a la poda de plantació, no necessàriament tots els arbres subministrats han d'estar
completa o definitivament podats. Per indicació de la Direcció d'Obra, el Contractista estarà
obligat a practicar aquesta labor, segons conveniència, en el moment de la plantació; així com
el retirat del brancatge sobrant, considerant-se aquest treball inclòs amb caràcter general en el
preu de la unitat d'obra corresponent a la plantació.

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades,
construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, retirades,
abandonades o lliurades per usos anteriors per compte i risc del contractista.

3.

Partides d'obra d'enginyeria civil
3.1

Treballs generals

3.1.1

Replantejament

A partir de la Comprovació del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris
per a l’execució de les obres seran realitzats per compte i risc de Contractista.
El Director d’Obra comprovarà el replanteig executat pel Contractista i aquest no podrà iniciar
l’execució de cap obra o part d’aquesta, sense haver obtingut del Director la corresponent
aprovació del replanteig.
L’aprovació per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no disminuirà
la responsabilitat d’aquest en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors
del replanteigs per al contractista hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la forma que
indiqui el Director.
El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia,
personal tècnic especialitzat, i mà d’obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu
càrrec i materialitzar els vèrtexs, bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de

La Propietat es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra
civil i/o instal·lacions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a l’explotació
de l'obra definitiva o per altres fins que la Direcció estimi convenients, siguin lliurats pel
contractista a l'acabament de la seva utilització per aquest, sense que per això el contractista
hagi de percebre cap abonament.
El contractista haurà d’obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos
per a la utilització de les vies i instal·lacions, tant de caràcter públic com privat.
La Propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres
vies de comunicació construïdes per compte del contractista, puguin ser utilitzades
gratuïtament per si mateix o per altres contractistes per la realització de treballs de control de
qualitat, auscultació, reconeixement i tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges,
fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metàl·lics, mecànics, elèctrics i
d'altres equips d’instal·lació definitiva.

3.1.3

Instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars

Constitueix obligació del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació,
desmuntatge, demolició i retirada d’obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i de les obres
auxiliars, necessàries per a l’execució de les obres definitives.
Es consideraran instal·lacions auxiliars d’obra les que, sense caràcter imitatiu, s’indiquen a
continuació:
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a)

Oficines del contractista.

b)

Instal·lacions per serveis del personal.

c)

Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància.

d)

Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

e)
Instal·lacions d’àrids; fabricació, transport i col·locació del formigó, fabricació de
mescles bituminoses, excepte si en el contracte d’adjudicació s’indiqués altra cosa.
f)

Instal·lacions de subministrament d’energia elèctrica i enllumenat per a les obres

g)

Instal·lacions de subministrament d’aigua.

h)

Llocs per a l’aplec provisional dels materials

i)

Qualsevol altra instal·lació que el contractista necessiti per a l’execució de l’obra.

Es consideraran com a obres auxiliars les necessàries per a l’execució de les obres definitives
que, sense caràcter limitatiu, s’indiquen a continuació:

Si durant l’execució de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball
o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment
del programa de Treball, hauran de ser substituïts o incrementats en nombre per altres que ho
siguin.
El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es
veiés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips o de les plantes i dels
mitjans auxiliars en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo
respecte de les seves previsions.
Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article es consideraran incloses en els
preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separadament,
malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

3.1.5

Planificació de les obres

La planificació de treball s’ha de desenvolupar atenent a molts condicionants, tant ambientals
com logístics. S’haurà de considerar la planificació realitzada al present projecte. Però, a banda
de la planificació, els treballs han de començar en un període de temps amb uns requisits molt
concrets, ja que caldrà considerar:

a)
etc.

Obres per al desviament de corrents d'aigües superficials tals com talls, canalitzacions,

b)

Obres de drenatge, recollida i evacuació de les aigües en les zones de treball.

c)

Obres de protecció i defensa contra inundacions.

d)

Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freàtic.

Altres condicionants importants a considerar estan relacionats amb la manca d’espai a la zona
objecte d’actuació, la qual cosa delimita l’operativitat en el territori durant la fase d’execució.

e)

Estrebades, sosteniments i consolidació del terreny en obres a cel obert i subterrànies.

El Contractista haurà de presentar un pla detallat dels treballs a realitzar

f)
Obres provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits per
a l'execució de les obres objecte del contracte.
Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la
conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

3.1.4

•

Època de reproducció dels peixos

•

Època de reproducció d’altres espècies faunístiques

•

Risc d’avingudes

3.1.6

El contractista haurà de definir el Pla ambiental específic de l’obra on clara contemplar:
-

Zones de major interès ambiental, i actuacions proposades per tal d’evitar la seva afecció.
El contractista haurà de elaborar un mapa de vulnerabilitat i sensibilitat de la zona que sigui
operatiu de cara al desenvolupament de les obres. En aquest plànol tindran que anar
definides i determinades les zones d’exclusió, les zones amb reserves i les zones aptes per a
la realització de determinades tasques de l’obra, com ara els aplecs de material, els camins
d’accés, ubicació i pas de maquinari, ert.

-

Pla de gestió de residus. El contractista haurà de definir un pla de gestió dels residus
generats durant l’obra: tant els generats com a conseqüència de les tasques de
desenvolupament del projecte (formigó, fangs i sediments, ferro i estructures metàl·liques,
olis de les estructures hidràuliques, etc.), com de la mateixa gestió interna de l’obra (olis i
hidrocarburs de maquinaria, etc).

Maquinària i mitjans auxiliars

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat, a proveir-se i disposar en obra de totes
les màquines útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions
de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les
condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los
adequadament i correctament.
La maquinària i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per a l'execució de les obres, la relació
de la qual figurarà entre les dades necessàries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran
d'estar disponibles a peu d'obra amb suficient antelació al començament del treball
corresponent perquè puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director.
L'equip quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats en què ha d'utilitzar-se,
en la intel·ligència que no es podrà retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat
reemplaçats els elements avariats o inutilitzats, sempre que la seva reparació exigeixi terminis
que aquell estimi han d’alterar el Programa de Treball.

Definició del Pla Ambiental específic de l’obra

Aquest Pla haurà de definir tant els residus que es generaran, la seva classificació, la seva
quantitat, el seu destí, i mecanismes de transport i tractament.
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Plec de Prescripcions Tècniques
-

-

Anàlisi i avaluació dels impactes que es poden generar durant la fase d’execució de les obres,
i valoració de les mesures correctores. Aquest anàlisi ha de tenir com a base les valoracions
dels impactes realitzades al present projecte (annex: “Document ambiental”).
Desenvolupament detallat de totes les mesures correctores proposades i pressupost
destinat a les mateixes.

3.1.7

Definició del Pla de rescat de peixos

En cas que així es preveiés, el Contractista haurà de definir i assegurar l’aplicació d’un pla de
rescat dels peixos.
Per aquest motiu, en cas necessari, s’hauria de seguir el següent protocol:
-

Informar el Servei de Pesca de la DG de Patrimoni Natural sobre la planificació de l’obra i
l’època en què es vol fer el rescat.
Planificar el rescat de manera que aquest es dugui a terme fora de l’època de cria de les
espècies principals.
Traslladar els exemplars pescats aigües amunt de la presa provisional.

Condicions generals:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

-

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Donat que la demolició és d’una estructura situada al mig del riu Ter, caldrà ajustar les
operacions a la climatologia i als nivells de cabal del riu.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

3.2

Demolicions, enderrocs, moviments de terres i gestió de residus

3.2.1

Demolicions

3.2.1.1

Enderrocs d'estructures

Elements que contempla el plec
G214U0E1. Enderroc de passera de terres amb elements de formigó i blocs de pedra
-

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc de passera de terres amb elements de formigó i blocs de pedra, amb mitjans mecànics
o manuals, inclòs l’eliminació dels drenatges, transport a abocador, cànon d’abocament i
manteniment de l’abocador.
S'han considerat els materials següents:

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
-

Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

-

Maçoneria

-

Obra ceràmica

-

Formigó en massa

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.

-

Formigó armat

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

-

Preparació de la zona de treball

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

-

Enderroc de l'element amb els mitjans adients

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.

-

Tall d'armadures i elements metàl·lics

-

Trossejament i apilada de la runa

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.

-

Càrrega de la runa sobre el camió

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
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Plec de Prescripcions Tècniques
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària
és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

-

Tala de les branques

-

Tall del tronc

-

Arrencada de la soca i arrels principals

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitarne l'esfondrament.

-

Trossejament i apilada de les branques i arrels

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

-

Càrrega sobre el camió o contenidor de branques, arrels i brossa resultant

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

-

Reblert del clot amb terres adequades

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
-

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
-

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
o Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
o Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
o Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

3.2.2

Estassada i tala de elements vegetals

Elements que contempla el plec
G21R11AR. Tala controlada d’arbre de 6 a 10 m. d’alçada, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge

-

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tala controlada d’arbre de 6 a 10 m. d’alçada, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió
grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Preparació de la zona de treball

Condicions generals:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau
que les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.
-

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
-

Mètode d'enderroc i fases

-

Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

-

Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar

-

Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs

-

Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

-

Cronograma dels treballs

-

Pautes de control i mesures de seguretat i salut S'han de talar primer les branques laterals,
deixant net el tronc.

S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
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Plec de Prescripcions Tècniques
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.

No han de quedar soques ni arrels > 10 cm en una fondària >= 50 cm, per sota del nivell de
l'esplanada, fora d'aquest àmbit les soques i arrels poden quedar tallades a ras de sòl.

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han
de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de
compactació.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
-

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF
-

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

3.2.3

Esbrossada

La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en el gruix definit en la DT o, en el seu defecte,
l'especificat per la DF. Només en els casos en què la qualitat de la capa inferior aconsellin
mantenir la capa de terra vegetal o per indicació expressa de la DF, aquesta no es retirarà.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a què es destinin
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Els elements que s'han de conservar, segons el que determini la DF, han de quedar intactes, no
han de patir cap desperfecte.
-

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Condicions generals:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

Elements que contempla el Plec

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

G22DU100. Esbrossada en qualsevol tipus de terreny definides en plànols, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l’Administració, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa la arrancada o tala d’arbres, soca, càrrega i transport a abocador o
aplec, cànon d’abocament i manteniment de l’abocador.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui per la
Direcció Facultativa.

-

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Definició:
Retirada i extracció en les zones designades, de tots els elements que puguin estorbar l'execució
de l'obra (brossa, arrels, runa, plantes, etc.), amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
•
•
•
•
•

Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Protecció dels elements que s'han de conservar
Esbrossada del terreny
Càrrega de les terres sobre camió

Condicions generals:
La superfície resultant ha de ser l’adequada per al desenvolupament de treballs posteriors.

La terra vegetal, en cas que no s'utilitzi immediatament, ha d'emmagatzemar-se en piles
d'alçària inferior a 2 m. No s'ha de circular per sobre desprès de ser retirada.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF
Les operacions d'eliminació de material en l'obra s'ha de fer seguint mètodes permesos i amb
les precaucions necessàries per tal de no perjudicar els elements de l'entorn.
En cas d'enterrar materials obtinguts de l'esbrossada, s'han d'estendre per capes. Cada capa ha
de barrejar-se amb el sòl, de manera que no quedin buits. Per sobre de la capa superior s'ha
d'estendre una capa de sòl de 30 cm de gruix com a mínim, compactada. No s'han d'enterrar
materials en zones on pugui haver-hi corrents d'aigua.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
-

3. UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Plec de Prescripcions Tècniques
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
-

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes.
PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

3.2.4

Decapatge

-

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt
i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

Elements que contempla el Plec

3.2.5

Excavació de terra vegetal

G221U0E0. Decapatge previ del terreny consistent en una excavació dels 40 primers cm. de
terreny no classificat amb mitjans mecànics, selecció de la part proporcional reutilitzable
posteriorment i eliminació de les zones superiors amb presència de llavors i rizomes d’espècies
al·lòctones. Inclou la càrrega i transport a aplec temporal fins la seva reutilització definitiva o
abocador.

Elements que contempla el Plec

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Decapatge previ del terreny consistent en una excavació dels 40 primers cm. de terreny no
classificat amb mitjans mecànics, selecció de la part proporcional reutilitzable posteriorment i
eliminació de les zones superiors amb presència de llavors i rizomes d’espècies al·lòctones.
Inclou la càrrega i transport a aplec temporal fins la seva reutilització definitiva o abocador.

Excavació de terra vegetal, inclosa la càrrega, transport a abocador, aplec o lloc d’ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d’abocament i manteniment d’abocador.

S’ha considerat el següent tipus d’excavació:

-

-

Excavació en terra amb mitjans mecànics

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
-

Preparació de la zona de treball

-

Situació dels punts topogràfics

-

Excavació de les terres

-

Càrrega de les terres sobre camió

Condicions generals: Veure apartat d’excavacions.
Es considera una excavació dels primers 40 cm. de terreny. D’aquests es retiraran els 20 cm.
superiors i es portaran a abocador; el material restant es deixarà en aplec fins la finalització de
les obres. Aquest material s’utilitzarà posteriorment per al recobriment de les graves sobrants
dipositades novament al terreny de les Gambires.
-

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

G221U010. Excavació de terra vegetal, inclosa la càrrega, transport a abocador, aplec o lloc
d’ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d’abocament i manteniment
d’abocador.

S’ha considerat la següent excavació:
Excavació en terra vegetal amb mitjans mecànics. Inclou:
o
o

Aplec de la terra extreta
Conservació de la terra vegetal extreta fins la seva reutilització posterior en la
restauració dels terrenys agrícoles afectats.

Condicions generals: Veure excavacions. Es considera una excavació d’una capa d’uns 30 cm de
terra vegetal.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Veure excavacions
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions
faci falta per a una correcta execució de les obres.

Veure apartat d’excavacions
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Plec de Prescripcions Tècniques
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt
i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Veure excavacions

3.2.6

Excavacions

Elements que contempla el Plec
G221U0E1. Excavació de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, amb un garbellat i
selecció de graves fins obtenir els diàmetres específics (superiors a 64 mm), càrrega i transport
a aplec fins la seva utilització temporal.
G221U0E3. Excavació de terreny no classificat, amb mitjans mecànics. Inclou la càrrega i
transport a aplec temporal fins la seva reutilització definitiva, o abocador

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig
SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%.
Terra vegetal: La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en
la DT o, en el seu defecte, l'especificat per la DF.

G221ZS03. Excavació sota l’aigua amb mitjans mecànics, per obtenció de graves. Inclou el
garbellat i selecció de graves fins obtenir els diàmetres específics (superiors a 64 mm), càrrega
i transport a aplec fins la seva utilització temporal.

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:

S'han considerat els tipus d'excavació següents:

S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o
camions.

-

-

Excavació de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, amb un garbellat i selecció de
graves fins obtenir els diàmetres específics (superiors a 64 mm), càrrega i transport a aplec
fins la seva utilització temporal.
Excavació de terreny no classificat, amb mitjans mecànics. Inclou la càrrega i transport a
aplec temporal fins la seva reutilització definitiva, o abocador
Excavació sota l’aigua amb mitjans mecànics, per obtenció de graves. Inclou el garbellat i
selecció de graves fins obtenir els diàmetres específics (superiors a 64 mm), càrrega i
transport a aplec fins la seva utilització temporal.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus d'excavació següents:
-

Excavació en terra i graves amb mitjans mecànics

-

Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
-

Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Excavació de les terres i obtenció de graves
Garbellat de les graves i selecció de les graves de diàmetre superior a 64 mm. Aquesta
actuació es defineix per a la partida G221UE1 i G221ZS03.
Càrrega de les terres sobre camió fins aplec, i fins a lloc d’ús.

La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions
especificades en la DT o en el seu defecte, les determinades per la DF.
Els acabats han de tenir el pendent especificat a la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Condicions generals:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat del
terreny no excavat.
S'ha d'atendre a les característiques tectónic-estructurals de l'entorn i a les possibles alteracions
en el drenatge i cal adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar els fenòmens següents:
-

Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades

-

Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació

-

Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres

Condicions generals:
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Plec de Prescripcions Tècniques
-

Talussos provisionals excessius

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a les
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.

En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra (recobriment
de talussos, etc.), s'ha d'emmagatzemar separada de la resta de productes de l'excavació.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

3.2.7

Reblert de terres i graves

Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:

Elements que contempla el plec

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

G226UR10. Reblert de les zones d’excavació amb les graves procedents de la pròpia obra i
descartades per a la seva reutilització posterior. Inclou l’estesa del material (graves) i el reperfilat
dels marges.

A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en
direcció no perpendicular a ella i deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 m
que s'haurà d'extreure després manualment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.

G226UR11. Reblert amb material procedent del decapatge seleccionat a afegir a sobre del
reblert posterior de graves. Inclou tota l’estesa de material i el reperfilat dels marges i
suavització de pendents del terreny.

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals.

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir el reblert desitjat

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
S'han considerat els tipus següents:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada del terreny resultant, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.

-

Estesa i piconatge de de les graves als llocs on prèviament s’ha realitzat l’extracció

Estesa i piconatge de terres procedents del decapatge previ, i una vegada portades a
abocador les terres amb material al·lòcton (la meitat de les terres decapades). Aquestes
s’estenen a sobre de les graves esteses.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
-

Preparació de la zona de treball

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre la zona
excavada i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.

-

Situació dels punts topogràfics

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

-

Execució de l'estesa
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Plec de Prescripcions Tècniques
-

Compactació lleu de les terres

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

La composició granulomètrica de les graves és la resultant del rebutjo del garbellat previ.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
-

Maquinària prevista
Sistemes de transport
Sistemes d’estesa
Equip d'estesa i compactació
Procediment de compactació

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
- Pendents suaus i terreny acabat de perfilar
- Disposició de les tongades dels materials
- Assegurar que el terreny no quedi compactat excessivament.

3.2.8

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

Reblert amb graves en llera

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.

G228GRAV. Reblert de llera amb graves garbellades

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de
l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

Reblert de llera amb graves i material seleccionat garbellat de diàmetre superior a 64mm,
procedent de l’obra. Inclou el transport del material des dels aplecs, el dipòsit i col·locació del
material dins el riu i la construcció d’accessos i plataformes fluvials d’obra, per treball de
maquinaria, així com la seva posterior retirada.
S'han considerat els tipus següents:
-

L'aportació i estesa de graves i terres s'ha de realitzar considerant que la densitat a assolir no ha
de ser inferior ni superior a la del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents suaus que permetin una bona integració.
El material corresponent al decapat previ a l’excavació de les graves de l’entorn de les Gambires
s’estendrà a les zones de l’illa de les Gambires on prèviament s’hagin retornat les graves excloses
i excedentàries. L’estesa d’aquest material haurà de ser preferentment homogènia, però serà la
D.O la que decideixi el gruix més adient segons les zones i els seus requisits. Una vegada estès
aquest material només caldrà realitzar un repàs amb la retroexcavadora per tal d’evitar que
aquest material quedi tou, però evitant l’excés de compactació
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi
completat.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

-

Rebliment de la llera en tongades amb graves prèviament garbellades i seleccionades amb
un diàmetre superior a 64 mm. al llarg de la llera a tota la superfície marcada, i amb el gruix
indicat segons perfils
Construcció dels accessos necessaris per entrar al riu des del marge.
Construcció de les plataformes fluvials d’obra amb el propi material granular per facilitar el
treball d’estesa de les graves de rasa amb terres.

CONDICIONS GENERALS:
Les zones del reblert amb graves seleccionades i garbellades son les definides als plànols i
localitzades a dos punts de la llera del Ter: un davant de l’Illa de Gambires, i l’altre al voltant de
la zona de la passera a l’illa del Sorral. Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser
sensiblement paral·leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
El material només s’ha de depositar, no s’ha de compactar.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de garbellat definides
(graves de diàmetre superior a 64 mm.).

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
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Plec de Prescripcions Tècniques
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan hi hagi risc de crescudes del riu.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.
El material s'ha d'estendre de forma uniforme, i en franges sensiblement paral·leles a la rasant
final, i amb un gruix definit pels perfils.
El material dipositat ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, es buscaria
la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.

G3J2U085. Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i
col·locació
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Represa amb escullera amb bloc de pedra calcària de característiques pròpies de la zona de
1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Reblerts amb pedra calcaria de extreta de pedrera de l’entorn proper o amb unes
característiques pròpies de les característiques (margues).
-

Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Esculleres sobre fons submergit:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

-

Replanteig dels blocs de pedra

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació de les graves provinents de la pròpia
obra i prèviament garbellades i seleccionades.

-

Protecció de la zona de treball

-

Subministrament dels blocs

-

Transport fins al lloc de col·locació

-

Col·locació dels blocs

-

Retirada de runa i material sobrant

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Llei d’aigües
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
-

Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert.

Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i
control de la temperatura ambient.
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma del reblert, i
control de l'amplada del gruix estes, cada 20 m lineals com a màxim.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ESCULLERA DE BLOCS DE PEDRA SOBRE FONS SUBMERGIT:
Prèviament a l'abocada de l'escullera, s'ha de col·locar una xarxa subjecta a boies en ambdós
costats del marge i per davant del front d'avanç, amb la finalitat de no permetre que fustes,
plàstics o qualsevol altre element estrany flotant surti fora de la zona de les obres.
Periòdicament s'han de retirar aquells elements que flotin en els recintes limitats per les xarxes.
Les esculleres s'han d'abocar directament sobre l’aigua. Es pot realitzar directament entrant
amb camions, amb gànguils, o grues de suficient llargària.
Abans de procedir a l'abocada de les pedres, s'ha de procedir a prendre perfils de la part de
l'obra sobre la que han de descansar aquestes.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les pedres s'han de col·locar de manera que entre els blocs hi hagi un mantell continu i permeti
una, però que permetin una sobreelevació de l’agua.

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de
granulometria estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts
en la secció transversal de la capa afegida.

La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud excepte l'avanç, d'acord
amb una cadència dels successius mantells. L'avanç s'ha de reforçar davant la possibilitat de
successius mantells.

3.2.9

Gabions i esculleres

Elements que contempla el plec

Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi la màxima
percolació possible i es dissipi l'energia de les onades.
L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secció completa,
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Plec de Prescripcions Tècniques
CONCERTAT D'ESCULLERA:

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

-

Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

-

Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Inclòs el reblert de material filtrant:

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

-

Comprovació del llit de recolzament

-

Col·locació i unió dels tubs

-

Reblert de la rasa amb material filtrant

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTRUCTURA DE GABIONS:

Sense incloure el reblert de material filtrant:

-

Inspecció visual del procés de col·locació dels blocs, d'acord a les exigències del plec.

-

Comprovació de la superfície de recolzament

-

Comprovació de les característiques geomètriques d'un 10% de les peces.

-

Col·locació dels tubs

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL

CONDICIONS GENERALS:

Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l'obra executada per tal
de conèixer la geometria global assolida així com el gruix de les diferents capes de material.

Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria
adequada a les característiques del terreny i del tub.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topogràfiques.

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT

Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al
projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT.

Si els mitjans utilitzats no s'ajusten als previstos, no s'ha d'autoritzar l'inici dels treballs o
s'hauran d'aturar fins que es compleixin les condicions pactades.

Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.

Si s'observa que el material transportat no és l'indicat al document d'identificació que porta el
camió, se l'haurà de classificar amb la categoria de pedra que correspongui realment al material
transportat. Si no es pot classificar dins d'alguna de les grandàries utilitzades a l'obra, s'haurà de
rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s'haurà de doblar el nombre de
camions controlats fins que no es detectin errors al llarg d'una setmana.
Si es detecten zones mal executades, s'hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal
s'hauran de modificar els processos d'execució.

3.3

Drenatges

El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall.
Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m
Pendent: >= 0,5%
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:

3.3.1

Drenatges amb tubs plàstics

Elements que contempla el plec
GD5AU016. Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm. ranurat parcial
en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2
-

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES





Pendent <= 4%: ± 0,25%
Pendent > 4%: ± 0,50%
Rasants: ± 20 mm

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.
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Plec de Prescripcions Tècniques
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.
Cavalcaments de les làmines de polipropilè: >= 30 cm

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials
estranys.

Gruix màxim de les tongades de material filtrant: 30 cm

Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives
amb un grau de compactació >= 75% del P.N.

Toleràncies d'execució:

La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT.

-

 Planor de les capes de material filtrant: ± 20 mm/m
 Nivells de les capes de material filtrant: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, vigilarà el
posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila tova de la base per al
rebliment.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa.
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar
el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap
cos estrany a l'interior dels tubs.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.
Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 cm), s'ha de
col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 100-150 g/m2.
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil i al
rebliment amb material filtrant.
El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i compatible
amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil no han de cavalcar
entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la
DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de ser
uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal compresa
entre el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els
sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de cada costat del tub s'han d'estendre de forma
simètrica.
Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració.
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C.
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments
dels tubs.
-

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de
material filtrant.
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb
material filtrant.
-

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje
superficial».
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
-

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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Plec de Prescripcions Tècniques
Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les
toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents.
Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin
defectes.

-

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el subsolament:
-

Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara
unions amb pous i arquetes.
-

-

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ

DE

RESULTATS

I

ACTUACIONS

EN

CAS

-

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon
funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les
cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre
aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a més, el
contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

Subsolament i despedregament

Trituració de les pedres del sòl
Protecció del terreny tractat

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar tractada el 100% de la superfície indicada a la DT a la fondària determinada a la
mateixa.
SUBSOLAMENT:
No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a
15 cm.
El tractament mecànic del subsòl natural s'ha de fer almenys una setmana abans de la plantació,
per tal de facilitar que la terra absorbeixi la humitat, els adobs i s'airegi la capa del subsòl de la
terra. És aconsellable de fer-ho, l'any abans, a la tardor.
Aquesta capa de terreny ha de quedar sense pedres de mida gran, en funció de l'ús previst.
Toleràncies d'execució:
-

Mesures correctores d'impacte ambiental i jardineria

3.4.1

Extracció de les pedres del sòl
Evacuació de les pedres
Transport de les pedres
Protecció del terreny tractat

En l'espedregament amb triturador:

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

3.4

Tractament mecànic del subsòl
Protecció del terreny tractat

En l'espedregament amb tremuja, rampí o forquilla:

Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537)

CONTROL D'EXECUCIÓ.
D'INCOMPLIMENT:

Espedregament

Fondària: ± 10%

ESPEDREGAMENT:

Elements que contempla el plec

L'espedregat del sòl s'ha de fer abans de tot condicionament d'aquest.

GR226541. Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m. amb tractor
sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 Kw i equip subsolador amb braços i una amplària de treball
de 1,51 a 1,99 m. per a un pendent inferior al 25%.

Quan l'espedregament es realitzi amb tremuja rampí o forquilla, la capa de terreny ha de quedar
sense pedres de mida >= 5 cm.

-

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per al tractament físic del sòl.

Quan l'espedregament es realitzi amb triturador la capa de terreny ha de quedar sense pedres
de mida >= 2 cm.
Toleràncies d'execució:
-

S'han considerat els tipus següents:
-

Subsolament

-

Fondària: ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Plec de Prescripcions Tècniques
Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas,
electricitat, etc.).
S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny tractat.
En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han
d'aturar els treballs i avisar la DF.
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.

3.4.2

Acabat del terreny

Elements que contempla el plec
GR2B1101. Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d’acabat, amb mitjans
manuals, per un pendent inferior a 25%.
-

La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la DT.
Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial
compactada.
ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY:
Manipulació de les terres existents per tal de donar-les la configuració i acabat superficial
indicats a la DT.
No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si
l'acabat és per gespa i 3 cm per altres acabats.
MITJANS MANUALS:
Toleràncies d'execució:




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny.
S'han considerat els tipus següents:




Anivellament i repassada del terreny
Rasclada
Compactació

MITJANS MECÀNICS:
Toleràncies d'execució:




S'han considerat els mitjans següents:





Mitjans manuals
Motocultor
Corró manual
Minicarregadora

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En l'anivellament i repassada del terreny:



Comprovació i preparació de la superfície existent
Anivellament i repassada definitius del terreny

En la rasclada:



Comprovació i preparació de la superfície existent
Rasclada del terreny

En la compactació:



Comprovació i preparació de la superfície existent
Compactació superficial del terreny

Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 5 mm/2 m
Pendent mínim: ± 1%

-

Nivell: ± 20 mm
Planor: ± 10 mm/2 m
Pendent mínim: ± 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.
Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els treballs
d'anivellament general i acondicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades a la DT.
La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans de realitzar
qualsevol tractament superficial o d'adobat.
COMPACTACIÓ:
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 1
mm.
Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans
de continuar.
El nombre de passades ha de ser el que determini la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:

-

La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No
han de restar bosses còncaves.

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
-

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Plec de Prescripcions Tècniques
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.4.3

Aportació de terres i substrats per a jardineria

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
-

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Elements que contempla el plec

No hi ha normativa de compliment obligatori.

GR3PU0T1. Estesa de terra vegetal procedent de la pròpia obra sobre els terrenys prèviament
decapats, inclòs la carreta, transport des del lloc d’aplec fins al lloc d’utilització.

-

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
-

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES



Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la
seva estesa.



Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:








Terra vegetal
Escorça de pi
Torba rossa
Sorra
Grava de pedrera
Grava de riu
Grava volcànica

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

3.4.4

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:



Aportació del material corrector
Incorporació al terreny del material corrector

CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el
substrat existent, si és el cas.

Plantacions

3.4.4.1

Definició

Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial, que consisteix a col·locar en
el terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, nascuda i criada en
un altre lloc.
Les espècies a utilitzar seran les descrites a l'apartat Condicions dels materials del present PPTP.
Elements que contempla el plec

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
GR66U4V1
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males
herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a
evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:

-

Anivellament: ± 3 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys
a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per
a l'evacuació de l'aigua superficial.

GR66U4S1
G366U4F1
-

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Replanteig

El replanteig té per objectiu marcar el terreny on aniran les unitats a plantar.
Una vegada finalitzats els treballs de moviment de terres i adequació dels parterres, es procedirà
al replanteig de les unitats singulars. S'assenyalarà, sobre el terreny, la posició exacta de
cadascuna de les unitats, segons les indicacions dels plànols del Projecte. La Direcció d'obra
podrà autoritzar canvis en la ubicació final dels exemplars en funció de les necessitats de l'obra
i les possibles modificacions esdevingudes en fase d'execució.
-

Clots de plantació

Es consideren els següents clots de plantació:
-

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Plec de Prescripcions Tècniques

-

 de 0,30 x 0,30 x 0,30 m;
 de 0,50 x 0,50 x 0,50 m,
 0,70 x 0,70 x 0,70 m;
Obertura de clots

L'obertura de clots consisteix en el buidatge del terreny mitjançant l'excavació de cavitats
aproximadament prismàtiques amb dimensions que, en tots els casos, permetin que les arrels
de les plantes puguin col·locar-se d'una manera espaiosa en el clot.
El treball d'obertura de clots ha de realitzar-se amb el sòl humit i amb una antelació suficient en
el moment de la plantació que permeti la bona meteorització d'aquest.
Les dimensions del clot estaran en relació amb la grandària de les espècies a plantar, i s'ajustaran
a l'especificat en el punt anterior del present capítol del Plec.
Les roques i altres obstacles del subsòl hauran de retirar-se quan sigui necessari. El Director
d'obra podrà escollir el lloc de la seva ubicació.
Per als forats de grandària 0,30 x 0,30 x 0,30 m, i de 0,50 x 0,50 x 0,50 m l'obertura de clots
s'efectuarà manualment, mitjançant una pala o similar, o bé amb una màquina perforadora
suportada per una o dues persones. Els forats de plantació de 0,70 x 0,70 x 0,70 m o de major
grandària es realitzaran manualment o mecànicament (amb retroexcavadora), depenent del
tipus de substrat existent.
-

El bioactivador s'haurà de barrejar amb l'aigua del primer reg per aconseguir el volum indicat
per a cada peu.
Aigua de plantació En el moment de la plantació es realitzarà un reg, i entre aquest primer rec i
al llarg del primer any es realitzaran un total de 8 regs, independentment del manteniment que
calgui fer.
Els regs de plantació es realitzaran amb un interval de temps entre ells d'un mínim d’una
setmana. Però dependrà del moment de plantació i les condicions meteorològiques del
moment. Per aquest el moment idoni per la aplicació dels regs es realitzarà d’acord amb les
directrius de la DO.
L'adob inorgànic i l'esmena orgànica tindran que ser barrejat amb la terra vegetal i la terra
extreta del forat abans de ser col·locat dins del forat de plantació. S'evitarà que l'abonament
orgànic i l'esmena estiguin en contacte directe amb el sistema radicular.
En el moment de la plantació, es prendran precaucions per evitar cops, trencaments o altres
danys físics a les arrels, troncs o branques de les plantes.
Així mateix, s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:
-

Plantació
-

La plantació inclourà l'obertura dels clots, l'aportació del propi material d'excavació del clot, la
formació d'escocell i l'aportació dels materials especificats a continuació, així com els tres
primers regs de plantació.

-

Les quantitats i els materials per als diferents forats de plantació són els següents:

-

Forat de 0,70 x 0,70 x 0,70 m.





Bioactivador de fermentació enzimàtica 10 cm3
Abonament d'alliberament lent controlat 1.300 g
Esmena orgànica (compostatge) 0,04 m3
Regs de plantació: 3 regs de 20 L

Forat de 0,50 x 0,50 x 0,50 m





Bioactivador de fermentació enzimàtica 5 cm3
Abonament d'alliberament lent controlat 300 g
Esmena orgànica (compostatge) 0,03 m3
Regs de plantació: 3 regs de 15 L

Forat de 0,30 x 0,30 x 0,30 m.





Bioactivador de fermentació enzimàtica 2 cm3
Abonament d'alliberament lent controlat 35 g
Esmena orgànica (compostatge) 0,001 m3
Regs de plantació: 3 regs de 5 L

-

En omplir els clots no quedessin borses d'aire entre les arrels i la terra per evitar podridures.
Centrar els arbres i arbustos i, alhora, fer que quedin rectes i orientats adequadament,
tenint en compte l'altura de la cota final perquè el coll de l'arbre o arbust pugui estar com
més prop de la superfície millor.
Per a les plantes presentades en contenidor, trencar el contenidor amb cura de no danyar
les arrels.
En els exemplars amb cepelló l'embolcall es deslligarà o separarà una vegada col·locada la
planta a l'interior del clot. En emplenar el clot i anar estrenyent la terra per tongades, es farà
de manera que no es desfaci el pa de terra que envolta a les arrels.
Una vegada finalitzada la plantació, es procedirà a la neteja de la zona i es transportaran a
l'abocador autoritzat més proper, o lloc d'ús, els materials que sobrin (contenidors, sacs
d'abonaments, etc.).
Per a la plantació d'espècies tutorades, es procedirà a la col·locació del tutor una vegada
col·locada i assentada la planta.

Moment de la plantació
La plantació es realitzarà, preferentment, durant els mesos d'hivern i principis de primavera,
excepte en els casos on s'especifiqui el contrari.
Mai s'efectuessin els treballs de plantació en períodes de sequedat excessiva, forta insolació,
gelades, o forts vents.
Modificació de sòls
La condició física i química del terreny pot quedar modificada pels moviments i aportacions de
terres i per la compactació originada per l'ocupació de maquinària pesada.
Una vegada acabats els moviments de terra i establert ja el sòl real, resulta necessari conèixer
les modificacions introduïdes.
Per tant, la Direcció d'Obra podrà decidir la realització d'anàlisi i proves per obtenir, encara que
no figurin en la memòria, les següents dades:
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Plec de Prescripcions Tècniques
-

Permeabilitat del sòl i del subsòl en totes les superfícies que no van a ser revestides amb un
material impermeable.
Anàlisi química, amb expressió de manques d'elements fertilitzants.
Contingut en matèria orgànica.
Composició granulométrica.

Coneguts aquestes dades, la Direcció d'obra decidirà sobre la necessitat de:
-

Incorporar matèria orgànica en determinada quantitat i forma.
Efectuar aportacions de terra vegetal.
Realitzar esmenes addicionals a les considerades en el present Plec.
Establir un sistema de drenatge per a algunes plantacions i superfícies.

Distribució i Marco de plantació
Per a cada comunitat se seguiran les distribucions de plantació que s'indiquen en els plànols
corresponents, respectant les densitats que s'han indicat anteriorment per a cada espècie.
Les diferents espècies es plantaran seguint un marc de distribució el mes similar possible a la
seva distribució natural, evitant les alineacions i la formació al portell. Es formessin petites
agrupacions d'una mateixa espècie (5-20 unitats), separades d'altres agrupacions d'altres
espècies. La distància mínima de plantació serà de 0,5 m de distància en unitats herbàcies, 1m
de distància entre unitats arbustives, i de 3 m de distància en el cas d'espècies arbòries.
-

2. UNITAT I CRITERI DE MESURAMENT

El mesurament i l'abonament s'efectuaran per nombre d'unitats arbustives i arbòries realment
plantades en obra i que es trobin en condicions satisfactòries, al seu preu corresponent del
Quadre de Preus.

Unitats de trasplantament d'espècies arbustives, recol·lectats en zones properes a l'obra, inclosa
la formació del pa de terra, manteniment en viver provisional i càrrega i transport fins a lloc de
plantació definitiu.

3.4.6

Manteniment de les plantacions

Definició
El manteniment de les plantacions hauria de preveure la realització dels següents tractaments:
Dins de les operacions de manteniment cal diferenciar entre les operacions de manteniment de
les superfícies sembrades i les plantacions, si ben els processos i material destinat a la seva
realització són els mateixos.
Totes les operacions descrites requeriran la vigilància periòdica de les zones restaurades o, en
el cas d'incidències especials que, segons el parer de la Direcció d'Obra exigeixin un control
intensiu (fortes pluges, vents o circumstàncies meteorològiques anormals).
Les operacions de manteniment són les que se citen a continuació descrivint-se posteriorment
les operacions a realitzar per executar cadascuna d'elles:
-

Reg d'unitats arbòries i arbustives

Les operacions de plantació de les diferents espècies arbòries, arbustives i herbàcies descrites
inclouen vuit regs de plantació, els quals s'aplicaran de la següent manera: el primer reg es
realitzarà immediatament després de la plantació; els restants es repartiran en intervals de
temps a determinar per la Direcció d'obra, en funció de les condicions climatològiques existents.
Els rics de plantació estan inclosos en el preu de subministrament i plantació d'unitats arbòries
i arbustives.

Definició

El Contractista serà el responsable d'executar els regs de manteniment necessaris per a l'èxit de
les plantacions, tant els regs d'implantació, com els regs suficients fins a la recepció de les obres.
Aquests últims estan prevists en les partides corresponents a “manteniment de les plantacions”.

Aquesta operació consistirà en la obtenció, amb mitjans manuals, d'unitats arbòries
considerades d’interès existents en l'àmbit de les obres, manteniment en viver provisional
d'obra, i trasplantament en lloc definitiu.

Els regs es faran de tal manera que no descalcin a les plantes, no s'efectuï un rentat del sòl, ni
donin lloc a erosions del terreny. Tampoc produiran afloraments a la superfície de fertilitzants,
ni de llavors.

Condicions generals d'execució

Amb la finalitat d'evitar fortes evaporacions i d'aprofitar al màxim l'aigua, els regs s'efectuaran
en les primeres hores del matí i en les últimes de la tarda.

3.4.5

Trasplantament d'unitats arbòries d'interès

Previ a l'inici de les obres, es durà a terme un estudi per cartografiar els exemplars considerats
d’interès, partint de les espècies identificades al present projecte, i que són potencialment
afectades per les obres.
Les operacions de trasplantament inclouran la preparació d'un pa de terra de dimensions
suficients per garantir la supervivència dels exemplars, així com la preparació de la part aèria i
radicular de la planta.
Els exemplars així obtinguts s'hauran de mantenir en condicions òptimes fins al seu
trasplantament en lloc definitiu, ja sigui en viver provisional d'obra, o bé en instal·lacions
adequades per a això. El lloc de trasplantament definitiu es consensuarà amb la DO.
Unitat i criteri de mesurament

En cas que el reg s'efectuï amb camions cisternes, aquestes es presentaran a l'obra amb el total
de la seva capacitat plena d'aigua. Es prestarà especial atenció per no afectar amb els moviments
de les mànegues a les plantacions.
A banda dels regs de plantació, s’han definit uns regs de manteniment, a aplicar durant 1 anys a
partir de la finalització de les obres.
Els regs es realitzaran per mitjà de camió cisterna i s'aplicaran amb mànega, prestant especial
atenció, per prevenir la formació de reguers i l'arrossegament de materials.
En general els regs s'han d'executar sempre que existeixi dubte que les disponibilitats d'aigua
per a la vegetació sembrada siguin suficients, és a dir el període en el qual existeix dèficit hídric.
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Plec de Prescripcions Tècniques
El reg de manteniment es defineix per a totes les plantacions excepte les helofítiques. Per a totes
les plantacions es realitzaran 20 regs durant un any. Subministrant-se
-

20 litres per unitat de plantació d’arbre d’alçada superior als 100 m.

-

15 litres per unitats arbòria

-

8 l per cada unitat petita.

Barcelona, Març 2020

Autor del projecte

Coautor

Els regs es concentraran en les èpoques d’estrès hídric.
-

Revisió d’escocells i altres

Durant el període de garantia (1 any posterior a la finalització de les obres), les plantacions
hauran de tenir un manteniment més complet, a força de podes, abonats de fons, revisions de
tutors i vents i fumigacions (a part dels regs descrits). Concretament, els tractaments que es
preveuen són els següents:







Gisela Loran Benavent
Llicenciada en Biologia
N. col·legiada: 8613 C

Francisco José Cabrera Tosas
Licenciado en biologia
N. col·legiat: 20.451-C

Refer escossells. Els escossells es refaran 2 vegades a l’any. Inclou el desherbatge
manual de forma periòdica en els escocells de les unitats plantades, per evitar que en
alguns casos pugui quedar ofegada pel creixement excessiu de la capa herbàcia fins que
els arbustos i arbres adquireixin un port competitiu.
Abonats de fons que es consideri oportuns en funció de la climatologia i el
desenvolupament de les plantes.
Tractaments fitosanitaris. Quan es detecti alguna plaga o malaltia, el Contractista haurà
de realitzar tots els tractaments que indiqui la Direcció d'obra, amb els productes i les
freqüències que s'indiquin.
Revisió de tutors. Una vegada a l'any es revisaran les fixacions i l'ancoratge dels tutors
dels arbres.

Unitat i criteri d’abonament
El manteniment es realitzarà per actuació realitzada d’acord amb els preus indicats al Quadre
de Preus.
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DOCUMENT NÚM. 4
PRESSUPOST

Els preus utilitzats per l’elaboració del pressupost del present projecte han estat la base de preus
del BEDEC 2019, Infraestructures 2019, i altres pressupostos de projectes realitzats per l’Agència
Catalana de l’Aigua.
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Projecte de condicionament de l’illa de la desembocadura del riu Llobregat, mitjançant l’eliminació de l’istme. TM El Prat de Llobregat (Baix Llobregat).

AMIDAMENTS

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

AMIDAMENTS
2

Obra
Capítol
Sub capítol
Activitats

01
01
01
01

G221U0RC

G22DU100

Num.
1

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Text

Tipus

Z. GS 1

[C]

[D]

[E]

[F]

4.515,000

TOTAL

4.515,000

2

Z. GS 2

1.081,000

1.081,000

3

Z. GS 3

1.105,000

1.105,000

4

Z. GS 4

803,000

803,000

5

Z. GS 5

397,000

397,000

6

Z GS 6

70,000

70,000

7

ZG7

1.092,000

1.092,000

8

ZG8

18.914,000

18.914,000

G21R11AR
Num.

u

Decapatge de terra aprofitable, consistent en una excavació dels 20 segons cm de terreny no classificat amb
mitjans mecànics, inclou la càrrega i transport a aplec temporal fins a la seva reutilització definitiva dins de
l'obra, tal i com s'explica al Plec de Prescripcions.

Text

Tipus

[C]

Tipus

1

[C]

[D]

27.977,000

[E]

50,000

TOTAL

50,000
TOTAL AMIDAMENT

4.515,000

0,200

903,000

1.081,000

0,000

0,000

3

Z. GS 3

1.105,000

0,000

0,000

4

Z. GS 4

803,000

0,000

0,000

5

Z. GS 5

397,000

0,200

79,400

6

ZG7

1.092,000

0,200

218,400

7

ZG8

18.914,000

0,200

3.782,800

I2R5TT01

m3

4.983,600

Càrrega i transport de terres no reaprofitades (no aptes per a la restauració final de l'àmbit d'obra, ni
reaprofitades a l'entorn de la mateixa), fins altre lloc d'ús o a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

m3

1

01
01
02
01

4.983,600

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts. Inclou cànon de deposició

Text

Tipus

1

G221U0E0

Num.

Text

m3

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
ILLA DE LES GAMBIRES
REBAIX DEL TERRENY I EXTRACCIÓ DE MATERIAL
DECAPATGE

[C]

[D]

[E]

Decapatge del terreny previ consistent en una excavació dels 20 primers cm de terreny no classificat amb
mitjans mecànics, assegurant la retirada i eliminació de les zones superiors amb presència de llavors i rizomes
d'espècies al·lòctones, inclou la càrrega i transport a aplec temporal fins a la seva reutilització definitiva, o
abocador, tal i com s'explica al Plec de Prescripcions

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1

01
01
02
02

G221U0E1

Num.

[F]

4.983,600

Obra
Capítol
Sub capítol
Activitats

Text

m3

TOTAL

4.983,600

TOTAL

4.983,600
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Sub capítol
Activitats

[F]

4.983,600

I2RA7CAN
Num.

50,000

TOTAL

Z. GS 2

TOTAL AMIDAMENT
4

[F]

Z. GS 1

1

[F]

[E]

1

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Text

[D]

TOTAL AMIDAMENT
3

2

2

Num.

TOTAL AMIDAMENT
2

m3

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
ILLA DE LES GAMBIRES
TREBALLS PREVIS
ESBROSSADA I TALA
Num.

1

Pàg.:

4.983,600

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
ILLA DE LES GAMBIRES
REBAIX DEL TERRENY I EXTRACCIÓ DE MATERIAL
EXCAVACIONS ZONA DE GAMBIRES

Excavació de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, amb el garbellat i selecció de les graves fins a
obtenir uns diàmetres específics tal i com s'explica al Plec de Prescripcions. Inclou la càrrega i transport a aplec
temporal fins a la seva reutilització definitiva, o abocador (en aquest cas inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador).
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1

Z. GS 1

4.515,000

0,200

903,000

1

Z. GS 1

4.710,000

4.710,000

2

Z. GS 2

1.081,000

0,000

0,000

2

Z. GS 2

398,000

398,000

3

Z. GS 3

1.105,000

0,000

0,000

3

Z. GS 3

533,000

533,000

4

Z. GS 4

803,000

0,000

0,000

4

Z. GS 4

150,000

150,000

5

Z. GS 5

397,000

0,200

79,400

5

Z. GS 5

91,000

91,000

6

ZG7

1.092,000

0,200

218,400

6

ZG7

1.694,000

1.694,000

7

ZG8

18.914,000

0,200

3.782,800

7

ZG8

30.262,000

30.262,000

TOTAL AMIDAMENT

4.983,600
EUR

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

3

AMIDAMENTS
1

TOTAL AMIDAMENT

G3J2U085

1

01
01
02
03

G226UR10

Num.
1

m3

Tipus

Total G8

[C]

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[E]

[F]

01
01
04
02

TOTAL

80,000
TOTAL AMIDAMENT

[D]

[F]

80,000

Obra
Capítol
Sub capítol
Activitats

4

Pedra de naturalesa calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

1

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
ILLA DE LES GAMBIRES
REBAIX DEL TERRENY I EXTRACCIÓ DE MATERIAL
RECOL·LOCACIÓ MATERIAL

Reblert de la zona d'excavació G8 amb les graves procedents de la pròpia obra i descartades per a la seva
reutilització posterior. Aquesta operació inclou tota l'estesa del material, i el reperfilat dels marges suavització de
pendents segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Text

m3

37.838,000
Num.

Obra
Capítol
Sub capítol
Activitats

Pàg.:

80,000

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
ILLA DE LES GAMBIRES
ACTUACIONS EN LLERA
TRANSVASAMENT DE GRAVES

TOTAL

3.133,000

3.133,000

2

265,000

265,000

3

354,000

354,000

4

100,000

100,000

5

61,000

61,000

6

1.127,000

1.127,000

7

20.130,000

20.130,000

1

G228GRAV

Num.

m3

Reblert de llera amb graves i material seleccionat garbellat de diàmetre superior a 64mm, procedent de l’obra.
Inclou el transport del material des dels aplecs, el dipòsit i col·locació del material dins el riu i la construcció
d’accessos i plataformes fluvials d’obra, per treball de maquinaria, així com la seva posterior retirada. Es
mesurarà sobre perfil teòric i d’acord amb les característiques definides al Plec de Prescripcions Tècniques.
(P-10).

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

12.824,000

TOTAL

12.824,000

2

TOTAL AMIDAMENT

25.170,000

3
4

2

G226UR11

Num.
1

m3

Reblert amb material procedent del decapatge seleccionat a afegir a sobre del reblert posterior de graves.
Inclou tota l’estesa de material i el reperfilat dels marges i suavització de pendents del terreny segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Text

Tipus

Total G8

[C]

[D]

[E]

[F]

4.983,600

01
01
03

6
9

TOTAL

4.983,600
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Sub capítol

5

TOTAL AMIDAMENT

4.983,600
Obra
Capítol
Sub capítol

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
ILLA DE LES GAMBIRES
RESCLOSA DE GALLIFA

1
1

G221ZS03

Num.

m3

Excavació sota l’aigua amb mitjans mecànics, per obtenció de graves. Inclou el garbellat i selecció de graves
fins obtenir els diàmetres específics (superiors a 64 mm), càrrega i transport a aplec fins la seva utilització
temporal

Text

Tipus

2

[C]

[D]

Obra
Capítol
Sub capítol
Activitats

[E]

[F]

2.993,000

01
01
04
01

G221U0E3

Num.
1

TOTAL

01
01
05

m3

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
ILLA DE LES GAMBIRES
CANAL SECUNDARI

Excavació de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, tal i com s'explica al Plec de Prescripcions. Inclou la
càrrega i transport a aplec temporal fins a la seva reutilització definitiva, o abocador (en aquest cas inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador).

Text

Tipus

Canal secundari

2.993,000
TOTAL AMIDAMENT

12.824,000

[C]

[D]

[E]

166,000

5,000

0,500

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL

415,000
415,000

2.993,000
Obra
Capítol
Sub capítol

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
ILLA DE LES GAMBIRES
ACTUACIONS EN LLERA
REPRESA

1

EUR

GR66U4V1

01
01
06

u

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
ILLA DE LES GAMBIRES
PLANTACIONS

Subministrament i plantació d'unitats de Alnus glutinosa extretes de la zona i mantingudes en viver durant un
any mínim, i subministrada en alveol forestal de 250cc-400cc, incloses l'excavació del sot, formació i revisió de
l'escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins a
la recepció de l'obra
EUR

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

1

Plantacions tipus verneda

2

Alnus glutinosa

[C]

[D]

[E]

[F]

1.420,000

5

Obra
Capítol
Sub capítol

GR66U4S1

Num.

u

Text

Subministrament i plantació d'unitats de Salix sp. Populus alba, etc extretes de la zona i mantingudes en viver
durant un any mínim, i subministrada en alveol forestal de 250cc-400cc, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins a la recepció de l'obra
Tipus

[C]

[D]

[E]

Tp1

355,000

3

Tp2

292,000

292,000

4

Tp3

90,000

90,000

5

Salix elaeagnos

6

Tp2

220,000

220,000

7

Tp3

360,000

360,000

9

Salix atrocinerea
360,000

360,000

360,000

360,000

Tp3
Salix purpurea

13

Tp3

GR66U4F1

Num.

1,000

355,000

u

Text

Num.

Fraxinus excelsior

2

TP1

2

Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a
39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al
25 %

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[C]

[D]

[F]

1.065,000

u

Text

3

m2

[C]

Tipus

[C]

[D]

[F]

539,000

m3

TOTAL

539,000
539,000

Enderroc de passera de terres amb elements de formigó i blocs de pedra, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs càrrega, transport a l'abocador, inclos l'eliminació dels drenatges, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1

Zona canal ppal

2

Zona canal secundari

36,000

36,000

3

Zona 2on. canal secundari

12,000

12,000

471,000

471,000

TOTAL AMIDAMENT

519,000

Obra
Capítol
Sub capítol

01
02
02

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
ILLA DEL SORRAL
MOVIMENT DE GRAVES

1.065,000

[E]

[F]

1

Cornus sanguinea
TP1

710,000

710,000

3

TP2

54,000

54,000

4

Tamarix gallica

5

TP2

110,000

110,000

G226U0M1
Num.

TOTAL

2

m3

Aportació de graves amb material procedent de la mateixa obra, garbellada, i estesa del mateix segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Text

Tipus

1

V per mota

2

V Condicionament Canal 2

[C]

[D]

Obra
Capítol
Sub capítol

01
02
03

[E]

[F]

TOTAL

754,000

754,000

82,000

82,000
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL

1.065,000

[D]

0,050

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior a 25%

Text

G214U0E1

Num.

Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç inferior mín. 3),
procedents d'un entorn ecològic similar al de l'àmbit d'estudi, en AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0.25x0.25
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Tipus

TOTAL

0,050

TOTAL AMIDAMENT

2.037,000

[E]

[F]

0,050

GR2B1101
Num.

1

Num.

ha

1

Subministrament i plantació d'unitats Fraxinus excelsior, etc extrets de la zona i mantingudes en viver durant un
any mínim, i subministrada en alveol forestal de 250cc-400cc, incloses l'excavació del sot, formació i revisió de
l'escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins a
la recepció de l'obra
Tipus

1

GR66U5T1

GR226541

1

TOTAL AMIDAMENT
4

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
ILLA DEL SORRAL
PASSERA

TOTAL AMIDAMENT

2

12

01
02
01

TOTAL

Salix alba

TOTAL AMIDAMENT
3

[F]

1

10

6

1.420,000
1

2

Pàg.:

TOTAL

1.420,000
TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENTS

836,000

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
ILLA DEL SORRAL
MILLORA CANAL SECUNDARI

874,000
1
EUR

G221U0E3

m3

Excavació de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, tal i com s'explica al Plec de Prescripcions. Inclou la
càrrega i transport a aplec temporal fins a la seva reutilització definitiva, o abocador (en aquest cas inclòs cànon
EUR

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

AMIDAMENTS

Pàg.:

7

AMIDAMENTS
2

d'abocament i manteniment de l'abocador).
Num.
1

Text

Tipus

Canal secundari

2

[C]

[D]

[E]

250,000

5,000

0,500

625,000

50,000

5,000

0,500

125,000

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Sub capítol

01
02
04

[F]

Pàg.:

TP1 (Sorral)

81,000

TOTAL

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
ILLA DEL SORRAL
PLANTACIONS

1

01
04
01

G221U010
Num.

m3

GR66U4V1

Num.

u

Text

Subministrament i plantació d'unitats de Alnus glutinosa extretes de la zona i mantingudes en viver durant un
any mínim, i subministrada en alveol forestal de 250cc-400cc, incloses l'excavació del sot, formació i revisió de
l'escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins a
la recepció de l'obra
Tipus

1

Plantacions tipus verneda

2

Alnus glutinosa

[C]

[D]

[E]

[F]

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport fins aplec temporal i manteniment fins la seva utilització

Text

Tipus

[C]

[D]

14.110,000

0,330

[E]

2

TOTAL

GR3PU0T1
Num.

m3

4.656,300

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre els terrenys prèviament decapats, inclòs càrrega, transport
des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització

Text

Tipus

[C]

[D]

14.110,000

0,330

[E]

Num.

u

Text

1

Salix alba

2

Tp1 Sorral

[C]

[D]

27,000

1,000

[E]

GR66U5T1

Num.

u

Text

Cornus sanguinea

2

TP1 Sorral

[C]

[D]

GR66U4F1

[E]

Num.
1

Text

F.excelsior

[F]

[C]

0,000

GD5AU016
Num.

m

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
ACTUACIONS GENERALS
CAMIS D'ACCÉS

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs col·locació

Text

Tipus

54,000

[E]

[F]

TOTAL

[C]

[D]

[E]

2

G22TU102
Num.

m

Text

Tipus

2,000

[C]

[D]

[E]

[F]

01
04
03

ha

TOTAL

1.170,000
TOTAL AMIDAMENT

GR226541

2,000

1.170,000

Obra
Capítol
Sub capítol

TOTAL

Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal

1

1

[F]

2,000

54,000

[D]

4.656,300

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Subministrament i plantació d'unitats Fraxinus excelsior, etc extrets de la zona i mantingudes en viver durant un
any mínim, i subministrada en alveol forestal de 250cc-400cc, incloses l'excavació del sot, formació i revisió de
l'escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins a
la recepció de l'obra
Tipus

01
04
02

1

54,000

u

1

27,000

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL

Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç inferior mín. 3),
procedents d'un entorn ecològic similar al de l'àmbit d'estudi, en AF 300 cc, en clot de plantació 0,25x0.25x0.25
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
Tipus

1

[F]

Obra
Capítol
Sub capítol

27,000

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL

108,000

Subministrament i plantació d'unitats de Salix sp. Populus alba, etc extretes de la zona i mantingudes en viver
durant un any mínim, i subministrada en alveol forestal de 250cc-400cc, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins a la recepció de l'obra
Tipus

[F]

4.656,300

TOTAL AMIDAMENT

GR66U4S1

TOTAL

108,000
TOTAL AMIDAMENT

2

[F]

4.656,300

TOTAL AMIDAMENT

1

108,000

81,000

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
ACTUACIONS GENERALS
TERRA VEGETAL

1

1

81,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítol
Sub capítol

750,000

8

1.170,000

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
ACTUACIONS GENERALS
DESCOMPACTACIÓ

Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a
39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al
25 %

0,000
EUR

EUR

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

1,400

Obra
Capítol

01
05

XPA000SS

pa

1

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

01
06

XPAX0000

pa

Obra
Capítol

1

pa

1,000

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
GESTIÓ DE RESIDUS

Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i demolició

01
07

XPA1IMO1

1,400

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

TOTAL

1,400
TOTAL AMIDAMENT

1

[F]

9

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

PRESSUPOST LIME.00126/01.P
VARIS

Partida alçada per imprevistos en obra

EUR

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

P-1

G214U0E1

m3

Enderroc de passera de terres amb elements de formigó i blocs de pedra, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, inclos l'eliminació dels drenatges,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(TRENTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

39,02

€

P-2

G21R11AR

u

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)
(CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

118,90

€

P-3

G221U010

m3

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport fins aplec temporal i manteniment fins
la seva utilització
(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1,94

€

Decapatge del terreny previ consistent en una excavació dels 20 primers cm de terreny no
classificat amb mitjans mecànics, assegurant la retirada i eliminació de les zones superiors
amb presència de llavors i rizomes d'espècies al·lòctones, inclou la càrrega i transport a
aplec temporal fins a la seva reutilització definitiva, o abocador, tal i com s'explica al Plec de
Prescripcions

1,95

P-4

G221U0E0

m3

Pàg.:

2

1

P-11

G226UR11

m3

Reblert amb material procedent del decapatge seleccionat a afegir a sobre del reblert
posterior de graves. Inclou tota l’estesa de material i el reperfilat dels marges i suavització de
pendents del terreny segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

0,65

€

P-12

G228GRAV

m3

Reblert de llera amb graves i material seleccionat garbellat de diàmetre superior a 64mm,
procedent de l’obra. Inclou el transport del material des dels aplecs, el dipòsit i col·locació del
material dins el riu i la construcció d’accessos i plataformes fluvials d’obra, per treball de
maquinaria, així com la seva posterior retirada. Es mesurarà sobre perfil teòric i d’acord amb
les característiques definides al Plec de Prescripcions Tècniques. (P-10).
(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

4,08

€

P-13

G22DU100

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

0,26

€

P-14

G22TU102

m

Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil
longitudinal
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

18,61

€

P-15

G3J2U085

m3

Pedra de naturalesa calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols
(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

39,79

€

P-16

GD5AU016

m

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació
(NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

9,41

€

P-17

GR226541

ha

Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de
1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %
(MIL VUIT-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

1.871,82

€

P-18

GR2B1101

m2

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior a 25%
(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

2,42

€

P-19

GR3PU0T1

m3

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre els terrenys prèviament decapats, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització
(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

1,83

€

P-20

GR66U4F1

u

Subministrament i plantació d'unitats Fraxinus excelsior, etc extrets de la zona i mantingudes
en viver durant un any mínim, i subministrada en alveol forestal de 250cc-400cc, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins a la recepció de
l'obra
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

4,75

€

P-21

GR66U4S1

u

Subministrament i plantació d'unitats de Salix sp. Populus alba, etc extretes de la zona i
mantingudes en viver durant un any mínim, i subministrada en alveol forestal de
250cc-400cc, incloses l'excavació del sot, formació i revisió de l'escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins a la recepció de l'obra
(CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

5,22

€

€

(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
P-5

P-6

P-7

G221U0E1

G221U0E3

G221U0RC

m3

m3

m3

Excavació de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, amb el garbellat i selecció de les
graves fins a obtenir uns diàmetres específics tal i com s'explica al Plec de Prescripcions.
Inclou la càrrega i transport a aplec temporal fins a la seva reutilització definitiva, o abocador
(en aquest cas inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador).
(DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

2,05

Excavació de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, tal i com s'explica al Plec de
Prescripcions. Inclou la càrrega i transport a aplec temporal fins a la seva reutilització
definitiva, o abocador (en aquest cas inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador).
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

1,91

Decapatge de terra aprofitable, consistent en una excavació dels 20 segons cm de terreny no
classificat amb mitjans mecànics, inclou la càrrega i transport a aplec temporal fins a la seva
reutilització definitiva dins de l'obra, tal i com s'explica al Plec de Prescripcions.

1,29

€

€

€

(UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
P-8

G221ZS03

m3

Excavació sota l’aigua amb mitjans mecànics, per obtenció de graves. Inclou el garbellat i
selecció de graves fins obtenir els diàmetres específics (superiors a 64 mm), càrrega i
transport a aplec fins la seva utilització temporal
(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

5,21

€

P-9

G226U0M1

m3

Aportació de graves amb material procedent de la mateixa obra, garbellada, i estesa del
mateix segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

1,47

€

P-10

G226UR10

m3

Reblert de la zona d'excavació G8 amb les graves procedents de la pròpia obra i
descartades per a la seva reutilització posterior. Aquesta operació inclou tota l'estesa del
material, i el reperfilat dels marges suavització de pendents segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

0,65

€

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

3

P-22

GR66U4V1

u

Subministrament i plantació d'unitats de Alnus glutinosa extretes de la zona i mantingudes en
viver durant un any mínim, i subministrada en alveol forestal de 250cc-400cc, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins a la recepció de
l'obra
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

4,75

€

P-23

GR66U5T1

u

Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç
inferior mín. 3), procedents d'un entorn ecològic similar al de l'àmbit d'estudi, en AF 300 cc,
en clot de plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

4,59

€

P-24

I2R5TT01

m3

Càrrega i transport de terres no reaprofitades (no aptes per a la restauració final de l'àmbit
d'obra, ni reaprofitades a l'entorn de la mateixa), fins altre lloc d'ús o a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
(DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

2,10

€

P-25

I2RA7CAN

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts. Inclou cànon de deposició
(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

3,31

€

P-26

XPA1IMO1

pa

Partida alçada per imprevistos en obra
(SIS MIL CINC-CENTS EUROS)

6.500,00

€

Barcelona, març 2020

Autor

Coautor

Gisela Loran

Francisco José Cabrera

ENVERS Environmental Services SL
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P-1

P-2

P-3

G214U0E1

G21R11AR

m3

u

Pàg.:

Enderroc de passera de terres amb elements de formigó i blocs de pedra, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a l'abocador, inclos l'eliminació dels drenatges,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, aplec de la brossa generada i càrrega
sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

39,02

P-11
39,02000

€

118,90

€
P-12

B2RA9TD0

t

Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

29,29680

B2RA9SB0

t

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

7,32300

€

m3

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport fins aplec temporal i manteniment fins
la seva utilització
Altres conceptes

82,28020

€

1,94

€

1,94000

€

1,95

€

P-13

P-14
P-4

G221U0E0

m3

Decapatge del terreny previ consistent en una excavació dels 20 primers cm de terreny no
classificat amb mitjans mecànics, assegurant la retirada i eliminació de les zones superiors
amb presència de llavors i rizomes d'espècies al·lòctones, inclou la càrrega i transport a
aplec temporal fins a la seva reutilització definitiva, o abocador, tal i com s'explica al Plec de
Prescripcions

P-6

P-7

P-8

P-9

P-10

G221U0E1

G221U0E3

G221U0RC

G221ZS03

G226U0M1

G226UR10

m3

m3

m3

m3

m3

m3

1,95000

€

Excavació de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, amb el garbellat i selecció de les
graves fins a obtenir uns diàmetres específics tal i com s'explica al Plec de Prescripcions.
Inclou la càrrega i transport a aplec temporal fins a la seva reutilització definitiva, o abocador
(en aquest cas inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador).
Altres conceptes

2,05

€

€

1,91

€

1,91000

€

Decapatge de terra aprofitable, consistent en una excavació dels 20 segons cm de terreny no
classificat amb mitjans mecànics, inclou la càrrega i transport a aplec temporal fins a la seva
reutilització definitiva dins de l'obra, tal i com s'explica al Plec de Prescripcions.

1,29

€

Altres conceptes

1,29000

€

Excavació sota l’aigua amb mitjans mecànics, per obtenció de graves. Inclou el garbellat i
selecció de graves fins obtenir els diàmetres específics (superiors a 64 mm), càrrega i
transport a aplec fins la seva utilització temporal
Altres conceptes

5,21

€

5,21000

€

1,47

€

1,47000

€

0,65

€

Reblert de la zona d'excavació G8 amb les graves procedents de la pròpia obra i
descartades per a la seva reutilització posterior. Aquesta operació inclou tota l'estesa del
material, i el reperfilat dels marges suavització de pendents segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228GRAV

G22DU100

G22TU102

m3

m3

m2

m
m3

G3J2U085

m3

B0442004

P-16
2,05000

Aportació de graves amb material procedent de la mateixa obra, garbellada, i estesa del
mateix segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Altres conceptes

Altres conceptes

0,65000

€

Reblert amb material procedent del decapatge seleccionat a afegir a sobre del reblert
posterior de graves. Inclou tota l’estesa de material i el reperfilat dels marges i suavització de
pendents del terreny segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric
Altres conceptes

0,65

€

0,65000

€

4,08

€

4,08000

€

0,26

€

0,26000

€

18,61

€

1,21910
17,39090

€
€

Pedra de naturalesa calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

39,79

€

Bloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inclòs transport a l'obra
Altres conceptes

22,92000
16,87000

€
€

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació

9,41

€

Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge
Altres conceptes

7,62200

Reblert de llera amb graves i material seleccionat garbellat de diàmetre superior a 64mm,
procedent de l’obra. Inclou el transport del material des dels aplecs, el dipòsit i col·locació del
material dins el riu i la construcció d’accessos i plataformes fluvials d’obra, per treball de
maquinaria, així com la seva posterior retirada. Es mesurarà sobre perfil teòric i d’acord amb
les característiques definides al Plec de Prescripcions Tècniques. (P-10).
Altres conceptes
Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Altres conceptes
Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat sobre el perfil
longitudinal
Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra
Altres conceptes

Altres conceptes

Excavació de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, tal i com s'explica al Plec de
Prescripcions. Inclou la càrrega i transport a aplec temporal fins a la seva reutilització
definitiva, o abocador (en aquest cas inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador).
Altres conceptes

G226UR11

B03DU001

P-15

P-5

2

€

€

G221U010

Pàg.:

1

GD5AU016

m3

m

BD5AU160

P-17

P-18

P-19

P-20

GR226541

GR2B1101

GR3PU0T1

GR66U4F1

m

ha

m2

m3

u

Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador amb 3 braços i una amplària de treball de
1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 25 %
Altres conceptes
Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior a 25%
Altres conceptes
Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre els terrenys prèviament decapats, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització
Altres conceptes
Subministrament i plantació d'unitats Fraxinus excelsior, etc extrets de la zona i mantingudes
en viver durant un any mínim, i subministrada en alveol forestal de 250cc-400cc, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins a la recepció de
l'obra

€

1,78800

€

1.871,82

€

1.871,82000

€

2,42

€

2,42000

€

1,83

€

1,83000

€

4,75

€

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,01386

€

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,02870

€

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.
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P-21

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de
bambú de 75 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció

0,16000

€

BRAD00F1

u

Subministrament d'unitat de Fraxinus angustifolia o Acer campestre amb contenidir AF minim
de 300 cc. de característiques genètiques i fenotipiques semblants a les presents a l'àmbit de
projecte, recullida en un hàbitat de característiques similats a les de l'àmbit de projecte, i
mantinguda en viver al menys 1 any

0,75000

€

Altres conceptes

3,79744

GR66U4S1

u

u

Subministrament i plantació d'unitats de Salix sp. Populus alba, etc extretes de la zona i
mantingudes en viver durant un any mínim, i subministrada en alveol forestal de
250cc-400cc, incloses l'excavació del sot, formació i revisió de l'escocell, instal·lació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins a la recepció de l'obra

5,22

Subministrament d'unitat de Salix sp. o Populus sp, amb contenidir AF minim de 300 cc. de
característiques genètiques i fenotipiques semblants a les presents a l'àmbit de projecte,
recullida en un hàbitat de característiques similats a les de l'àmbit de projecte, i mantinguda
en viver al menys 1 any

1,20000

0,02870

€

0,16000

€

3,81744

€

Subministrament i plantació d'unitats de Alnus glutinosa extretes de la zona i mantingudes en
viver durant un any mínim, i subministrada en alveol forestal de 250cc-400cc, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins a la recepció de
l'obra

4,75

€

BRAD00V1

u

Subministrament d'unitat d'Alnus glutinosa amb contenidor AF minim de 300 cc. de
característiques genètiques i fenotipiques semblants a les presents a l'àmbit de projecte,
recullida en un hàbitat de característiques similats a les de l'àmbit de projecte, i mantinguda
en viver al menys 1 any

0,75000

€

BR823002

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de
bambú de 75 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció

0,16000

€

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,01386

€

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,02870
3,79744

€
€

4,59

€

Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç
inferior mín. 3), procedents d'un entorn ecològic similar al de l'àmbit d'estudi, en AF 300 cc,
en clot de plantació 0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

BR34J001

l

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

0,01386

€

BR3B6U00

kg

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,02870

€

BR4D2001

u

Subministrament d'arbust tipus Tamarix sp, Cornus sp o similars de 2 sabes (nº ram. 1r terç
inferior mínim 3), en AF 300 cc

0,60000

€

BR823002

u

Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de
bambú de 75 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció
Altres conceptes

0,16000

€

I2R5TT01

m3

Càrrega i transport de terres no reaprofitades (no aptes per a la restauració final de l'àmbit
d'obra, ni reaprofitades a l'entorn de la mateixa), fins altre lloc d'ús o a instal·lació autoritzada

XPA1IMO1

pa

Partida alçada per imprevistos en obra

€

Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar

u

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Altres conceptes

Barcelona, març 2020

kg

GR66U5T1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts. Inclou cànon de deposició

Sense descomposició

BR3B6U00

Altres conceptes

P-24

P-26

€

u

m3

€

0,01386

GR66U4V1

I2RA7CAN

€

Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica

Protector forestal per a troncs d'arbres de 50 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de
bambú de 75 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció
Altres conceptes

de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km.
Altres conceptes

B2RA7LP0

l

u
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P-25

BR34J001

BR823002

P-23

3

BR823002

BRAD00S1

P-22

Pàg.:

3,78744

€

2,10

€

Autor

Coautor

Gisela Loran

Francisco José Cabrera

ENVERS Environmental Services SL

Pàg.:

4

2,10000

€

3,31
3,15000

€
€

0,16000

€

6.500,00
6.500,00000

€
€

PRESSUPOST
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la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost LIME.00126/01.P

Capítol

01

Illa de les Gambires

Sub capítol

01

Treballs previs

Activitats

01

Esbrossada i tala

1

TOTAL

m2

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 13)

0,26

27.977,000

7.274,02

2 G21R11AR

u

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de
la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 2)

118,90

50,000

5.945,00

Activitats

01.01.01.01

Obra

01

Pressupost LIME.00126/01.P

Capítol

01

Illa de les Gambires

Sub capítol

02

Rebaix del terreny i extracció de material

Activitats

01

Decapatge

13.219,02

m3

Decapatge del terreny previ consistent en una excavació dels 20
primers cm de terreny no classificat amb mitjans mecànics, assegurant
la retirada i eliminació de les zones superiors amb presència de llavors
i rizomes d'espècies al·lòctones, inclou la càrrega i transport a aplec
temporal fins a la seva reutilització definitiva, o abocador, tal i com
s'explica al Plec de Prescripcions

1,95

4.983,600

9.718,02

Activitats

01.01.02.02

Obra

01

Pressupost LIME.00126/01.P

Capítol

01

Illa de les Gambires

Sub capítol

02

Rebaix del terreny i extracció de material

Activitats

03

Recol·locació material

3 I2R5TT01

4 I2RA7CAN

m3

m3

m3

Decapatge de terra aprofitable, consistent en una excavació dels 20
segons cm de terreny no classificat amb mitjans mecànics, inclou la
càrrega i transport a aplec temporal fins a la seva reutilització definitiva
dins de l'obra, tal i com s'explica al Plec de Prescripcions.

Reblert de la zona d'excavació G8 amb les graves procedents de la
pròpia obra i descartades per a la seva reutilització posterior. Aquesta
operació inclou tota l'estesa del material, i el reperfilat dels marges
suavització de pendents segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 10)

0,65

25.170,000

16.360,50

2 G226UR11

m3

Reblert amb material procedent del decapatge seleccionat a afegir a
sobre del reblert posterior de graves. Inclou tota l’estesa de material i
el reperfilat dels marges i suavització de pendents del terreny segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric (P - 11)

0,65

4.983,600

3.239,34

Activitats

01.01.02.03

Obra

01

Pressupost LIME.00126/01.P

Capítol

01

Illa de les Gambires

Sub capítol

03

Resclosa de Gallifa

1 G221ZS03
1,29

4.983,600

m3

6.428,84
TOTAL

Sub capítol

01

Pressupost LIME.00126/01.P

Càrrega i transport de terres no reaprofitades (no aptes per a la
restauració final de l'àmbit d'obra, ni reaprofitades a l'entorn de la
mateixa), fins altre lloc d'ús o a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km. (P - 24)

2,10

01

Illa de les Gambires

Sub capítol

04

Actuacions en llera

Activitats

01

Represa

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts.
Inclou cànon de deposició (P - 25)

3,31

4.983,600

Activitats

01.01.02.01

Obra

01

Pressupost LIME.00126/01.P

Capítol

01

Illa de les Gambires

Sub capítol

02

Rebaix del terreny i extracció de material

Activitats

02

Excavacions zona de Gambires

1 G221U0E1

m3

Excavació de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, amb el
garbellat i selecció de les graves fins a obtenir uns diàmetres
específics tal i com s'explica al Plec de Prescripcions. Inclou la càrrega
i transport a aplec temporal fins a la seva reutilització definitiva, o

TOTAL

37.838,000

2.993,000

15.593,53

16.495,72

43.108,14

2,05

5,21

15.593,53

Capítol

10.465,56

19.599,84

01.01.03

Obra

1 G3J2U085
TOTAL

Excavació sota l’aigua amb mitjans mecànics, per obtenció de graves.
Inclou el garbellat i selecció de graves fins obtenir els diàmetres
específics (superiors a 64 mm), càrrega i transport a aplec fins la seva
utilització temporal (P - 8)

(P - 7)
4.983,600

77.567,90

m3

(P - 4)
2 G221U0RC

2

1 G226UR10

TOTAL

1 G221U0E0

Pàg.:
abocador (en aquest cas inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador). (P - 5)

1 G22DU100

TOTAL

PRESSUPOST

Activitats

m3

Pedra de naturalesa calcària de 1.200 a 2.000 kg, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons
plànols (P - 15)
01.01.04.01

Obra

01

Pressupost LIME.00126/01.P

Capítol

01

Illa de les Gambires

Sub capítol

04

Actuacions en llera

Activitats

02

Transvasament de graves

39,79

80,000

3.183,20

3.183,20

77.567,90

EUR

EUR

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

PRESSUPOST

Pàg.:

3

PRESSUPOST
TOTAL

1 G228GRAV

TOTAL

m3

Activitats

Reblert de llera amb graves i material seleccionat garbellat de
diàmetre superior a 64mm, procedent de l’obra. Inclou el transport del
material des dels aplecs, el dipòsit i col·locació del material dins el riu i
la construcció d’accessos i plataformes fluvials d’obra, per treball de
maquinaria, així com la seva posterior retirada. Es mesurarà sobre
perfil teòric i d’acord amb les característiques definides al Plec de
Prescripcions Tècniques. (P-10). (P - 12)

01

Pressupost LIME.00126/01.P

Capítol

01

Illa de les Gambires

Sub capítol

05

Canal secundari

TOTAL

12.824,000

01.01.04.02

Obra

1 G221U0E3

4,08

m3

Sub capítol

Excavació de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, tal i com
s'explica al Plec de Prescripcions. Inclou la càrrega i transport a aplec
temporal fins a la seva reutilització definitiva, o abocador (en aquest
cas inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador). (P - 6)

52.321,92

1,91

415,000

01

Pressupost LIME.00126/01.P

01

Illa de les Gambires

Sub capítol

06

Plantacions

2 GR66U4S1

3 GR66U4F1

4 GR66U5T1

u

01

Pressupost LIME.00126/01.P

02

Illa del Sorral

Sub capítol

01

Passera

1 GR226541

ha

Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador
amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un
pendent inferior al 25 % (P - 17)

1.871,82

0,050

93,59

2 GR2B1101

m2

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior a 25% (P - 18)

2,42

539,000

1.304,38

3 G214U0E1

m3

Enderroc de passera de terres amb elements de formigó i blocs de
pedra, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, transport a
l'abocador, inclos l'eliminació dels drenatges, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 1)

39,02

519,000

20.251,38

TOTAL

u

u

u

Subministrament i plantació d'unitats de Alnus glutinosa extretes de la
zona i mantingudes en viver durant un any mínim, i subministrada en
alveol forestal de 250cc-400cc, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins a la recepció de l'obra (P - 22)

4,75

Subministrament i plantació d'unitats de Salix sp. Populus alba, etc
extretes de la zona i mantingudes en viver durant un any mínim, i
subministrada en alveol forestal de 250cc-400cc, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base
i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins a la recepció de l'obra (P - 21)

5,22

Subministrament i plantació d'unitats Fraxinus excelsior, etc extrets de
la zona i mantingudes en viver durant un any mínim, i subministrada
en alveol forestal de 250cc-400cc, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins a la recepció de l'obra (P - 20)

4,75

Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 2
sabes (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), procedents d'un entorn ecològic
similar al de l'àmbit d'estudi, en AF 300 cc, en clot de plantació
0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 23)

4,59

1.420,000

2.037,000

Sub capítol

6.745,00

874,000

01.02.01

21.649,35

Obra

01

Pressupost LIME.00126/01.P

Capítol

02

Illa del Sorral

Sub capítol

02

Moviment de graves

TOTAL

m3

Sub capítol

Aportació de graves amb material procedent de la mateixa obra,
garbellada, i estesa del mateix segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 9)

1,47

836,000

01.02.02

1.228,92

1.228,92

Obra

01

Pressupost LIME.00126/01.P

Capítol

02

Illa del Sorral

Sub capítol

03

Millora canal secundari

10.633,14
1 G221U0E3

1.065,000

26.448,55

Capítol

1 G226U0M1

1 GR66U4V1

4

792,65

792,65

Capítol

01.01.06

Obra

52.321,92

01.01.05

Obra

Sub capítol

Pàg.:

5.058,75

TOTAL

m3

Sub capítol

Excavació de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, tal i com
s'explica al Plec de Prescripcions. Inclou la càrrega i transport a aplec
temporal fins a la seva reutilització definitiva, o abocador (en aquest
cas inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador). (P - 6)

1,91

750,000

01.02.03

1.432,50

1.432,50

Obra

01

Pressupost LIME.00126/01.P

Capítol

02

Illa del Sorral

Sub capítol

04

Plantacions

4.011,66

1 GR66U4V1

EUR

u

Subministrament i plantació d'unitats de Alnus glutinosa extretes de la
zona i mantingudes en viver durant un any mínim, i subministrada en
alveol forestal de 250cc-400cc, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins a la recepció de l'obra (P - 22)

4,75

108,000

513,00

EUR

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

PRESSUPOST
2 GR66U4S1

3 GR66U5T1

4 GR66U4F1

TOTAL

u

u

u

Sub capítol

Pàg.:
Subministrament i plantació d'unitats de Salix sp. Populus alba, etc
extretes de la zona i mantingudes en viver durant un any mínim, i
subministrada en alveol forestal de 250cc-400cc, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base
i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins a la recepció de l'obra (P - 21)

5,22

27,000

5
140,94

4,59

Subministrament i plantació d'unitats Fraxinus excelsior, etc extrets de
la zona i mantingudes en viver durant un any mínim, i subministrada
en alveol forestal de 250cc-400cc, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió de l'escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins a la recepció de l'obra (P - 20)

4,75

54,000

247,86

01.02.04

384,75

1.286,55

01

Pressupost LIME.00126/01.P

Capítol

04

Actuacions generals

Sub capítol

01

Terra vegetal

m3

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport fins aplec
temporal i manteniment fins la seva utilització (P - 3)

1,94

4.656,300

9.033,22

2 GR3PU0T1

m3

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre els terrenys
prèviament decapats, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins
al lloc d'utilització (P - 19)

1,83

4.656,300

8.521,03

Sub capítol

01

Pressupost LIME.00126/01.P

Capítol

04

Actuacions generals

Sub capítol

02

Camis d'accés

1 GD5AU016

m

Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
col·locació (P - 16)

9,41

2,000

18,82

2 G22TU102

m

Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls,
mesurat sobre el perfil longitudinal (P - 14)

18,61

1.170,000

21.773,70

Sub capítol

01.04.02
01

Pressupost LIME.00126/01.P

Capítol

04

Actuacions generals

Sub capítol

03

Descompactació

ha

Pressupost LIME.00126/01.P
Seguretat i Salut

TOTAL

pa

Capítol

Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

01

Pressupost LIME.00126/01.P

06

Gestió de residus

pa

Capítol

Partida alçada a justificar per a la gestió de residus de construcció i
demolició (P - 0)

1,000

01

Pressupost LIME.00126/01.P

Capítol

07

Varis

Partida alçada per imprevistos en obra (P - 26)
01.07

7.653,46

7.653,46

Obra

Capítol

7.653,46

01.06

pa

12.367,49

12.367,49

Capítol

1 XPA1IMO1

1,000

01.05

Obra

1 XPAX0000

12.367,49

6.500,00

1,000

6.500,00
6.500,00

21.792,52

Obra

1 GR226541

01
05

17.554,25

Obra

TOTAL

6

2.620,55

Capítol

TOTAL

01.04.01

01.04.03

Obra

TOTAL

1 G221U010

TOTAL

Sub capítol

1 XPA000SS

81,000

Pàg.:
amb 3 braços i una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un
pendent inferior al 25 % (P - 17)

TOTAL

Subministrament i plantació de Tamarix sp, Cornus sp i similars de 2
sabes (nº ram. 1r terç inferior mín. 3), procedents d'un entorn ecològic
similar al de l'àmbit d'estudi, en AF 300 cc, en clot de plantació
0,25x0.25x0.25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 23)

Obra

PRESSUPOST

Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 Kw i equip subsolador

1.871,82

1,400

2.620,55
EUR

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 4: Activitats
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitats

01.01.01.01

Esbrossada i tala

13.219,02

Sub capítol

01.01.01

Treballs previs

13.219,02

Activitats

01.01.02.01

Decapatge

43.108,14

Activitats

01.01.02.02

Excavacions zona de Gambires

77.567,90

Activitats

01.01.02.03

Recol·locació material

Sub capítol

01.01.02

Rebaix del terreny i extracció de material

Activitats

01.01.04.01

Represa

Activitats

01.01.04.02

Transvasament de graves

52.321,92

Sub capítol

01.01.04

Actuacions en llera

55.505,12

RESUM DE PRESSUPOST
Obra

01

Pàg.:
Pressupost LIME.00126/01.P

2

345.920,34
345.920,34

19.599,84
140.275,88
3.183,20

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
209.000,02
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Sub capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sub capítol

01.01.01

Treballs previs

Sub capítol

01.01.02

Rebaix del terreny i extracció de material

13.219,02

Sub capítol

01.01.03

Resclosa de Gallifa

15.593,53

Sub capítol

01.01.04

Actuacions en llera

55.505,12

Sub capítol

01.01.05

Canal secundari

Sub capítol

01.01.06

Plantacions

Capítol

01.01

Illa de les Gambires

Sub capítol

01.02.01

Passera

Sub capítol

01.02.02

Moviment de graves

1.228,92

Sub capítol

01.02.03

Millora canal secundari

1.432,50

140.275,88

792,65
26.448,55
251.834,75
21.649,35

Sub capítol

01.02.04

Plantacions

Capítol

01.02

Illa del Sorral

25.597,32

1.286,55

Sub capítol

01.04.01

Terra vegetal

17.554,25

Sub capítol

01.04.02

Camis d'accés

21.792,52

Sub capítol

01.04.03

Descompactació

Capítol

01.04

Actuacions generals

2.620,55
41.967,32

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
319.399,39
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01

Illa de les Gambires

Capítol

01.02

Illa del Sorral

251.834,75
25.597,32

Capítol

01.04

Actuacions generals

41.967,32

Capítol

01.05

Seguretat i Salut

12.367,49

Capítol

01.06

Gestió de residus

7.653,46

Capítol

01.07

Varis

Obra

01

Pressupost LIME.00126/01.P

6.500,00
345.920,34

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
345.920,34
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR

EUR

ÚLTIM FULL

Projecte de rehabilitació hidromorfològica entre l´illa de les Gambires i
la finca d´Espadamala de Baix (Torelló), incloent l´illa del
del Sorral (Les Masies de Voltregà), al riu Ter. TM Torelló
i Les Masies de Voltregà. Comarca Osona.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................

345.920,34

13 % Despeses generals SOBRE 345.920,34.....................................................................

44.969,64

6 % Benefici industrial SOBRE 345.920,34..........................................................................

20.755,22

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

21 % IVA SOBRE 411.645,20...............................................................................................

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
quatre-cents noranta-vuit mil noranta euros amb seixanta-nou cèntims
Barcelona, març 2020
Autor

Coautor

Gisela Loran

Francisco José Cabrera

ENVERS Environmental Services SL

411.645,20

86.445,49
498.090,69

