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1.- INTRODUCCIÓ.
El present Plec de Prescripcions, que formarà part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i
enumerar les matèries que han d’ésser objecte d’estudi; definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han
de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents
en la realització dels quals ha d’intervenir el Consultor adjudicatari de l’encàrrec, per a què els treballs, un cop quedi
garantida i assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts per Gestió
d’Infrastructures, S.A. (d’ara endavant “GISA”).

2.- OBJECTE DE L’ENCÀRREC.
L’objecte de l’encàrrec el constitueix l’elaboració i l’Assistència Tècnica a la redacció de l’Estudi Hidrogeològic
“.................................”
Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Consultor per a la redacció de l’esmentat Estudi
Hidrogeològic (en endavant “l’Estudi”)d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, perquè s’assoleixin
els requisits necessaris per a la correcta i completa definició dels treballs a realitzar.
En l’Estudi que s’encarrega es treballarà sobre el corredor o corredors que es prèviament es determinin, tenint en compte el
contingut de la documentació que GISA lliurarà al Consultor.
La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de l’objecte de l’encàrrec efectuat serà
per compte del Consultor adjudicatari, llevat del que es consigna en l’apartat 6 del present Plec: “Documentació a lliurar per
GISA al Consultor”.

3.- GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS.
3.1.- GESTIÓ DELS TREBALLS.
La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs de redacció de l’Estudi corresponen a GISA.
Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de GISA tindrà, en qualsevol moment, accés a les
dades i documents que el Consultor estigui elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin.
A aquests efectes, el Consultor facilitarà en el possible la revisió dels treballs en curs, dins la seva pròpia oficina, al
personal designat per GISA.
Amb aquesta finalitat, el Consultor facilitarà les dades precises amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a terme els
esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb GISA es vegin afectats. En tot cas, si bé el Consultor no està
obligat a assumir el contingut de la feina encarregada per GISA a tercers, sí que es responsabilitzarà del compliment de
terminis i de realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, a l’Estudi.
GISA establirà en cada cas i a l’inici dels treballs, el règim de reunions de treball a desenvolupar amb l’equip de redacció,
així com el seu contingut.
En qualsevol cas, l’equip redactor de l’Estudi Hidrogeològic s’ha de comprometre a mantenir un intercanvi fluid d’informació
amb l’equip redactor dels estudis o projectes amb els què es trobi relacionat (els quals podran arribar a definir l’àmbit del
seu estudi en funció de les alternatives o obres projectades); així com a mantenir reunions a dos o tres bandes amb
aquests equips i amb GISA, per tal de conèixer, en tot moment, com progressen els treballs, i aconseguir la màxima
coherència en llurs continguts.
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3.2.- AUTORIA DELS TREBALLS.
El Consultor nomenarà un Delegat amb titulació universitària i experiència suficient demostrada en estudis hidrogeològics
d’obra civil, que haurà d’ésser acceptat per GISA. El Consultor atorgarà al seu Delegat poders suficients per a representarlo davant GISA durant el període de vigència del Contracte. Aquest Delegat del Consultor serà l’Autor de l’Estudi i com a tal,
es responsabilitzarà plenament de les solucions adoptades i d’altres continguts de l’Estudi, llevat que hagi fet constar de
manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establerts
per GISA.
3.3.- SIGNATURES I DATES.
Pel que fa als plànols, GISA subministrarà els caixetins en què s’especifiquen les signatures dels mateixos.
El Delegat del Consultor signarà els Plànols com a Autor de l’Estudi.
Els documents de l’Estudi que requereixin d’una responsabilitat especial, segons criteri de GISA, hauran d’ésser signats pel
tècnic responsable de la seva elaboració, que ho serà, a més, de l’exactitud de la transcripció del contingut dels esmentats
documents.
Es dataran tots els documents de l’Estudi, expressant el lloc, mes i any de redacció.

4.- PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PEL CONSULTOR.
4.1.- PERSONAL.
El personal facultatiu que, sota la dependència del Delegat, durà a terme els estudis especialitzats, serà l’explicitat en
l’oferta del Consultor. Quan es tracti de col·laboracions externes al Consultor, aquest acceptarà expressament les
esmentades col·laboracions.
El personal que, en cada fase de la realització de l’Estudi, haurà de formar part de l’equip del Consultor, serà l’idoni en
titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida.
GISA, valorarà la idoneïtat de les persones assignades a la redacció de l’Estudi i podrà exigir, quan ho consideri oportú, la
substitució de part o de la totalitat del personal assignat a la redacció de l’Estudi, i el Consultor haurà d’acceptar i complir
aquesta substitució en el termini de les dues setmanes següents a la comunicació feta per GISA, sense que aquesta
circumstància pugui representar motiu per reclamacions econòmiques ni per a justificar endarreriments dels treballs.
Qualsevol canvi que vulgui fer el Consultor en el personal assignat a la redacció de l’Estudi, haurà d’ésser comunicat i
acceptat per GISA.
4.2.- OFICINA.
Des de la signatura del Contracte de l’encàrrec fins a la data de lliurament del treball complet, el Consultor haurà de
disposar d’una oficina en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i on es durà a terme el seguiment i control dels
treballs encarregats. Aquest seguiment i control també es podrà efectuar a la seu de GISA.
4.3.- MITJANS.
El Consultor s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessaris (fax, telèfon, correu electrònic, aparells
específics, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats; especialment els que es refereixen
a eines informàtiques, tant de càlcul, com de gestió i disseny gràfic interactiu, així com algun dels perifèrics recomanats per
a l’intercanvi d’informació i que s’esmenten en aquest Plec.
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5.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS.
5.1.- INICI DELS TREBALLS.
Es considera com a data inicial dels treballs, a tots els efectes, la de la comunicació per part de GISA, de l’adjudicació de
l’encàrrec, i que figura en el Contracte com a data inicial.
Dins dels cinc (5) dies hàbils comptats a partir de la data inicial, el Consultor haurà de recollir la documentació ressenyada
en l’apartat 6.-, aixecant-se l’Acta del lliurament.
5.2.- ACLARIMENTS I INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES.
En el decurs de la redacció de l’Estudi, el Consultor podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions
complementàries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a GISA.
GISA procurarà atendre en la mesura que sigui possible les esmentades comunicacions; ara bé, la manca o el retard en la
resposta no es considerarà en cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en la redacció de l’Estudi donat
que és obligació del Consultor desenvolupar-lo sense més aportacions de GISA que les que figuren en aquest Plec.
Només es consideraran justificats els retards que s’hagin produït a causa del lliurament endarrerit d’algun document o de
dades que ha de subministrar GISA; en aquest cas el retard acceptat, com a màxim, serà l’equivalent al desfasament
existent entre la data en què GISA havia de fer el lliurament i la data real.
5.3.- INFORME SOBRE LA MARXA DELS TREBALLS. SEGUIMENT I CONTROL.
Mensualment, i mentre duri la redacció de l’Estudi, el Consultor està obligat a informar detalladament i per escrit a GISA, de
l’estat de desenvolupament dels treballs en curs. També es facilitarà a GISA les dades corresponents a l’actualització del
Pla de Treball vigent.
L’informe corresponent es lliurarà a GISA dins els cinc (5) primers dies del mes següent.
Als efectes de seguiment i control dels treballs, GISA podrà requerir, quan ho consideri necessari, al Delegat o a qualsevol
dels tècnics que integren l’equip del Consultor, per a examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol·licitin sobre la
marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió.
Per altra banda, el personal adscrit a la coordinació de l’Estudi queda facultat, quan es consideri necessari, per a recollir la
informació i/o realitzar les comprovacions que s’escaiguin, dels documents conclosos de l’Estudi (o en elaboració); i el
Consultor queda obligat a prestar l’assistència que li sigui requerida per a aquesta fi.
De les reunions de seguiment i control convocades per GISA, així com dels lliuraments parcials de la feina se n’aixecaran
les corresponents actes, que seran redactades pel Consultor i lliurades a GISA dins dels cinc (5) dies naturals següents a la
data de la reunió realitzada.
5.4.- DETECCIÓ DE DISCONFORMITATS.
Si en una inspecció de l’execució dels treballs per part de GISA, o en la documentació lliurada, es detectés i comprovés
qualsevol de les següents disconformitats:
- La formulació i redacció de l’Estudi no es desenvolupa amb el personal i els mitjans ofertats (o amb d’altres
alternatius acceptades per GISA).
- S’ha produït l’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de Treball vigent i aprovat per
GISA.
- L’incompliment en l’Estudi de normatives vigents i/o l’incompliment de qualsevol apartat d’aquest Plec o dels
seus Annexos.
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GISA, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar per a ella mateixa o mitjançant tercers, la redacció o
repetició de les parts de l’Estudi afectades per dites disconformitats, descomptant els imports corresponents de la quantitat
a abonar al Consultor per la redacció de l’Estudi sencer.
En especial, GISA es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjançant tercers, l’adequació de l’Estudi al present
Plec; i cas de produir-se buits d’informació (detectats per GISA) per causes atribuïbles al Consultor, les despeses de
l’esmentada comprovació seran a càrrec del Consultor, el qual haurà de refer els documents afectats per les disconformitats
amb les dades correctes i sense cap càrrec addicional.
La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà el Consultor del compliment dels terminis pactats i de les
penalitzacions en què pugui incórrer.

6.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER GISA AL CONSULTOR.
Correspon al Consultor l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per a la completa elaboració de
l’Estudi encarregat. No obstant això, GISA posarà a disposició del Consultor la documentació següent:
6.1.- A L’INICI DELS TREBALLS.
-

Cartografia informatitzada, a escala 1:5.000 i, si procedeix, a escala 1:1.000.
Plànols de conjunt (a escala 1:5.000) i de situació (a escala 1:50.000), si procedeix.
Ortofotomapes a escala 1:5.000 (si procedeix).
Caixetí de l’Estudi.
Portades i caràtules dels Estudis de GISA.
Plantilla amb nivells d’estructuració del pressupost.
Directrius respecte la justificació de preus i l’ús del banc de preus.
Plec de prescripcions tècniques de GISA.
Guia d’autosupervisió, a omplir pel Consultor.
Plecs i Manuals que siguin d’aplicació.

6.2.- EN EL DECURS DE LA REDACCIÓ DEL ESTUDI.
-

Títols i inscripcions que han de constar als caixetins, cobertes i lloms dels toms que composen l’Estudi.

GISA tornarà al Consultor l’esborrany de l’Estudi revisat amb llista d’afegits, supressions i correccions, dins del termini de
temps indicat al Programa de Treballs per la redacció de l’Estudi.

7.- NORMATIVA APLICABLE.
Per a la realització de l’Estudi, l’Autor tindrà en compte, la normativa existent i vigent, obligatòria o no, que li pugui ésser
d’aplicació en el decurs de la redacció de l’Estudi.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitat, es concreta a continuació una relació de normativa aplicable.
 Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de
nitrats procedents de fonts agràries.
 Edicte 3 de març de 2004, pel qual es dóna publicitat a l’Acord de 26 de febrer de 2004 del consell d’administració de
l’Agència Catalana de l’Aigua, pel qual s’inclouen les prescripcions tècniques aplicables a l’autorització de treballs dins
de les normes d’explotació dels aqüífers de la Vall Baixa i del Delta del Llobregat, la Cubeta de Sant Andreu i la Cubeta
d’Abrera. DOGC Núm. 4093 – 17.3.2004. Pàg. 5328
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 Edicte de 26 de Setembre de 2003, pel qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de 18 de setembre
de 2003 que aprova el pla d’ordenació d’extraccions i declaració definitiva de sobreexplotació de l’aqüífer al.luvial de la
Tordera mitjana i dels aqüífers de la baixa Tordera.
 Edicte de 14 de gener de 2003, pel qual es dóna publicitat a l’Acord de 12 de desembre de 2002, pel qual s’aprova la
delimitació de l’aqüífer al·luvial de la Riera d’Arbúcies i s’estableix el règim d’explotació dels aqüífers de la Riera de
Santa Coloma i de l’Alt Maresme.
 Edicte 21 de juny de 2002, pel qual es dóna publicitat a un Acord de 8 de novembre de 2001 del Consell d’Administració
de l’Agència Catalana de l’Aigua, pel qual s’aprova la proposta d’acord per la qual s’estableix el règim d’explotació dels
aqüífers de la Vall Baixa i el delta del Llobregat, la cubeta de Sant Andreu i la cubeta d’Abrera.
 Edicte de 18 de juny 2001, pel qual es dóna publicitat a l’Acord de 3 de maig de 2001, mitjançant el qual s’aprova la
declaració provisional de sobreexplotació de l’aqüífer de Carme-Capellades.
 Decret 167/2000, de 2 de maig, de mesures excepcionals en matèria de fonts d’abastament públiques afectades per
nitrats.
 Decret 168/2000, de 2 de maig, d’adopció de mesures excepcionals en relació amb la utilització dels recursos
hidràulics.
 Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats
procedents de fonts agràries.
 Edicte 19 d’abril de 1993, pel qual es dóna publicitat a un Acord de 15 de Març de 1993 de la Comissió de Govern de la
Junta d’Aigües que aprova el Pla d’ordenació d’extracció d’aigües subterrànies a les zones declarades sobreexplotades
pel decret 329/1988, d’11 d’octubre, a les conques hidrogràfiques dels rius Francolí i Gaià.
 Decret 329/1988, d’11 d’octubre, pel qual es declara la sobreexplotació de determinats sectors dels aqüífers subterranis
o unitats hidrogeològiques.
 Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en
relació amb diversos aqüífers de Catalunya.
 Edicte 31 d’octubre de 2000, pel qual es dóna publicitat a l’Acord de 5 d’octubre de 2000, pel qual s’estableix, a
l’empara de l’article 53 de la llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües, el règim d’explotació de l’aqüífer al.luvial de la Tordera.
 Decret 252/1982, de 30 de juliol, sobre aprofitament per a regs d’aigües residuals depurades.
 Directiva 80/68/CEE, de 17 de desembre, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació
causada per determinades substàncies perilloses.
 Decret 205/2000, de 13 de juny, d’aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
 Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació produïda pels nitrats
procedents de fonts agràries.
 Directiva 91/676/CEE, de 12 de desembre, relativa a la protecció de les aigües contra la contaminació produïda per
nitrats en l’agricultura.
 Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril; BOE núm. 103, de 30 de
abril de 1986)
 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas y Ley 46/1999, de 13 de Diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, (BOE
núm. 298, de 14.12.99)
 Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril; BOE núm. 103, de 30 de
abril de 1986)
A la pàgina de l’Agència Catalana de l’Aigua (http://mediambient.gencat.net/aca), es troben totes les normatives
autonòmiques, estatals i comunitàries. Segons l’àrea d’actuació de l’estudi s’aplicaran unes normatives o altres.

8.- EXPEDIENT DE L’ESTUDI.
El Consultor, simultàniament al desenvolupament de l’Estudi, generarà un expedient que recollirà la totalitat de les dades,
càlculs i operacions que s’hagin emprat en l’estudi i la formulació efectuats.
Aquest expedient estarà sempre a disposició de GISA, a efectes de control i comprovació de la qualitat en l’elaboració de
l’Estudi.
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L’expedient de l’Estudi tindrà el contingut següent:
-

Dades de camp.
Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes “in situ”.
Còpies de tots els plànols utilitzats per a la comprovació, amb les anotacions resultants.
Detalls sobre els programes informàtics utilitzats.
Informació relativa a afeccions i normativa vigent que pugui resultar afectada.
Actes de les reunions celebrades.
Qualsevol altra informació que GISA (o el Consultor) consideri adient.

9.- DOCUMENTS DE L’ESTUDI HIDROGEOLÒGIC.
Els documents de que haurà de constar l’Estudi seran:
DOCUMENT NÚM. 1.- Memòria i annexos.
Memòria.
Annexos de la Memòria.
-

Annex núm. 1. Introducció, antecedents i objectius
Annex núm. 2. Descripció sintètica de l’obra
Annex núm. 3. Caracterització hidrogeològica
Annex núm. 4. Condicionants hidrogeològics
Annex núm. 5. Estudi de les afeccions (directes i indirectes) al medi i a tercers
Annex núm. 6. Anàlisi hidrogeològic de les alternatives d’estudi (cas que s’escaigui)
Annex núm. 7. Anàlisi de mesures correctores i/o compensatòries
Annex núm. 8. Proposta de pla de vigilància i control hidrogeològic i hidrogeoquímica durant les obres
Annex núm. 9. Conclusions i recomanacions
Annex núm. 10. Documentació relacionada amb el desenvolupament dels treballs:
o Dades piezomètriques
o Hidrogeoquímica. Actes i quadre de resultats
o Inventari de punts i elements d’aigua
o Assaigs hidrogeològics. Quadre de resultats, dades de camp i interpretació
o Columnes dels sondeigs emprats a l’estudi (amb coordenades)
o Modelitzacions numèriques:
 Models regionals per valorar alternatives d’estudi
 Models d’esgotament del nivell freàtic.
 Models d’estimació dels cabals d’infiltració en construcció i explotació.

DOCUMENT NÚM. 2.- Plànols.
-

Plànol índex de situació general
Plànol de conjunt, a escala 1:5.000, sobre fotografies aèries (facilitades per GISA). Aquest plànol podria
aprofitar-se per incloure la sensibilitat mediambiental
Plànol de conjunt, a escala 1:5.000, sobre la cartografia lliurada per GISA
Plànols de planta, a escala 1:5.000, sobre la cartografia lliurada per GISA
Plànols amb l’inventari de punts d’aigua
Plànols de les unitats hidrogeològiques
Plànols de situació general de l’obra en relació amb els aqüífers existents (1:10.000 o 1:5.000)
Plànols de corbes isopiezomètriques històriques i actuals, amb indicació de gradients hidràulics i
direccions de flux
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Plànols amb la situació dels sondatges i resta investigacions “in situ” realitzades
Perfils hidrogeològics longitudinals i transversals (1:5.000 fins a 1:1.000, o de detall)
Plànols longitudinals i transversals de les mesures correctores i/o compensatòries proposades
Plànols de la xarxa de control piezomètric i seguiment hidrogeoquímica durant les obres
Plànols específics per a la realització d’esgotaments

DOCUMENT NÚM. 3.- Pressupost
-

Valoració econòmica dels esgotaments en obra
Valoració econòmica del pla de vigilància i control hidrogeològic i hidrogeoquímica

El pressupost serà valorat pels adjudicataris de l’estudi informatiu o del projecte constructiu associat a l’estudi hidrogeològic,
cas que es redactin simultàniament a l’estudi hidrogeològic.

10.- DIRECTRIUS SOBRE EL CONTINGUT DELS DOCUMENTS DE L’ESTUDI HIDROGEOLÒGIC.
L’objecte de l’Estudi encarregat és analitzar i desenvolupar els condicionants hidrogeològics de la solució o solucions que
es proposin a l’estudi informatiu o projecte, quantificant objectivament la influència d’aquests condicionants respecte l’obra i
al medi hidrogeològic.
L’estudi es fonamentarà en la recollida, anàlisi i depuració de quants antecedents bibliogràfics existeixin sobre cadascun
dels aspectes a considerar, realitzant el reconeixement hídric de camp necessari, i complementant-lo amb les prospeccions
de camp i assaigs “in situ” i de laboratori per ajustar, delimitar i completar la informació disponible.
L’àmbit de l’estudi hidrogeològic haurà d’ajustar-se a les alternatives de solució o solucions que es proposin. Inicialment, i a
mode orientatiu, es considerarà un ample de franja sobre la que realitzar el reconeixement hídric de camp de fins a 500 m a
banda i banda de les solucions en túnel i de fins a 100 m a banda i banda de les solucions a cel obert. L’ampliació o
reducció de l’ample d’aquesta franja haurà de justificar-se convenientment durant l’execució de l’estudi en funció dels
condicionants orogràfics, geològics o hidrogeològics existents.
Cas que aquest estudi es redacti separadament de l’estudi informatiu i/o d’impacte ambiental, s’haurà de garantir la
coordinació amb els seus redactors per tal de facilitar-los contínuament els resultats de l’estudi hidrogeològic; així com
assistir-los en l’avaluació i resposta de l’expedient d’al·legacions que resulti del procés d’Informació Pública posterior a la
redacció de l’Estudi informatiu i/o d’Impacte Ambiental en tots aquells aspectes relacionats amb la hidrogeologia.
Activitats incloses
Cas que l’estudi hidrogeològic es redacti separada però simultàniament amb altres treballs (estudis o projectes), haurà de
garantir-se la coordinació total amb els mateixos, intercanviant la informació obtinguda o elaborada per cadascun d’ells i
que hagi d’emprar-se o ser coneguda per l’altre, com ja s’ha assenyalat abans.
Per assolir l’objecte de l’estudi hidrogeològic cal desenvolupar les activitats següents:
-

Revisió de la cartografia i resta de documentació lliurada per GISA al Consultor.
Consulta de bibliografia existent i referent als assumptes que intervenen a l’Estudi. Aquesta informació haurà de
completar-se amb quanta bibliografia especialitzada i treballs monogràfics existeixin referents a les zones
incloses dins de l’Àrea d’estudi:
- Mapes geològics a escala 1:50.000 de la sèrie MAGNA, publicats pel Instituto Tecnológico Geominero
de España (ITGE).
- Estudis previs de terrenys publicats pel Ministerio de Fomento.
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-

-

Mapes geològics 1:25.000 publicats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques.
- Mapa Hidrogeològic a escala 1:250.000 publicat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques.
- Geologia i geotècnia general del corredor on s’estableixen els itineraris.
- Climatologia, hidrologia i drenatge.
Coordinació, en fase de planificació i realització, amb els redactors de l’estudi geològic per fotogeologia i
reconeixement visual del terreny, revisant i completant la cartografia topogràfica i geològica, i corregint-la si
s’escau.
Coordinació, en fase de planificació i execució, amb els redactors de la campanya geotècnica i de l’estudi
geotècnic per a la determinació dels paràmetres hidràulics de les diferents litologies mitjançant assaigs “in situ”
o de laboratori, revisant els resultats obtinguts, i corregint-los si s’escau.
El reconeixement dels aqüífers al llarg de cadascuna de les alternatives estudiades.
La localització i naturalesa dels diferents punts d’aigua presents dins de la franja d’estudi prèviament delimitada.
L’establiment dels problemes i/o dificultats d’execució de cada alternativa per les característiques
hidrogeològiques dels terrenys travessats.
L’estimació quantitativa de la incidència dels esmentats problemes i dificultats en els costos d’execució de cada
alternativa, com per exemple: en túnels, la quantificació preliminar de filtracions i avingudes d’aigua; en
pantalles, les necessitats d’esgotament o rebaixament dels nivells piezomètrics.
Valoració de la viabilitat tècnica i econòmica de les alternatives proposades.

Posteriorment al desenvolupament de les activitats anteriorment citades, per cadascuna de les alternatives i per aplicació
d’uns preus adients, s’ha de dur a terme una avaluació conjunta de:
-

Cost de les obres: esgotaments en obra; drenatge; mesures correctores mediambientals, etc.
Cost del pla de vigilància i control hidrogeològic i hidrogeoquímica.
Cost d’explotació i manteniment durant la vida útil.
Beneficis de cada alternativa.
Anàlisi de rendibilitat.

Aquesta valoració serà realitzada pels adjudicataris de l’estudi informatiu o del projecte constructiu associat a l’estudi
hidrogeològic, cas que es redactin separada però simultàniament a l’estudi hidrogeològic.
D’acord amb l’abans esmentat l’Estudi Hidrogeològic constarà de la documentació següent.
10.1.- DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS.
10.1.1.- MEMÒRIA.
Dins la memòria es tractaran els següents punts:
-

Antecedents administratius.
Compliment de prescripcions.
Descripció de les característiques tècniques i funcionals de les solucions estudiades.
Descripció dels impactes ambientals residuals i de les mesures correctores.
Pressupostos estimatius.

La memòria realitzarà una exposició dels treballs realitzats, i es farà un resum dels principals punts estudiats, entre els
quals estaran, obligatòriament, els següents:
-

Aspectes hidrogeològics significatius des del punt de vista d’execució de les obres (esgotaments,
sifonaments, subpressions, filtracions a les excavacions, etc.)
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Anàlisi dels possibles impactes hidrogeològics que poden comportar les obres al medi (efecte barrera,
efecte dren, rebaixament del nivell freàtic (esgotament de pous propers, assentaments, modificació o
activació de la intrusió salina, remobilització de contaminacions històriques, etc.) i afecció a punts
d’aigua (pous, sondatges, mines, regs, rius, torrents, captacions) per assecament, disminució de cabals,
destrucció física, contaminació de l’aigua, etc.

10.1.2.- ANNEXOS DE LA MEMÒRIA.
10.1.2.1.- ANNEX NÚM. 1. INTRODUCCIÓ, ANTECEDENTS I OBJECTIUS
Es realitzarà una breu introducció del l’annex, tot citant els antecedents i objectius.
10.1.2.2.- ANNEX NÚM. 2. DESCRIPCIÓ SINTÈTICA DE L’OBRA
Es farà una descripció sintètica de l’obra. Les partides d’obra, mètodes, dissenys i elements constructius són els que seran
objecte de l’anàlisi d’afeccions al medi per l’obra i hauran de quedar reflectits en aquest annex.
-

S’inclourà una taula resum de túnels i obres de terres (desmunts i terraplens) per les diferents alternatives, on es
recullin com a mínim les següents dades:
Nom o descripció del túnel, desmunt i terraplè
Tipus (fals túnel, en mina)
PK’S
Longitud
Cota rasant
Cota N.P.

10.1.2.3.- ANNEX NÚM. 3. CARACTERITZACIÓ HIDROGEOLÒGICA
Es realitzarà la caracterització hidrogeològica de l’àmbit d’afecció de les alternatives i contemplarà, com a mínim, els
següents aspectes:
-

Recopilació d’informació prèvia: Consulta i recopilació d’altres estudis i projectes previs, de diferents fonts documentals
(administració, privats, universitat, etc.) que aportin dades geològiques, geotècniques, hidrològiques, hidrogeològiques,
climatològiques, usos del sòl, etc.

-

Identificació de les unitats i formacions hidrogeològiques: Es realitzarà un plànol amb aquestes unitats, i es completarà
amb talls interpretatius on es pugui veure la distribució de les formacions hidrogeològiques. L’escala de treball
s’adequarà a la de l’estudi a realitzar, i haurà de ser validada per GISA mitjançant consulta prèvia.

-

Inventari de punts i elements d’aigua: S’entendrà per ‘punt i element d’aigua’ qualsevol dels següents: les pròpies
masses d’aigua aqüífera, torrents i rieres (funcionals o estacionals), fonts i surgències, pous d’aigua (perforats o
excavats de gran diàmetre), perímetres de protecció d’aigües termals i/o minero-medicinals, sondatges piezomètrics,
mines de captació, avens i zones càrstiques, zones i espais humits (ex: ZEPA’s, aiguamolls, llacunes, llacs, etc.), obres
hidràuliques: túnels hidràulics, canals, drens i regs, basses de laminació, basses contraincendis, presses, i les
captacions d’aquests punts d’aigua: arquetes i pericons, asuds, etc. i identificant-ne el seu ús, el destinatari, i/o
propietari i l’estat de legalització al registre d’aigües si fos el cas. Aquest treball tindrà dos línies d’actuació:

Pàgina 12 de 26

GISA
G-PLP-37v00 / 14-09-06

PLECS DE PRESCRIPCIONS
Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció d’estudis hidrogeològics

o

Primer en la recopilació, consulta i identificació de punts a partir de la informació existent, detectant les
zones amb manca de dades. Es treballarà tant a partir d’informes previs, registres de les diferents
administracions (Generalitat, Diputacions, Ajuntaments, etc.) com de les empreses dedicades a la gestió
d’aigües municipals i altres entitats privades (en el cas de recerca de dades en terrenys càrstics, els
centres excursionistes poden aportar dades sobre la presència de cavitats, mines i avens, etc.); també
es faran servir totes aquelles cartografies temàtiques que puguin aportar informació sobre punts d’aigua
(mapes topogràfics orientats a activitats de muntanya com els de la sèrie Alpina, etc.) Es realitzarà
petició formal a l’ACA per l’obtenció de punts inventariats a la zona d’estudi.

o

En segon lloc, es realitzarà un Reconeixement hídric de camp per visitar els punts que es cregui
convenient en un àmbit que englobi suficientment la zona d’afecció de l’obra, presentant un plànol amb
la ubicació dels punts i elements d’aigua, diferenciant els visitats dels no visitats.

-

Hidrodinàmica: Es realitzarà un estudi de la situació piezomètrica, tan històrica com actualitzada. L’estudi de la
evolució històrica partirà de les dades prèvies, mentre que la situació actualitzada es basarà amb les dades de nivell
obtingudes en la campanya de camp. Son de gran valor els registres històric per conèixer la tendència dels nivells.
L’elaboració de mapes piezomètrics permetrà determinar direccions de flux i gradients piezomètrics, així com àrees de
recàrrega i descàrrega. Es realitzaran plànols de corbes isopiezomètriques històriques i actuals, indicant-hi els
gradients hidràulics i la direcció del flux. Es tindrà especial cura en determinar amb exactitud la presència i posició del
nivell piezomètric respecte les obres. També es realitzaran perfils hidrogeològics on s’indicaran les pressions d’aigua a
que restaran sotmeses les excavacions subterrànies en fase de construcció i en fase d’explotació.

-

Paràmetres hidràulics: Es determinaran les conductivitats hidràuliques, transmissivitats i coeficients
d’emmagatzematge de les diferents formacions hidrogeològiques. S’haurà de treballar a partir de la informació
bibliogràfica existent i de les dades obtingudes dels estudis i projectes en redacció amb els que s’haurà de coordinar
l’execució dels assaigs hidrogeològics (assaigs puntuals d’injecció d’aigua, de minibombeig amb bomba de 2’’, etc.).
Cas que s’escaigui, s’avaluarà la factibilitat de realitzar assaigs de bombament i/o recuperació aprofitant punts
existents (de tercers) o es justificarà la necessitat de realitzar-ne de nous. Tindrà especial interès la determinació de
paràmetres hidràulics en grans obres subterrànies que puguin provocar efecte dren, tant durant la construcció com
durant la seva explotació.

-

Caracterització hidrogeoquímica. Caldrà caracteritzar els paràmetres hidrogeoquímics de les aigües subterrànies de la
zona. Es partirà d’analítiques realitzades expressament o actuals, classificant les aigües segons els seu contingut
aniònic. Les analítiques hauran d’incloure com a mínim els paràmetres següents: anions i cations fonamentals, pH, Eh,
conductivitat elèctrica i matèries en Suspensió.
En actuacions on calgui realitzar rebaixament de la càrrega hidràulica per sobre de les excavacions subterrànies, o
rebaixaments en excavacions a cel obert, caldrà determinar els següents altres paràmetres (freqüència mínima: 1
mostra cada 500 m lineals): Carboni Orgànic Total, Oxidabilitat al permanganat, DBO5, DQO, T (ºC), Fe, Mn, Cr total,
B, Ni i hidrocarburs totals. Els valors obtinguts per a cadascun d’aquests paràmetres seran els que caldrà confrontar
contra els valors continguts al Reglament dels serveis públics de sanejament, al RDPH o a altra normativa d’aplicació,
segons quin sigui el volum bombat i la destinació. S’identificaran aquells paràmetres contaminants que sobrepassin la
normativa vigent especificant finalment si les aigües compleixen els criteris de qualitat per a l’abocament a
clavegueram o per al retorn al DPH.

-

Balanç hídric: En el cas d’obres amb túnels amb susceptibilitat de patir efecte dren, serà necessari realitzar una
estimació (en la mesura de les dades disponibles) del balanç hídric de la zona, avaluant les entrades i les sortides al
sistema abans d’iniciar les obres, i el possible augment o disminució de cabals per les modificacions sobre el medi. El
balanç hídric tindrà per objectiu quantificar les reserves d’aigua i la variació d’emmagatzematge del sistema hídric.

-

Model conceptual de funcionament del sistema: Tot el coneixement adquirit en els apartats anteriors, quedarà reflectit
en un resum sintètic en forma de MODEL CONCEPTUAL que defineixi esquemàticament i resumidament com
funciona i actua el sistema hídric analitzat, que descrigui i quantifiqui, entre d’altres:
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o

les característiques físico-químiques dels aqüífers i masses d’aigua,

o

el tipus de circulació dels fluxos subterranis,

o

les entrades d’aigua i sortides del sistema,

o

la variació d’emmagatzematge d’aigua,

o

el règim d’explotació.

10.1.2.4.- ANNEX NÚM. 4. CONDICIONANTS HIDROGEOLÒGICS
Es realitzarà l’estudi dels condicionants hidrogeològics (de la solució o solucions que es proposin) que tindran influència
sobre l’obra. Cas que l’estudi hidrogeològic es redacti separadament de l’estudi informatiu o projecte constructiu, s’haurà de
garantir la coordinació amb els mateixos per la bona realització d’aquest annex.
Els condicionants hidrogeològics que s’hauran d’estudiar seran, com a mínim, els següents:
a) Filtracions a excavacions subterrànies. Avingudes d’aigua. Pressions d’aigua.
b) Necessitat d’esgotaments del nivell freàtic. Alliberació de subpressions.
c) Qualitat química del medi receptor. Contaminació i agressivitat de les aigües.

a) Filtracions a excavacions subterrànies. Avingudes d’aigua. Pressions d’aigua:
Caldrà estudiar i preveure les possibles filtracions cap a les excavacions de les obres subterrànies. Si les
excavacions actuen deprimint els nivells piezomètrics (i per tant afectant als gradients i el cabals) caldrà preveure
l’anàlisi mitjançant tècniques transitòries. Per realitzar aquesta anàlisi es tindrà en compte:
o el ritme estimat d’excavació per preveure els màxims descensos durant el transcurs de les obres,
o

els volums màxims previsibles d’evacuació,

o

la previsió i quantificació d’increments de cabals d’infiltració,

o

les vies preferents de circulació del flux subterrani (falles, contactes litològics, karsts detectats, etc.)

o

les afeccions als punts i elements d’aigua inventariats (assecament, disminució de cabals, etc.)

Aclariments pel càlcul i anàlisi:
o

Seran aplicables els mètodes analítics o mètodes numèrics EF o DF (p.ex: Feflow, VTransin, Modflow,
Triwaco, MacroFEM, Mike She, GMS, o d’altres similars)

o

No seran aplicables tècniques analítiques en règim estacionari com per exemple el mètode de
Goodman.

o

Les filtracions durant la perforació tindran un caràcter transitori: màximes a l’inici i decreixents en el
temps en medis homogenis, o amb incorporació de nous cabals aportats en travessar nous aqüífers,
fractures, etc. que amb el temps s’aniran estabilitzant.

o

El règim permanent o estacionari no seran aplicables per verificar les incidències durant el progrés de
l’obra. S’haurà d’estudiar i fer previsions en aquesta línia per evitar aquest mètodes estacionaris si no es
justifica la idoneïtat conceptual de la seva utilització.
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b) Necessitat d’esgotaments del nivell freàtic. Alliberació de subpressions:
S’identificarà en l’estudi tots aquells punts d’obra que pel seu disseny calgui calcular esgotaments, especificant el
nivell piezomètric i subpressions i la zona on cal actuar així com la magnitud de l’esgotament, representant en
plànols, i sobre el tall geològic, les cotes més significatives de cada cas particular.
En aquests casos el redactor realitzarà un estudi particular de requisits d’esgotaments, seguint l’índex bàsic que a
continuació es detalla:

1.

Identificació dels sectors amb necessitat d’esgotaments

2.

Geologia: unitats involucrades, tall geològic, etc.

3.

Hidrogeologia: assaigs realitzats i/o recollits, nivells piezomètrics, pressions, etc.

4.

Models i simulacions numèriques:

5.

6.

1.

Rebaixament del nivell piezomètric

2.

Comprovació de l’estat de subpressions / sifonaments

Disseny recomanat o previst de rebaixament / alliberament de pressions:
1.

Dimensionament del sistema (disseny de pous i situació en planta)

2.

Infraestructura auxiliar necessària (col·lectors, bombes, comptadors volumètrics,
basses decantació, etc.)

3.

Pressupost d’execució

Conclusions i recomanacions (propostes d’assaigs) Es realitzaran recomanacions des del punt
de vista del control hidrogeològic per l’execució de les obres.

A l’estudi particular de requisits d’esgotaments s’inclouran, com a mínim, els següents Apèndix.
7.

Apèndix:
7.1. Apèndix 1. Plànols de situació (format CAD)


Planta dels punts d’esgotament indicant taula amb coordenades UTM amb z dels
pous

7.2. Apèndix.2 Disseny dels pous


Mètode de perforació recomanat



Profunditat total i de filtres



Diàmetres i entubats

7.3. Apèndix.3 Tall geològic de l’excavació (format CAD)


Plànols en cotes absolutes sobre el nivell del mar, amb la superposició sobre ells de
les pantalles (indicant la cota de clava)



Superposició al tall de la situació dels pous (dibuixats fins la cota de perforació
indicant el tram de reixeta)



Indicació de la posició del nivell freàtic previ i el previst dins el recinte i fora del
recinte d’excavació durant l’esgotament (estadi p.ex: als 30 dies)
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7.4. Apèndix.4 Previsió de cabals bombats i volums totals evacuats


Cabals a l’inici i durant la fase de manteniment amb nivells estacionaris fins al final

7.5. Apèndix.5 Evacuació de l’aigua subterrània dels esgotaments


S’especificarà el destí final de l’aigua bombada, justificant raonadament, la
possibilitat o impossibilitat de retorn d’aquesta aigua al DPH (en l’àmbit dels aqüífers
protegits del Delta del Llobregat, i Vall Baixa consultar Edicte 3 de març 2004)



Mostreig 1 analítica inicial per determinar qualitat de l’aigua: Caldrà analitzar les
característiques químiques de l’aigua per poder contrarestar els resultats amb els
llindars límit de la normativa vigent en el cas que sigui necessari el seu vessament a
xarxa de sanejament, DPH, reutilització, etc., determinant el destí de l’aigua
bombada



Plànol de situació dels col·lectors previstos de vessament

7.6. Apèndix.6 Planning previst


Estimació i justificació del temps de bombament

7.7. Apèndix.7. Càlculs i simulacions


Simulacions predictives del comportament de l’esgotament.



Piezometries en planta i/o en seccions verticals

7.8. Apèndix.8. Pla de seguiment piezomètric, qualitat i cabals del bombament


Control de cabals: S’especificarà el mecanisme de control previst: (Comptadors
volumètrics, cabalímetres ultrasònics, etc.) S’haurà de proposar la freqüència de
control



Control piezomètric: Especificar el núm. de punts de control i la situació (UTM XYZ);
Presentar la ubicació en un plànol (format en CAD); Proposar freqüència de control.
(com a mínim diari durant el 1r mes fins a l’estabilització dels nivells); Proposar
freqüència de control. (com a mínim diari durant el 1r mes fins a l’estabilització dels
nivells)



Control de la qualitat de l’aigua: Especificant el tipus d’analítica que es realitzarà (en
l’àmbit del delta del Llobregat; com a mínim, el llistat de paràmetres especificats a
l’Edicte 03/03/2004), i freqüència (com a mínim cada 25.000 m3 a l’espera de noves
instruccions de l’ACA)



Pressupost per l’implementació del Pla de seguiment piezomètric, qualitat i cabals
del bombament.

Consideracions genèriques per realitzar els càlculs de dimensionament de l’esgotament:
-

Es justificarà detalladament el model hidrogeològic conceptual utilitzat. L’estudi haurà d’anar acompanyat de la
descripció de les unitats, i dels talls hidrogeològics explicatius suficients (longitudinal i/o transversals) a les unitats
considerades, per donar una visió tridimensional del problema, havent de figurar:


Sondatges i piezòmetres existents, indicant trams de reixeta



Unitats hidrogeològiques, indicant continuïtat lateral, gruix i geometria
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Assaigs existents i paràmetres hidràulics obtinguts



Nivells piezomètrics



Superposició de les estructures (pantalles, indicant clava i cota d’excavació)



Coneixement o incertesa sobre el grau de connexió hidràulica entre capes

-

Es presentarà la justificació dels paràmetres hidràulics utilitzats per cada unitat. (k, T, S). En el cas d’existir nous
assaigs, es raonarà i justificarà el procediment d’interpretació d’aquests. Es raonarà la coherència dels resultats
obtinguts amb els valors previs existents, i es raonarà la necessitat de nous assaigs de contrast (en fase d’obra).
Es realitzarà un recull de dades procedents de projectes previs o d’altres fonts, justificant la seva validesa, i
situació respecte l’obra. En el cas que no hi hagin informes previs propers, es considerarà la possibilitat de
realitzar assaigs de bombament, justificant-ne la seva necessitat.

-

Un cop acotats els paràmetres hidràulics, per realitzar els càlculs i resoldre la quantificació dels esgotaments
necessaris en fase de projecte, preferiblement seran d’aplicació mètodes numèrics de EF o DF (p.ex: Feflow,
VTransin, Modflow, Triwaco, MacroFEM, Mike She, GMS, o d’altres similars), descartant l’ús de metodologies
clàssiques de tipus analític o qualitatives si no es justifica acuradament la seva idoneïtat (hipòtesi de medi
homogeni i isòtrop). Es justificarà en tot cas i especificaran convenientment els codis informàtics escollits, així
com les condicions de contorn suposades.

-

En els resultats, s’adjuntaran les franges piezomètriques i de pressions (talls verticals si és el cas) resultants de
cada simulació i s’indicarà per cadascuna d’elles els canvis respecte la situació inicial.

-

En els càlculs caldrà que quedi palès la incertesa dels valors considerats. S’inclourà un anàlisis de sensibilitat
amb el propòsit d’estudiar la variació dels resultats en les simulacions.

-

Els resultats dels càlculs s’orientaran en definir el sistema escollit per l’esgotament i la valoració pressupostaria
per la seva implementació en obra (que serà realitzada pels adjudicataris de l’estudi informatiu o del projecte
constructiu associat a l’estudi hidrogeològic, cas que es redactin separada però simultàniament a aquest estudi
hidrogeològic)

-

El sistema emprat per a la realització dels esgotaments podrà ser amb l’ús de pous de bombament convencionals
expressament construïts, ús de well-points, pous sangradors o ‘mechas’ drenants PVD (prebored verticals drains)
o simplement ús de bombes de pera o ‘achique´ si es considera la seva idoneïtat.

-

En el cas que es recomani el sistema well-point, es determinarà i justificarà per valorar-ne les partides
necessàries, el número d’equips necessaris (cadascun compost de bomba de buit, línia de llances i col·lector de
recollida), i la seqüència d’instal·lació i dins l’excavació.

-

En el cas de pous convencionals expressament construïts, es determinarà el número de pous, les característiques
constructives (profunditat, trams en reixeta, diàmetres, mètode de perforació (percussió, rotopercussió circulació
directa o indirecta, dual entubat, etc.), la distribució de la situació en planta, rendiments per pous esperables,
cabals totals a drenar en fase inicial i de manteniment, volums totals d’aigua a retirar previsibles per executar
l’obra tenint en compte la durada de les excavacions.

-

En el cas que el Consultor opti pel drenatge lliure de l’aigua aflorant per sota les excavacions mitjançant bombes
de pera o ‘achique’ convencionals, s’identificarà i justificarà convenientment la ‘no’ generació de fenòmens de
sifonament, subpressions amb aixecament del fons, i generació de gradients hidràulics verticals. En el cas que es
realitzin excavacions en terrenys suposadament poc permeables, s’estudiarà l’existència de subpressions,
justificant i raonant l’aplicació o desestimació de tècniques d’alliberament de pressions (sangradors, etc.)

-

Es presentaran les prediccions de:


Previsió de descensos dins i fora dels recintes



Requisits de descens del nivell freàtic dins l’obra per satisfer condicions de seguretat
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Cabals en fase inicial i en fase de manteniment del rebaixament



Previsió dels volums d’aigua totals evacuats



Aquestes dades seran contemplades en els possibles impactes degut als esgotaments

Cas que l’estudi hidrogeològic es redacti separada però simultàniament amb altres treballs (estudis o
projectes),haurà de garantir-se la coordinació total amb els mateixos, intercanviant la informació obtinguda o
elaborada per cadascun d’ells i que hagi d’emprar-se o ser coneguda per l’altre. Principalment, caldrà estar molt
ben coordinats amb els corresponents responsables de geologia, geotècnia, estructures, túnels, procediments
constructius i pressupost.

c) Qualitat química del medi receptor. Contaminació i agressivitat de les aigües:
S’estudiarà la qualitat química del medi receptor i s’identificaran les aigües contaminades i/o agressives que puguin
afectar les obres. L’obtenció de mostres per a la realització d’analítiques, anirà dirigida a la determinació de la
qualitat química tant de les aigües superficials que poguessin afectar-se per les obres, com de les subterrànies que
estiguin en contacte amb les estructures, parant especial atenció en les aigües de bombeig i d’infiltració.

10.1.2.5.- ANNEX NÚM. 5. ESTUDI DE LES AFECCIONS (DIRECTES I INDIRECTES) AL MEDI I A TERCERS
El coneixement adquirit en els treballs de caracterització aportarà la informació de base per poder analitzar la interacció
obra-medi, avaluant i justificant qualitativament, i en la mesura del possible quantitativament, els possibles impactes de la
solució o solucions proposades. Donat el grau d’incertesa inherent a la ciència hidrogeològica, no sempre serà possible
realitzar aquest estudi de forma quantitativa. En aquests casos les valoracions es realitzaran qualitativament treballant amb
els conceptes de risc, perillositat i vulnerabilitat.
Model numèric de flux subterrani:
Sempre que sigui necessari, l’estudi de les afeccions (directes i indirectes) al medi i a tercers haurà de realitzar un
anàlisi comparatiu d’alternatives emprant un model numèric de simulació que consideri el flux subterrani. Aquesta
eina haurà de permetre valorar els impactes provocats per la solució o solucions proposades per l’estudi informatiu
o projecte constructiu des del punt de vista hidrogeològic.
La finalitat d’aquest model numèric de flux subterrani per a l’anàlisi d’alternatives i quantificació d’impactes serà:
-

Comprovar la coherència entre el model conceptual de funcionament del sistema i el model numèric

-

Analitzar les alternatives des del punt de vista d’impactes hidrogeològics de les obres

-

Analitzar les alternatives de mesures correctores des del punt de vista hidrogeològic

S’avaluarà en cada cas, la factibilitat d’efectuar models 2D, quasi 3D, o 3D en funció de la geometria de les unitats
hidrogeològiques disponibles al terreny, el coneixement hidrogeològic adquirit, la interacció dels aqüífers en l’obra i
les afectacions previsibles. Es justificarà explícitament la seva realització en obres en els què intervinguin
excavacions sota nivell piezomètric.
Seran d’aplicació codis informàtics validats basats en Elements Finits o Diferències Finites (p.ex: FEFLOW,
Vtransin, TRIWACO, MacroFEM, MODFLOW, Mike She, GMS, etc)
La realització del model de flux es realitzarà en base a la informació obtinguda. En cas que es consideri necessari
es treballarà amb hipòtesis coherents aplicant els anàlisis de sensibilitat dels paràmetres escollits.
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Per valorar els canvis piezomètrics induïts a llarg termini amb l’implementació de les diferents alternatives, de forma
preliminar prevaldran els models en règim estacionari, justificant en tot cas la idoneïtat i necessitat de realitzar
models transitoris, en funció de les dades piezomètriques històriques disponibles. Els models en règim estacionari
es calibraran amb les dades piezomètriques actuals recollides en el reconeixement hídric de camp o amb una
mitjana de les dades piezomètriques històriques dels darrers anys justificant-ne la seva procedència i coherència
amb l’estat actual dels aqüífers.
En la perforació de túnels en mina, en els què degut a la previsió de drenatge per filtracions cap a l’excavació es
puguin veure afectats punts o elements d’aigua en superfície assecant-los o disminuint-hi el rendiment (pous, fonts,
brolladors, rieres, etc.) serà recomanable valorar la factibilitat i en el seu cas realitzar models en règim transitori en
els que es consideri com a variable funció del temps, el ritme previsible de l’excavació.
A l’annex corresponent de l’estudi hidrogeològic es plantejaran els treballs de seguiment hidrogeològic en fase
d’obra que tindran com a objectiu l’ajust i calibració dels models empleats. La finalitat d’aquests treballs serà ajustar,
acotar o en el seu cas corregir els impactes previstos amb la finalitat d’anticipar-se a ells, utilitzant les dades que
reculli el pla de vigilància i control hidrogeològic durant les obres.

A continuació s’indica el llistat de les possibles afeccions que com a mínim s’hauran d’analitzar. Per a cadascuna, en la
mesura del possible, s’haurà d’especificar l’indicador, la magnitud, l’extensió geogràfica i la permanència o temporalitat.
POSSIBLES AFECCIONS TEMPORALS: FASE DE CONSTRUCCIÓ DE L’OBRA

Impactes directes
o

Destrucció física de punts o elements d’aigua (pous, fonts, torrents, basses contraincendis, etc.) per
intercepció directa per la traça i les obres de terres

o

Drenatge i rebaixament dels nivell piezomètric a l’entorn, al llarg de la traça de l’obra o generalitzat a
l’aqüífer degut a esgotaments o filtracions a les excavacions. Evolució dels cabals i volums d’aigua
evacuada durant l’obra en relació amb el balanç hídric del sistema (quantificar els volums d’aigua en el
temps i relacionar-ho amb els cabals circulants per l’aqüífer)

o

Efecte barrera als fluxos (estructures apantallants temporals)

o

Modificació temporal de la recàrrega dels aqüífers (desviament de rius, torrents, etc.)

o

Modificació de la qualitat de les aigües i contaminació directa dels aqüífers (ex: vessaments accidentals,
augment de la contaminació, etc.)

o

Comunicació d’aqüífers

o

Altres impactes directes a considerar

Impactes indirectes
o

Afecció a punts o elements d’aigua propers:


Assecament dels punts (fonts, torrents, pous, etc.)



Disminució de cabals o de rendiments



Contaminació de l’aigua dels punts
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o

Assentaments i subsidències a edificis i obres veïnes, per rebaixament del nivell piezomètric

o

Altres impactes indirectes a considerar

POSSIBLES AFECCIONS PERMANENTS: FASE D’EXPLOTACIÓ DE L’OBRA

Impactes directes
o

Efecte dren permanent d’aqüífers

o

Efecte barrera permanent als fluxos

o

Modificació de la qualitat de les aigües i contaminació directa dels aqüífers

o

Altres impactes directes a considerar

Impactes indirectes
o

Afecció a punts o elements d’aigua propers:


Assecament dels punts i elements d’aigua (fonts, torrents, pous, zones humides, etc.)



Disminució de cabals



Contaminació de l’aigua dels punts

o

Ascens del nivell piezomètric. per l’efecte barrera induint a filtracions i/o inundacions a tercers
(soterranis, pàrkings, estructures de túnel ja existents incrementant-hi les filtracions)

o

Altres impactes indirectes a considerar

L’efecte barrera o dren s’haurà d’avaluar en el conjunt de les obres existents o previstes (projectes ja definits i dels que se’n
té informació). La situació, geometria i permeabilitat d’infraestructures actuals en servei poden condicionar molt notablement
els fluxos i per tant es imprescindible que aquests es considerin en els càlculs d’acord amb la informació disponible.

10.1.2.6.- ANNEX NÚM. 6. ANÀLISI HIDROGEOLÒGIC DE LES ALTERNATIVES
Aquest annex analitzarà les diferents alternatives estudiades tant des del punt de vista de condicionants hidrogeològics per
la materialització de l’obra com des del punt de vista d’impactes i afeccions al medi ambient i a tercers. Cas que sigui
necessari, aquest anàlisi es realitzarà a partir del model numèric de simulació elaborat a l’annex anterior i caldrà coordinarse amb els redactors de l’anàlisi multicriteri.

10.1.2.7.- ANNEX NÚM. 7. ANÀLISI DE LES MESURES CORRECTORESI/O COMPENSATÒRIES
S’estudiaran i s’analitzaran les possibles mesures correctores dels impactes detectats i quantificats. Es presentarà una
síntesi de les afeccions i mesures d’actuació en dos quadres resum que es desenvoluparan a partir dels llistats que es
presenten a continuació:
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Quadre resum per cada túnel, trams en pantalla i obra de terres (desmunts i terraplens):
o

Nom i/o descripció del túnel, tram en pantalla, desmunt o terraplè

o

Tipus (fals túnel, en mina, etc.)

o

PK’S

o

Longitud

o

Cota rasant

o

Cota nivell piezomètric

o

Estimació d’efecte dren màxim durant la construcció

o

Estimació efecte dren en fase d’explotació

o

Previsió d’Impactes directes

o

Previsió d’Impactes indirectes

o

Mesures correctores

o

Propostes i recomanacions

o

Valoració econòmica de les mesures correctores

Quadre resum per els punts i elements d’aigua inventariats:
o

Nom i/o número del punt

o

PK i distància a la traça del punt

o

Coordenades

o

Descripció del punt

o

Estat actual (actiu, destruït, segellat o tapiat, etc.)

o

Ús (si actiu, indicant els abastaments que proporciona)

o

Previsió d’afecció directa sobre aquest punt

o

Previsió d’afecció indirecta sobre aquest punt

o

Mesura correctora / compensatòria proposada

o

Valoració econòmica de les mesures correctores

10.1.2.8.- ANNEX NÚM. 8. PROPOSTA DE PLA DE VIGILÀNCIA I CONTROL HIDROGEOLÒGIC I HIDROGEOQUÍMICA
DURANT LES OBRES
Contindrà els següents apartats:
-

Definició del dispositiu o xarxa de control, incloent:
o

o

Identificació sobre plànols dels punts i elements d’aigua a controlar (de l’inventari) i quadre amb dades
identificatives (coordenades, etc.)
Proposta de xarxa de piezòmetres nous de control, s’adjuntaran els plànols necessaris.
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o

Característiques dels nous piezòmetres de control

o

Valoració econòmica

Definició d’un programa de seguiment de l’evolució dels nivells piezomètrics i de la qualitat de les aigües, que
s’haurà de dur a terme abans de l’inici de les obres, durant i posteriorment, incloent:
o

Freqüència de mostreig d’aigua i de mesures piezomètriques

o

Tipologia d’analítiques a realitzar

o

Valoració econòmica

Programa de control de cabals en punts i elements d’aigua, indicant:
o

Definició del sistema d’aforament en punts d’aigua

o

Freqüència

o

Valoració econòmica

En el cas de realitzar esgotaments, es definiran:
o

Sistemes de control de cabals (comptadors volumètrics, cabalímetres ultrasònics, etc.)

o

Freqüència del seguiment de cabals

o

Valoració econòmica

La valoració econòmica serà realitzada pels adjudicataris de l’estudi informatiu o del projecte constructiu associat a l’estudi
hidrogeològic, cas que es redactin simultàniament a l’estudi hidrogeològic.
10.1.2.9.- ANNEX NÚM. 9. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
La informació que proporcioni el reconeixement hidrogeològic haurà de ser interpretada i transformada en recomanacions i
propostes concretes en relació a l’anàlisi d’alternatives des del punt de vista de la construcció de túnels i en la realització de
les excavacions, en el manteniment i operació de les infraestructures, i en evitar, minimitzar o corregir qualsevol impacte
hidrogeològic al medi i a tercers.

10.1.2.10.- ANNEX NÚM. 10. DOCUMENTACIÓ RELACIONADA AMB EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
En aquest annex quedarà recollida tota aquella documentació que s’hagi elaborat durant el desenvolupament de l’estudi
hidrogeològic que, pel seu contingut o format, signifiqui una limitació en la lectura i comprensió de la totalitat de l’estudi, i
que (a criteri de l’autor de l’estudi) no minvi la coherència global del mateix.
A mode d’exemple s’han considerat la següent llista:
-

Dades piezomètriques
Hidrogeoquímica. Actes i quadre de resultats
Inventari de punts i elements d’aigua
Assaigs hidrogeològics. Quadre de resultats, dades de camp i interpretació
Columnes dels sondeigs emprats a l’estudi (amb coordenades)
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Modelitzacions numèriques i llistats de programes informàtics:
o Models regionals per valorar alternatives d’estudi
o Models d’esgotament del nivell freàtic
o Models d’estimació dels cabals d’infiltració en construcció i explotació

10.2.- DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS.
Per a cada solució proposada es dibuixaran els Plànols assenyalats als punts següents.
Tots els plànols es confeccionaran d’acord amb el Manual d’Estructuració Informàtica i PDF dels projectes d’Obra Civil. Les
escales a utilitzar als plànols seran les que s’especifiquen en aquest Plec i, subsidiàriament, el Manual mencionat.
Quan la complexitat ho requereixi, s'establirà una relació entre ells a mode d'enllaç per a facilitar la seva interpretació.
Tots els plànols es lliuraran en paper i en suport informàtic.
L'índex de plànols s'ajustarà a les llistes i continguts que s'expliciten en aquest apartat.
Les escales de treball a emprar seran diferents en funció de quina sigui la més gran d’elles emprada a la informació
disponible. De vegades, i per a no fer servir un nombre exagerat d’escales, caldrà reduir o amplificar l’escala a que es
representi la informació.
Matèria
Cartografia
Geologia, geotècnia i
hidrogeologia

Túnels

Escala de representació
General
1:5.000
Especial
1:2.000
Fotogeologia
1:8.000
General H
1:5.000
V
1:500
Especial H
1:2.000
V
1:200
1:1.000

GISA, atenent a circumstàncies especials, podrà ordenar emprar-ne d’altres.
S'inclouran les col·leccions de plànols següents:
-

Plànol índex de situació general
Plànol de conjunt, a escala 1:5.000, sobre fotografies aèries (facilitades per GISA). Aquest plànol podria
aprofitar-se per incloure la sensibilitat mediambiental
Plànol de conjunt, a escala 1:5.000, sobre la cartografia lliurada per GISA
Plànols de planta, a escala 1:5.000, sobre la cartografia lliurada per GISA
Plànols amb l’inventari de punts d’aigua
Plànols de les unitats hidrogeològiques
Plànols de situació general de l’obra en relació amb els aqüífers existents (1:10.000 o 1:5.000)
Plànols de corbes isopiezomètriques històriques i actuals, amb indicació de gradients hidràulics i
direccions de flux
Plànols amb la situació dels sondatges i resta investigacions “in situ” realitzades
Perfils hidrogeològics longitudinals i transversals (1:5.000 fins a 1:1.000, o de detall)
Plànols longitudinals i transversals de les mesures correctores i/o compensatòries proposades
Plànols de la xarxa de control piezomètric i seguiment hidrogeoquímica durant les obres
Plànols específics per a la realització d’esgotaments

Les obres projectades es dibuixaran de forma que es puguin diferenciar amb claredat de les existents en l'actualitat.
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10.3.- DOCUMENT NÚM. 3.- PRESSUPOST.
Per a la confecció del pressupost, en base a la metodologia aplicada per GISA per a l'establiment i el seguiment dels
paràmetres de cost, temps i qualitat, s'utilitzarà el programa informàtic per a l'elaboració de pressupostos TCQ 2000, del
qual el Consultor haurà de disposar.
El pressupost inclourà:
-

Valoració econòmica dels esgotaments en obra
Valoració econòmica del pla de vigilància i control hidrogeològic i hidrogeoquímica

El pressupost serà valorat pels adjudicataris de l’estudi informatiu o del projecte constructiu associat a l’estudi hidrogeològic,
cas que es redactin separada però simultàniament a aquest estudi hidrogeològic.

11.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS.
El lliurament dels treballs es realitzarà seguint les indicacions del corresponent “Manual d’enquadernació i presentació
d’estudis i projectes” de GISA (que es pot consultar a www.gisa.es)
11.1.- TEXTOS ESCRITS.
Tots els textos escrits que integrin l’Estudi encarregat es redactaran en català.
En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte per les aplicacions informàtiques del sistema
integrat TCQ 2000 que s'adjuntaran les seves pròpies sortides.
11.2.- PLÀNOLS.
Els plànols originals, la totalitat dels quals s'haurà de realitzar expressament per a aquest Estudi, es dibuixaran en format
DIN tipus A-1 a les escales que han estat indicades en aquest Plec.
Les reproduccions en format DIN A-3 destinades a l'enquadernació, referents a les plantes topogràfiques amb traçat, es
faran en dos colors i amb un nivell de definició similar al d'una reproducció fotogràfica del DIN A-1 original.
Tots els plànols hauran d’ésser elaborats amb eines informàtiques que permetin el lliurament dels mateixos en fitxers
d’extensió *.DWG i *.DGN; havent-se de lliurar els plànols en suport informàtic (tal com puntualitza el Manual d’estructuració
informàtica i PDF del projectes d’Obra Civil, que es pot consultar a www.gisa.es).
Aquells plànols que siguin resultat de muntatges, seran escanejats tal com puntualitza el Manual d’estructuració informàtica
i PDF dels projectes d’Obra Civil.
11.3.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR.
A més dels documents originals, caldrà lliurar en l’acte de recepció de l’Estudi, cinc (5) exemplars (inclosa la còpia del visat,
en els casos que l’Estudi se sotmet al procés d’Informació Pública) del mateix complerts i numerats, d’acord amb els criteris
d’enquadernació emprats per GISA.
Els volums –si és es cas– que composin el treball tindran un gruix no superior a quatre (4) centímetres.
Els títols i inscripcions que hauran de constar sobre tapes i lloms dels volums que configurin l’Estudi i la seva presentació
general, seran determinats per GISA, que facilitarà el model.
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També es lliuraran dos (2) exemplars en suport informàtic amb tota la informació, degudament classificada, que s'hagi
generat per a la redacció de l’Estudi al utilitzar qualsevol de les eines informàtiques esmentades en aquest Plec.
Així mateix, el Consultor lliurarà dos (2) CD-ROM amb el fitxer informàtic tipus PDF que es correspon amb el contingut de
tots els fulls que composen el Projecte. La metodologia a seguir està indicada al Manual d’estructuració informàtica i PDF
dels projectes d’Obra Civil.
Tota aquesta documentació s’haurà de lliurar juntament amb l’Estudi i es farà constar dins una carta, la qual ha de rebre la
conformitat per part de GISA. Sense aquesta carta conformada no es considerarà recepcionat el treball.
En el supòsit de que qualsevol informació continguda en la documentació lliurada fos modificada amb posterioritat pel
Consultor, aquest haurà de fer arribar a la Direcció de l’Estudi, amb la major diligència possible, la nova versió de la
documentació que hagués canviat.
La recepció reiterada de suports informàtics incomplets o que no responguin a la normativa vigent donarà lloc a l’aplicació
de les clàusules de penalització previstes en la qualificació dels projectes.

12.- ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS.
La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part de GISA, és condició obligada per què el Consultor
pugui desenvolupar d'altres unitats de treball que depenguin de les primeres.
En qualsevol lliurament parcial, GISA revisarà la documentació corresponent, indicant, si és el cas, els arranjaments a
realitzar pel Consultor.
En particular, en les dates previstes, el Consultor remetrà dos exemplars de l’esborrany complet de l’Estudi a GISA; i en
funció dels resultats d'aquesta, GISA indicarà al Consultor la realització de les correccions i/o modificacions que s'hagin de
considerar, o si s'escau, n'autoritzarà l'edició.
Si la citada revisió de l'esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat a tal fi dins el Programa de
Treballs per a la redacció de l’Estudi, el lliurament definitiu de l’Estudi no sofrirà cap variació respecte a la data prevista;
però, si passat aquest termini, no estigués efectuada l’esmentada revisió, la data de lliurament s'ajornaria el període de
temps transcorregut des de la data prevista de retorn de la maqueta revisada al Consultor, fins la data del seu retorn
efectiu.
El Consultor, un cop acceptat l'encàrrec s'obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el present Plec i seguint la
metodologia i els procediments que en aquest s'indiquen, i no s'acceptarà, per part de GISA, cap unitat de treball que no
estigui elaborada d'acord amb els extrems esmentats.

13.- COORDINACIÓ AMB LA REDACCIÓ D’ALTRES TREBALLS.
Degut a la possibilitat de simultaneïtat d’aquest encàrrec amb d’altres treballs (estudis o projectes), caldrà posar especial
atenció a les tasques de normalització i coherència entre tots aquests treballs.
El Consultors facilitaran al màxim l’esmentada coherència, atenent-se als criteris unificats que s'estableixin, i coordinant-se
de la manera més efectiva, de manera que tots treballin sobre la mateixa documentació actualitzada.
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14.- PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DE L’ESTUDI.
El Consultor presentarà, a l'inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d'Assegurament de la Qualitat de l’Estudi que
hagi ofertat, on s'han de reflectir les disposicions i mesures que pensa prendre per tal d'assegurar que l’Estudi objecte
d'aquest encàrrec compleixi amb els requisits i especificacions exigides.
L'esmentat Pla d'autocontrol, haurà de contemplar, a títol orientatiu i no limitatiu, el control de les dades emprades (origen,
validesa, etc.), el control dels càlculs (verificació, consistència amb la normativa, etc.), la revisió dels plànols (presentació
adequada, escales, detalls necessaris, etc.) i la revisió exhaustiva del pressupost estimatiu (amidaments, quadres de preus
i pressupost).
Així mateix caldrà fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en la redacció de l’Estudi,
de l'aparició d'incoherències, dels possibles oblits i de la generació d'errades de tota mena.
El control intern que el Consultor ha d'efectuar mitjançant el Pla d'Assegurament esmentat és independent de la supervisió
que GISA durà a terme en el decurs de la redacció de l’Estudi.

15.- INFORMACIÓ PÚBLICA.
Cas que aquest estudi es redacti separadament de l’estudi informatiu i/o d’impacte ambiental, s’haurà de garantir la
coordinació amb els seus redactors per tal de facilitar-los contínuament els resultats de l’estudi hidrogeològic; així com
assistir-los en l’avaluació i resposta de l’expedient d’al·legacions que resulti del procés d’Informació Pública posterior a la
redacció de l’Estudi informatiu i/o d’Impacte Ambiental en tots aquells aspectes relacionats amb la hidrogeologia.
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