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1. OBJECTE
Definir la sistemàtica per realitzar la poda de l’arbrat (arbres i palmeres) dins de l’àmbit
de manteniment i conservació dels espais verds, i en concret:
- Unificar els criteris tècnics de la poda de l’arbrat.
- Uniformar i controlar l’acompliment de les rutines de treball
- Facilitar les tasques de control intern.
- Reduir al màxim l’accidentabilitat, garantint la integritat física tant del propi
treballador com la del ciutadà.

2. ABAST
L’aplicació d’aquesta instrucció afecta a les actuacions de poda realitzades a l’arbrat dels
carrers, places, jardins, parcs o a qualsevol altre espai de la ciutat de Barcelona, el
manteniment dels quals es faci des de la DSEVB.
Aquesta instrucció es farà extensiva a tots els treballadors que pertanyin o treballin en
una brigada de poda.

3. DEFINICIONS
DSEVB: Direcció de Serveis d’Espais Verds i Biodiversitat
Campanya de poda: període de l’any, en el que és òptim dur a terme la poda de l’arbrat
planificada. Generalment va des d’octubre a març de l’any següent.
Categories d’arbre: la DSEVB classifica els arbres en tres categories, segons la seva
grandària, considerant el perímetre de tronc mesurat a 1 m de terra, i estableix els
següents grups:
- Primera categoria: arbres fins a 40 cm de perímetre de tronc
- Segona categoria: arbres de 41 a 80 cm de perímetre de tronc
- Tercera categoria: arbres de perímetre de tronc de 81 a 110 cm
- Categoria exemplar: arbres de perímetre superior a 110 cm
En palmeres, en canvi es pren com a mesura l’alçada:
- Primera categoria: palmeres fins a 4m d’alçada
- Segona categoria: palmeres de 4 a 8 m d’alçada
- Tercera categoria: palmeres de 8 a 15 m d’alçada
- Categoria exemplar: palmeres de més de 15 m d’alçada
Arrabassament de la soca: procediment pel qual s’arrenca (arrabassa) la soca de
l’arbre abatut.
Poda de formació: poda que es realitza per formar l’arbre des de les primeres etapes
de creixement per tal d’aconseguir un adequat desenvolupament de l’arbre.
Poda de manteniment: poda ordinària per mantenir l’arbrat en bones condicions
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Poda de reformació: poda extraordinària, de reducció de capçada i reestructuració de
l’arbre.
Poda excepcional: Poda que implica una reducció de biomassa (de la capçada), que
s’ha de fer per necessitats que presenten determinats arbres (ubicacions, males praxis
anteriors...). L’etapa de desenvolupament és en arbres adults, el tipus de poda pot ser
de reducció de capçada, brocada o reestructuració i es realitza a l’hivern. Es realitza a
causa de l’estat vital de l’arbre (branques malmeses, arbres mal formats i/o
desequilibrats) condicionants físics (manca d’espai per al desenvolupament, interferència
amb serveis, interferència d’arribada de llum solar a habitatges, plaques solars, etc.,
trasplantaments per afectacions, obres, etc.
Poda de palmeres: poda de manteniment específica de palmeres que es limita a
l’eliminació de fulles seques, fillols, inflorescències i infructescències respectant al màxim
la forma esfèrica natural de la corona. L’etapa de desenvolupament és a partir del 3er
any de plantació. El tipus de poda és de neteja i sanejament i es realitza durant tot l’any
a excepció dels mesos amb temperatures superiors als 23 oC (per evitar la plaga de les
palmeres, el morrut). Es realitza a causa de l’estat vital (presència de fulles seques) o
condicionants físics (perill de caiguda de fulles)

4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
-

Manual de Gestió de l’Arbrat Viari
PAM 08 Avaluació de proveïdors
PMA 11 Gestió de residus a les zones verdes
PMA 13 Actuació en cas d’emergència per incendi o vessament a la DSEVB
ISSL 02.05 Treballs de poda en alçada
DMA 07 Manual de Seguretat i Salut Laboral
Manual de prevenció de riscos laborals en jardineria.
Información en prevención de riesgos laborales previa a la realización de los trabajos
de tala y poda de arbolado” (Endesa)
Manual d’usuari NEV
Manual de treball en alçada amb tècniques de grimpada

5. RESPONSABILITATS
Tots els implicats hauran de complir el que es disposa en relació a la prevenció de riscos
laborals, les responsabilitats que estableix el “DMA 07 Manual de Seguretat i Salut Laboral”
són:

Gestió d’Arbrat
- Supervisar tot el procés de poda.
- Realitzar la proposta del Pla anual de poda a la DSEVB.
- Complimentar les ordres de treball sobre poda que li arriben d’Atenció Ciutadana,
controlar l’execució i retornar-les un cop s’ha realitzat la poda.
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Conservadors d’arbrat
- Controlar la tasca de les brigades que actuen a la zona que se li ha assignat.
- Fer complir els criteris tècnics establerts al document “Gestió de l’arbrat viari de
Barcelona”.
- Introduir els arrabassaments que s’han de realitzar a l’aplicació informàtica.
- Facilitar els llistats del pla de risc a les empreses contractades per a tal fi.
- Comunicar a les empreses contractades els arrabassaments de soques que s’han de
realitzar.
- Diàriament abans de les 15h avisar per telèfon a Deixalles i Compostatge per a
coordinar, la recollida de les restes vegetals
- Quan es canviï de carrer, avisar el dia anterior a Deixalles i Compostatge
- Quan sigui necessària la presència de personal de brigades de zona, sol·licitar-ho al cap
de control o conservador de zona
- Determinar la necessitat de disposar de personal de reforç, per garantir tant la seguretat
dels treballadors com la dels ciutadans, en funció de:
 Les particularitats de la zona de treball (tipus de via, densitat del trànsit rodat,
afluència de vianants, proximitat de col·legis, mercats...)
 Dimensions de la zona abalisada (quant més gran, més personal caldrà per controlar
els factors externs)
 Si es treballa amb una o dues plataformes elevadores.
- Incorporar a aquest personal a la brigada, abans d’iniciar els treballs.
Brigades de poda i brigades de zona
- Senyalitzar els trams de carrer a podar.
- Complir amb la normativa de seguretat respecte a la prevenció de riscos i el procediment
de treballs en alçada.
- Complir amb totes les mesures adients per tenir cura de la seguretat dels ciutadans.
- Tenir cura dels seus vehicles, maquinària de treball i EPI’s i comunicar als conservadors
d’arbrat qualsevol anomalia que hi pugui haver.
Responsable de brigada de poda / Recurs preventiu
- Vigilar el compliment de les activitats preventives. Aquesta vigilància inclourà:
 La comprovació de l’eficàcia de les activitats / mesures preventives previstes.
 L’adequació d’aquestes activitats / mesures als riscos que pretenen prevenir-se.
 L’aparició de riscos no previstos.
- En el cas que s’observi un deficient compliment de les activitats/preventives, hauran de:
 Fer les indicacions necessàries pel correcte e immediat compliment de les activitats
preventives.
 Informar al seu cap d’àrea, per què adopti les mesures necessàries per corregir les
deficiències detectades.
Empreses externes encarregades de la poda i l’arrabassament de soques
- Actuaran segons s’estableix en el “PAM 08 Avaluació de proveïdors”
- Compliran estrictament amb l’establert en el Plec de Condicions Tècniques de
Contractació
- L’empresa externa encarregada dels arrabassament, els executa i ho comunica al
conservador d’arbrat, per correu electrònic
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6. DESENVOLUPAMENT
6.1 Estructura de la brigada de poda
Com a norma general, les brigades de la DSEVB que s’encarreguen de la poda consten
de quatre integrants cadascuna d’elles: un encarregat o cap de colla, dos podadors i un
xofer.
El conservador d’arbrat determinarà la necessitat de disposar de personal de reforç, per
garantir tant la seguretat dels treballadors com dels ciutadans, en funció de:
- Les particularitats de la zona de treball (tipus de via, densitat del trànsit rodat,
afluència de vianants, proximitat de col·legis, mercats...)
- Dimensions de la zona abalisada (quant més gran, més personal caldrà per controlar
els factors externs)
- Si es treballa amb una o dues plataformes elevadores.
Incorporarà aquest personal a la brigada, abans d‘iniciar els treballs.
El personal de reforç realitzarà tasques auxiliars (recollida de brancatge, vigilància de la
zona de treball ...). En cas que aquest personal disposi de formació específica en poda,
podrà col·laborar en més tasques, sempre que s’adapti als seus coneixements.
Cada una d’aquestes brigades té assignat un vehicle, generalment un camió de doble
cabina, que serveix tant per al desplaçament del personal com per al transport de les
restes vegetals originades amb la poda, així com una sèrie de màquines i eines
necessàries per a la seva activitat.
6.2 Actuacions de poda a l’arbrat viari.
Tal i com especifica el Manual de Gestió de l’Arbrat Viari de Barcelona, als arbres de
primera categoria (perímetre inferior a 40cm), se’ls realitza una poda de formació. En
aquest cas, la poda segueix un procés diferent a la resta de l’arbrat viari, ja que a més
de les brigades de poda, intervenen les brigades de zona.
Els arbres de segona i tercera categoria es poden amb les brigades de poda i se’ls
realitza una poda de manteniment o una poda de reestructuració de copa quan l’estat de
l’arbre així ho requereix. La poda pot ser realitzada per brigades pròpies o externes.
En el plec de condicions tècniques s’estableixen els criteris tècnics que s’han de seguir.
6.2.1 Tasques generals incloses en una actuació de poda
6.2.1.1 Tall de branques
Tall de branques amb motoserra:
Per treballar amb motoserra cal disposar d’una formació específica teòrica i pràctica
sobre el maneig d’aquesta eina.
Abans de tallar la branca cal situar la cistella de la plataforma en la posició més adient per
treballar. De ser possible la branca ha de quedar aproximadament a l’alçada del pit del
podador. S’evitarà, sempre que sigui possible, treballar en postures forçades, evitant
especialment els talls per sobre de l’alçada de les espatlles del podador.
La motoserra s’ha d’utilitzar agafada amb les dues mans, i el motor ha de funcionar molt
accelerat per evitar que les dents quedin travades i arrosseguin l’operari.
No s’ha d’escometre cap branca amb la punta de l’espasa per evitar el risc de rebot.
Per podar una branca primer es fa un tall o “cata” al costat contrari del tall que ha de fer
caure la branca a terra. D‘aquesta manera evitarem l’esqueixat de la branca. Quan la
branca ja no té pes es realitza el tall definitiu, que s’ajustarà al llavi i al coll de la branca.
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Tall Incorrecte

Tall Correcte

Quan les branques tinguin una longitud considerable la reducció de les branques es farà
en vàries etapes, com es mostra al dibuix:

Tall d’una branca en vàries etapes
Equips de protecció individual necessaris:
- Roba antitall (botes, peto, manigots i guants)
- Ulleres o pantalla de protecció
- Protectors auditius
- Casc
- Arnès i eslinga (quan es treballi dins la cistella de la plataforma elevadora)
Tall de branques amb xerrac. El xerrac s’utilitza habitualment per realitzar talls en
branques de diàmetre inferior a 7 cm. Acoblat a un braç extensible o “perxa” és molt útil
per podar des del terra les espècies de port petit o per fer podes de formació.
És important, per marcar correctament el traçat del tall, començar a treballar sempre
retrocedint i sense pressionar en excés.
Tall de branques amb tisores. El sistema de tall que produeixen les tisores pot ser per
cisallament o per desmultiplicació, variant el diàmetre de tall en funció del tipus i mida de
la tisora. S’utilitza tant en podes a peu de carrer com des de la plataforma elevadora i
són adequades per feines que requereixen un major detall.
Les tisores manuals de tall controlat funcionen amb una bateria elèctrica recarregable
que el podador porta al damunt a manera d’armilla. Utilitzen el sistema de
desmultiplicació per fer el tall, podent fer talls de branques de fins a 4 cm de diàmetre
sense esforç.
Equips de protecció individual necessaris, en l’ús del xerrac, tisores manuals i tisores
elèctriques:
- Ulleres o pantalla de protecció
- Casc
- Guants de cuir / guants amb protecció als dits (per tisores elèctriques)
- Arnès i eslinga (quan es treballi dins la cistella de la plataforma elevadora)
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6.2.1.2 Trossejat de branques al terra
Consisteix en dividir amb la motoserra les branques que s’han podat, per tal de reduir el
seu volum i facilitar així la seva manipulació.
Es comença fent un tall poc profund a la zona de compressió i posteriorment un altra a la
zona de tracció, per evitar que l’espasa quedi atrapada al tronc.
Els peus de l’operari hauran d’estar una mica oberts per amortir qualsevol desequilibri
produït pel rebot de l’espasa, i les cames estaran separades per repartir favorablement
el pes del cos.
6.2.1.3 Càrrega de branques
La recollida de brancatge es planificarà de manera que, sempre que sigui possible, es
disposi de mitjans mecànics per realitzar-la, ja que evita o redueix els riscos per
sobreesforços, cops per branques, ensopegades, caigudes de la caixa del camió...
A continuació s’estableixen, per ordre de prioritat, els mètodes a utilitzar en la càrrega de
brancatge de poda.
1r. Càrrega de branques amb camió pop: consisteix en fer piles de branques ja
trossejades perquè després les passi a recollir un camió pop. Aquestes piles es disposen
al llarg del carrer que s’està podant per facilitar-ne la seva recollida (cas de la poda vial)
o en un lloc accessible i que ocasioni el mínim de molèsties al ciutadà. Quan la via que
s’està podant disposa de carril d’aparcament les piles de branques s’acumularan allí,
tenint cura de no ocupar, ni total ni parcialment, el carril de circulació.
2n. Càrrega de branques amb camió grua: s’estira una eslinga al terra i damunt seu s’hi
van disposant les branques perpendicularment. Seguidament es passa un dels extrems
de l’eslinga per dins la baga de l’altra extrem i s’enganxa a la grua. El feix de branques
resultant es diposita damunt la caixa del camió i a continuació s’allibera l’eslinga.
3r. Càrrega de branques manual: en els casos en que no sigui possible la utilització de
mitjans mecànics, podrà realitzar-se la càrrega de branques manualment.
6.2.1.4 Càrrega de troncs
Es realitzarà amb la grua del camió, abraçant el tronc amb una o més eslingues que
aniran enganxades a la grua. El tronc es dipositarà amb cura a la caixa del camió, i
mentre duri l’operació no hi pot haver cap operari dins de la caixa.
6.2.1.5 Tala d’arbres
A continuació s’estableixen, per ordre de prioritat, els mètodes a utilitzar en la tala
d’arbres. Només quan no sigui possible fer els treballs amb el primer dels mètodes es
passarà al següent.
1r. Tala progressiva, amb camió grua: amb l’ajuda d’un camió grua s’aniran fent diversos
talls al tronc, progressant de dalt a baix, fins que s’arribi a la soca. Cada tros de tronc es
lligarà amb una eslinga i es carregarà amb la grua a la caixa del camió.
2n. Tala progressiva, amb caiguda lliure: amb l’ajuda d’una plataforma s’aniran fent
diversos talls al tronc, progressant de dalt a baix, fins que s’arribi a la soca. Els trossos
tallats cauran lliurement.
Serà molt important acotar la zona de treball, pensant en els possibles rebots dels
troncs.
3r. Tala d’arbres amb caiguda lliure
En la majoria de casos els talls a realitzar són dos:
 Tall d’entalladura: se separa una falca del tronc amb un tall superior inclinat i un altre
d’horitzontal. La profunditat de l’entalladura ha de ser aproximadament la quarta part
del diàmetre del tronc.

INSTRUCCIÓ MEDIAMBIENTAL

IMA 04.02

PODA DE L’ARBRAT VIARI

Pàgina 9 / 14
Ed 11/05/2016 Rev 2



Tall de caiguda. serà horitzontal i per damunt del tall inferior d’entalladura. Ha de tenir
la profunditat justa per deixar sense tallar una porció de 2,5 cm que farà la funció de
frontissa en la caiguda.
Cal a anar amb molt de compte amb els vianants i els cotxes a l’hora de fer caure l’arbre,
utilitzant tots els mitjans a l’abast, com ara cordes de tir, i parant el trànsit quan sigui
necessari.
6.2.2 Fases d’una actuació de poda
6.2.2.1 Aspectes previs
Requisits del personal
Per realitzar treballs de poda en alçada, és necessari que els treballadors:
- Disposin d’una formació teòrica i pràctica sobre maneig de la plataforma elevadora.
- Es sotmetin a una revisió mèdica específica i siguin considerats aptes.
- Disposin dels equips de protecció necessaris per desenvolupar la feina amb
seguretat.
- Formació tècnica necessària per realitzar el treball (poda, tècniques de tall...)
Vehicle
El vehicle ha de disposar de:
- Lloc habilitat per guardar la maquinària i eines.
- Farmaciola i llistat de telèfons d’emergència.
- Extintor.
Limitacions i prohibicions específiques.
- No utilitzar equips o maquinària pels quals no s’està format.
- Està prohibit fumar mentre es realitzin treballs en alçada.
- Està prohibit treballar en alçada sota els efectes de l’alcohol o de qualsevol tipus de
droga o estupefaent.
- En el cas de prendre medicació amb efectes secundaris, el treballador consultarà
prèviament al Servei de Vigilància de la Salut la seva compatibilitat amb els treballs
en alçada.
Condicions ambientals.
Els treballs en alçada només podran efectuar-se quan les condicions meteorològiques
no posin en perill la salut i seguretat dels treballadors, per tant, en cas de pluja,
tempesta, neu i/o vent no podran realitzar-se.
6.2.2.2. Comunicació i senyalització abans de la poda
Deu dies abans de podar un carrer, els conservadors d’arbrat ordenen la senyalització
dels trams a podar, a l’encarregat de brigada de poda o al responsable de l’empresa
externa. Un cop senyalitzat, els conservadors d’arbrat fan una fotografia. Aquesta
previsió de carrers i la fotografia l’envien Administració i Suport, i remet la fotografia a la
Guàrdia Urbana.
6.2.2. 3 Abans de la poda
Verificacions del responsable de la brigada / recurs preventiu
Abans d’iniciar els treballs, el responsable de la brigada / recurs preventiu comprovarà
que disposa del personal necessari i que aquest està dotat dels equips adequats per
realitzar la feina amb seguretat.
Senyalitzar els carrils de circulació. Sempre que s’hagi d’ocupar un carril de circulació es
farà amb senyals homologats i seguint les directrius que marca la Guàrdia Urbana.
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La distància entre els
senyals i cons dependrà
de la velocitat de
circulació dels vehicles
de la via.
(a més velocitat, més
distància)

Esquema de senyalització de carril
Delimitar l’àrea de treball: s’acotarà una superfície el suficientment extensa com per
poder treballar amb comoditat i seguretat, intentant que això perjudiqui el mínim possible
el ciutadà. Quan s’interrompi el pas en una vorera s’habilitarà un pas alternatiu per als
vianants.
Quan s’hagi de fer un abatiment (arbrat viari) es pararan els vianants i el trànsit
momentàniament. Un cop l’arbre hagi estat abatut es retirarà ràpidament per donar pas a
la circulació.
6.3 Programació anual
Anualment, el responsable de Gestió de l’Arbrat determina:
- Els carrers a podar (de manera que cada 4 anys es poda tot l’arbrat viari)
- Quins carrers es poden amb brigades pròpies i quins amb externes.
- L’ordre establert de rotació de carrers.
- Les necessitats sorgides durant l’any en curs.
- Les sol·licituds ciutadanes.
- Les actuacions de poda programades per obres a la via pública.
- Les peticions fetes des dels districtes.
- L’avaluació de riscos de l’any anterior.
La programació de poda descriu:
- Districte
- Número del carrer (carrer parell o imparell entre dos carrers)
- Número de posició de l’arbre
- Espècie (nom científic)
- Categoria (mida de tronc)
6.4. Execució del procés de poda d’arbrat de primera categoria
El conservador extreu de l’aplicació informàtica els llistats d’arbres de primera categoria
plantats durant els tres últims anys, per tal de fer la poda de formació.
6.5 Execució del procés de poda de la resta de l’arbrat viari
El cap d’àrea envia la previsió de poda a la Guardia Urbana 3 setmanes abans, amb una
petició d’ocupació de calçada.
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La previsió de carrers i la fotografia de que han estat senyalitzats correctament l’envien
Administració i Suport, i remet la fotografia a la Guàrdia Urbana.
Els conservadors d’arbrat lliuren els llistats als encarregats de les brigades de poda o al
responsable de l’empresa externa. Les brigades executen la poda i els conservadors
d’arbrat introdueixen la poda i els arrabassaments de soques pendents a l’aplicació
informàtica.
Els conservadors d’arbrat elaboren un llistat d’arrabassaments de soques i comuniquen a
l’empresa contractada la relació d’aquests.
L’empresa externa encarregada dels arrabassaments de soques, els executa i ho
comunica al conservador d’arbrat, per correu electrònic. Aquest amb la informació rebuda,
actualitza l’aplicació informàtica.
6.5.1 Durant la poda
Es mantindrà l’ordre i la neteja dins i fora de la zona acotada.
A mesura que es vagin tallant les branques aquestes es deixaran caure dins de la zona
de treball, tenint especial atenció als vianants. De vegades es pot fer necessària la
utilització de cordes per facilitar el descens de determinades branques o bé per dirigir la
seva caiguda a un lloc concret.
Durant els treballs de tall i caiguda de brancatge, no podrà haver cap persona en un radi
de seguretat prudencial.
El podador informarà amb antelació a la resta de companys, de la caiguda de branques.
Per evitar malentesos i possibles accidents, la brigada ha de disposar d’un sistema de
comunicació efectiu, entre el podador (en alçada) i el personal de terra.
Els treballs de poda en alçada s’alternaran entre els dos podadors.
Mentre el podador sigui a la cistella els altres tres integrants de la brigada alternaran les
feines de recollida de branques amb la vigilància dels vianants i del trànsit rodat.
6.5.2 Poda de l’arbrat Viari
Poda amb una plataforma: poda realitzada amb una plataforma autopropulsada que ha
de ser comandada des de la pròpia cistella.
En carrers que disposin de més d’un carril de circulació la plataforma se situarà ocupant
el més proper al costat que s’hagi de podar i anirà avançant en el sentit de la circulació.
L’ocupació del carril haurà d’estar degudament senyalitzada (veure esquema d’ocupació
de carril al punt 6.2.2.3), col·locant-se els senyals de trànsit estrictament en aquest
ordre: obres, reducció de velocitat a 30 km/h, estrenyiment de calçada i sentit obligatori.
A continuació dels senyals s’anirà ocupant progressivament el carril amb cons o tanques
de plàstic, de manera que la plataforma i l’àrea de treball quedin sempre dins de la zona
protegida.
En carrers peatonals s’acotarà la zona de treball amb tanques i cinta d’abalisar, deixant
sempre un pas alternatiu per als vianants.
Poda amb dues plataformes: s’actuarà de la mateixa manera que amb una plataforma,
posant una màquina a continuació de l’altra, tenint en compte que hauran de treballar
sempre en el mateix tram de carrer.
Només podran ocupar un mateix carril de circulació a fi d’obstaculitzar el mínim el trànsit.
L’ocupació del carril haurà d’estar degudament senyalitzada, aprofitant les mateixes
senyals de trànsit per a les dues màquines.
Poda a peu de carrer: aquesta poda es realitza en arbres de port petit, arbres joves
(poda de formació) o quan es realitza l’eliminació de pollins/xucladors.
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Quan es treballa en alineacions d’arbres molt properes a la calçada cal tenir especial
cura amb el trànsit rodat pel que fa a la caiguda de branques.
La realitzen tant les brigades de zona com les brigades d’arbrat.
Es fan servir xerracs de perxa, tisores de perxa, tisores franceses, i tisores elèctriques de
tall controlat amb prolongació.
Tenint en compte la postura forçada de coll que cal adoptar durant la utilització de les
eines amb prolongació, és necessari limitar el temps d’ús d’aquestes eines, fent
rotacions entre els treballadors i alternant amb altres tasques que permetin el canvi de
postura.
Poda amb camió cistella: consisteix en la poda de l’arbrat viari amb un camió grua al
qual se li acobla una cistella des de la que s’hi pot operar.
Un cop emplaçat el vehicle es treballa de la mateixa manera que amb les plataformes,
amb la diferencia de que a cada desplaçament s’han de treure i posar les potes
estabilitzadores.
Té l’avantatge de disposar d’una caixa oberta on carregar-hi les restes de poda
generades, cosa que fa que sigui molt operatiu per realitzar feines puntuals, així com en
casos d’emergència.
Poda amb furgoneta cistella: poda amb una furgoneta a la que se li ha acoblat una
cistella elevadora des de la que s’hi pot operar.
La manera de treballar és similar a la del camió amb cistella, amb l’avantatge de que és
molt més àgil, però amb l’inconvenient de que no disposa d’una caixa per carregar-hi les
restes de poda, ni pot transportar una brigada completa, cosa que fa que necessiti d’un
altre vehicle de suport.
6.5.3 Actuacions amb problemes de serveis aeris
Línies telefòniques: no presenten perill per a les persones, però s’ha d’anar en compte
de no ocasionar desperfectes.
Línies d’enllumenat: tot i que aquestes línies estan protegides i no entren en servei fins
que s’encenen els llums del carrer, es recomana no tocar els cables amb el cos.
Línies elèctriques: en el manual Información en prevención de riesgos laborales previa a la
realización de los trabajos de tala y poda de arbolado”, document creat per Endesa, on es
detallen els riscs, mesures preventives a adoptar i mesures en cas d’emergència.
- Trenades: no s’han de tocar els cables amb el cos ni amb cap altre objecte, encara
que no hi hagi un perill aparent.
- Guitarra: quan ens trobem amb una estesa de línia elèctrica separada per fases
(guitarra) se sol·licitarà una descàrrega de tensió a la companyia elèctrica. Aquesta
designarà un dia i unes hores per fer els treballs i enviarà un tècnic a fer el tall de
corrent. El dia indicat per fer la poda, no es començarà a treballar fins que el tècnic
de la companyia elèctrica desplaçat al lloc li ho comuniqui a l’encarregat de la
brigada.
En el cas de que els cables estiguin protegits, serà la companyia elèctrica la que
decidirà si és necessari fer la descàrrega.
Catenària del tramvia: es coordinaran els treballs de poda amb les autoritats de TMB per
tal de treballar amb seguretat i de no interrompre el servei del Tramvia.
Per motius de seguretat el podador mai no s’aproparà a la catenària a una distància
inferior a 2 metres, ja que existeix perill d’electrocució.
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6.6. Execució del procés de poda de palmeres
A partir del 2n any de la plantació, i de manera bianual, es realitza la poda de les palmeres.
La poda consisteix en l’eliminació de les fulles seques o amb risc de caiguda. L’època de
poda ha d’evitar els mesos més calorosos per evitar l’afecció de la plaga del morrut.
6.7. Retirada de residus
Tots els residus resultants es retiren simultània i coordinadament en el moment que es
realitzen els treballs segons el “PMA 11 Gestió de residus als espais verds”
6.7.1 Destinar una zona a l’apilament de les restes de poda.
En funció del volum de branques produïdes amb la poda aquestes s’aniran apilant en
diversos punts al llarg del carril d’estacionament, a l’espera de que vingui el camió pop a
recollir-les. En cap cas aquestes piles de branques ocuparan un carril de circulació.
Si el carrer és per als vianants, es procurarà deixar les piles lo més arrambades possible
a la línia d’arbres, per tal de facilitar el trànsit dels vianants així com dels vehicles de
serveis.
Quan el carrer no disposi de carril d’estacionament es podran ubicar les piles sobre la
vorera, entre arbre i arbre, sempre i quan es deixi una amplada de vorera lliure per a la
circulació de vianants d’1 m i aquestes quedin ben senyalitzades, per exemple amb cinta
d’abalisar. En cas que la vorera sigui tan estreta que no ho permeti fer d’aquesta
manera, les piles es disposaran a la calçada ocupant el carril més proper a la vorera,
que romandrà senyalitzat fins a la retirada de les restes de poda.
6.7.2 Després de la poda
Quan s’abandoni la zona de treball aquesta ha de quedar completament neta de restes
de poda.
En el cas de la poda vial l’encarregat ha de comunicar al conservador d’arbrat, si és el
cas, la presència de piles que restin pendents de recollir pel camió pop, i aquest ho farà
al responsable de Deixalles i Compostatge.
Transport de les restes de poda: quan la càrrega sigui transportada pel camió de la
pròpia brigada, aquesta haurà d’estar repartida de manera uniforme, no podrà
sobresortir pels costats de la caixa del camió i anirà coberta amb una borrassa, a fi
d’evitar la caiguda de branques durant el trajecte.
Si per algun motiu la càrrega sobresortís per la part posterior de la caixa del camió,
s’haurà de penjar un senyal reflectant homologat de l’extrem d’aquesta.
Revisió del material i equips: al finalitzar els treballs, cada treballador comprovarà l’estat
de les eines, maquinària, EPI i material en general i informarà al responsable de
qualsevol desperfecte, per tal de que aquest, pugui solucionar-lo

7. ANNEXOS
- Annex 1. Diagrama
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Annex 1. Diagrama
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1. OBJECTE
L’objecte del present procediment és definir la sistemàtica per dur a terme el control dels
aspectes ambientals relacionats amb les activitats pròpies de l’Organització.

2. ABAST
El procediment afecta a tots els processos/productes/serveis desenvolupats en l’operativa de
l’Organització.

3. DEFINICIONS
No aplica

4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
No aplica

5. RESPONSABILITATS
Responsables d’Àrea
- Elaboració dels Plecs Tècnics dels contractes majors, o de les especificacions
tècniques dels contractes menors.
- Seguiment i control de les condicions del contracte.
- Seguiment dels procediments i instruccions associades a cada operativa.
- Elaboració de la Fitxa de Control Operacional i seguiment de que aquesta sigui
complimentada pels contractistes.
Departament d’Administració
- Elaboració dels Plecs Administratius dels contractes majors.
- Lliurament als contractistes dels requisits generals mediambientals aplicables a
contractes menors.
- Seguiment del procediment d’adjudicació dels contractes.
Proveïdor de Servei / Producte contractat
- Mensualment registrarà el control operacional del servei/producte i trimestralment
facilitarà la informació a la Direcció facultativa
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6. DESENVOLUPAMENT
Cada una de les diferents direccions de serveis o dels departaments que realitzen els
seus serveis per mitjà d’empreses contractistes verificaran trimestralment o en la
periodicitat que es defineixi en cada departament, per mitjà de la sol·licitud i control de
tota aquella documentació que demostri la seva adequada gestió ambiental.
De forma genèrica s’identifica la següent:
DOCUMENTACIÓ GENERAL
- Fotocòpia del certificat ISO 14001 o EMAS vigent (si disposen de la certificació).
Renovació anual
- Llistat dels aspectes ambientals propis de les instal·lacions dels contractistes
certificats en ISO 14001, en els formats propis dels contractistes.
Control operacional en funció dels aspectes ambientals identificats per a cada servei o
producte identificat
De forma genèrica podem identificar (si es d’aplicació als processos/serveis):
-

-

-

-

-

Gestió de residus per tipologia:
Volum
Registres de gestió (full de seguiment i acceptació abocador
Consum de combustibles per tipologia:
Benzina
Gasoil
Gas
Electricitat
Altres...
Gestió flota de vehicles i maquinària:
Registre ITV/marcat CE
Vehicles per tipus de motor
Km recorreguts per tipus de motor
Consums d’aigua:
Aigua de xarxa
Aigua d’aprofitament
Control de legionel·losis:
Analítiques de seguiment
Avaluació del risc de les instal·lacions
Certificació de neteja/desinfeccions

De manera genèrica es facilitarà per a cada servei/procés identificat el quadre
d’indicadors de gestió/comportament amb les unitats definides per a cada una de les
Direccions facultatives
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7. ANNEXOS
-

Annex 1: Requisits generals mediambientals aplicables a contractes menors
Annex 2: Llistat de la documentació a demanar als contractistes per al control
operacional
Annex 3: Diagrama
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Annex 1. Requisits generals mediambientals aplicables a contractes
menors
REQUISITS GENERALS MEDIAMBIENTALS APLICABLES A CONTRACTES MENORS
L’Organització té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental d’acord amb la Norma UNEEN-ISO 14001, al qual es consideren els aspectes ambientals de les activitats pròpies
executades directament o externalitzades mitjançant empreses contractades.
En la declaració pública de la seva Política Mediambiental l’Organització es compromet a que
totes les activitats externes i internes compliran acuradament les normatives ambientals, a
l’aplicació del principi de prevenció de la contaminació i a exigir que les contractes de serveis
incorporin millores en el seu comportament mediambiental.
El nostre Sistema obliga al compliment d’aquesta Política mediambiental a totes les empreses
contractades, per la qual cosa:
1er. El contractista adoptarà amb caràcter general les mesures preventives oportunes basades
en les bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment les relatives a:







evitar abocaments líquids no desitjats,
evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls,
evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl,
evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu,
la correcta gestió dels residus definits com a perillosos.
l’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o productes
perillosos,
 disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com els fulls
de seguretat dels catalogats com a perillosos,
 l’ús de contenidors i bidons adequats, tancats , senyalitzats i en bon estat,
2on. El contractista adoptarà les mesures oportunes per a l’estricte compliment de la legislació
mediambiental vigent ( comunitària, estatal, autonòmica i local ) que siguin d’aplicació al treball
realitzat.
3er. El Contractista es compromet a subministrar informació immediata a l’Organització sobre
qualsevol incident que es produeix en el curs de l’obra o treball encomanat.
4art. Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, l’Organització pot procedir a la
suspensió de l’obra i/o servei, i les pèrdues que es derivin seran assumides pel Contractista.
Nom Empresa Contractada:
Definició de l’obra o treball a realitzar:
El Contractista declara que coneix i accepta els requisits generals exposats
( Data, Signatura i segell )
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Annex 2. IMPA 11.01 Control operacional
IMPA 11.01
Ed. 14/02/2013 Rev.1
LLISTAT DE DOCUMENTACIÓ A DEMANAR ALS CONTRACTISTES PER AL CONTROL OPERACIONAL

Periodicitat d'entrega
Anual

DOCUMENTACIÓ GENERAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fotocòpia del certificat ISO / EMAS/ OHSAS vigent
Identificació i avaluació d'aspectes ambientals vinculats a la prestació del servei,
Pla Anual de Formació
Programa anual de gestió
Relació vehicles (matrícules i ordenats per tipologia de motor)
Relació de maquinària (marcat CE)
Control ITV vehicles
Registres d'acceptació de residus / Fulls de seguiment
Informe Mensual d'Explotació
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA ÀREA:
CONTRACTISTA:

PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF

...................................................

DATA:

......./......../20........

..........................

0. DADES DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DEL SERVEI:

Control d'aspectes ambientals:

Periodicitat d'entrega
Trimestral

1. RESIDUS PER FRACCIONS

Class.

Quantitat recollida

Aspecte: RESIDUS
T1

T2

T3

Unitats
excel
T4

Quantitat consumida o facturada

Aspecte: COMBUSTIBLES
T1

T2

T3

T4

Unitats
excel

Fulls de seguiment /
comprovant
d'entrada a abocador

Trimestral (15
gener, 15 abril, 15
juliol, 15 octubre)

Documentació
PDF

Periodicitat
d'entrega

Factures adjuntes /
Carregues realitz

Trimestral (15
gener, 15 abril, 15
juliol, 15 octubre)

TOTAL

Periodicitat d'entrega
Trimestral

3 CONSUM DE RECURSOS (AIGUA)

Class.

Periodicitat
d'entrega

Periodicitat d'entrega
Trimestral

2. CONSUM COMBUSTIBLE PER TIPOLOGIA

Class.

Documentació
PDF

TOTAL

Quantitat consumida o facturada

Aspecte: AIGUA
T1

T2

T3

T4

Unitats
excel

Documentació
PDF

Aigua Xarxa Potable
Aigua Freàtica

Trimestral (15
gener, 15 abril, 15
juliol, 15 octubre)

Periodicitat d'entrega
Trimestral

4. VEHICLES: EMISSIONS PER TIPOLOGIA DE MOTOR

Class.

Aspecte: Km / Motorització

Periodicitat
d'entrega

TOTAL

T1

Quantitat consumida o facturada
T2
T3
T4

TOTAL

Unitats
excel

Documentació
PDF

Periodicitat
d'entrega
Trimestral (15
gener, 15 abril, 15
juliol, 15 octubre)

Periodicitat d'entrega
Trimestral

Class.

Aspecte:

T1

Quantitat consumida o facturada
T2
T3
T4

TOTAL

Unitats
excel

Documentació
PDF

Periodicitat
d'entrega
Trimestral (15
gener, 15 abril, 15
juliol, 15 octubre)

Periodicitat d'entrega
Trimestral

Class.

Aspecte:

T1

Quantitat consumida o facturada
T2
T3
T4

TOTAL

Unitats
excel

Documentació
PDF

Periodicitat
d'entrega
Trimestral (15
gener, 15 abril, 15
juliol, 15 octubre)
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Annex 3. Diagrama
CONTROL OPERACIONAL
RESPONSABLE D’ÁREA

TÈCNICS COMPETENTS DE L’AREA I DEL DEPT.
ADMINISTRACIÓ

QUI REQUEREIXI EL PROCEDIMENT

DESCRIPCIÓ

1. Inici

La major part de les activitats realitzades per MASU
s’externalitzen, ja sigui per mitjà de contractes anuals o
plurianuals.

2. Identificació del
servei a cobrir

En la redacció dels plecs de condicions es tenen en compte els
Aspectes Ambientals identificats, així com requisits de
comportament ambiental de les empreses adjudicatàries (ISO
14001, EMAS,…).
Concretament, en els Plecs de Clàusules Administratives
sempre existeixen unes condicions mínimes a complir i en els
Plecs de Condicions Tècniques, s’inclouen condicions
ambientals més detallades.
Es realitza segons el Procediment Administratiu corresponent.

3. El Contracte és
menor?

NO
Aspectes
ambientals
IMPA 01.01

SI

Instruccions i
Procediments
associats

6. Seguiment i
control del
compliment del
contracte

7. Correcció de les
desviacions

4. Redacció dels
plecs de
condicions

Si el contracte és menor, el contractista, independentment de la
seva quantia, haurà d’assumir els requisits ambientals de
l’Annex 1.
El control de les operacions realitzades per cada contractista es
realitza per mitjà d’un seguiment periòdic de les activitats
realitzades pel contractista. Aquest control o seguiment es
realitza a partir del que s’especifica en cada un dels
procediments de gestió operativa de les àrees o en les
instruccions associades.

Plecs de
Condicions

Ofertes

IMPA 11.01
Fitxa de
Control
Operacional

5. Adjudicació

Contracte
La informació sol·licitada està relacionada amb els aspectes
significatius, tot i que el control operacional pot realitzar-se
també per a aspectes no catalogats com a significatius.
Prèviament a la sol·licitud de la informació al contractista, cada
àrea completa el format IMPA 11.01 amb les dades concretes
que aquesta necessita, segons els seus aspectes ambientals
significatius i les seves particularitats en el servei. També
existeix la possibilitat de que alguna àrea modifiqui el format
IMPA 11.01 a un format diferent que els sigui de més utilitat,
sempre i quan es respectin tots els conceptes del format IMPA
11.01 i es tinguin en compte tots els aspectes ambientals
significatius.
A més del control documental dels aspectes significatius també
es poden programar visites a les instal·lacions del contractista o
directament durant l’execució del servei o en obra.

Segons procediment PAM
Correctores i Preventives.
8. Fi
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1. OBJECTE
Descripció de la sistemàtica a seguir per a la correcta gestió dels residus generats com
a conseqüència de les tasques de gestió i manteniment de les zones verdes que gestiona la Direcció de Serveis d’Espais Verds i Biodiversitat (en endavant DSEVB), i per
tant és aplicable a les operacions de recollida, manipulació, emmagatzematge temporal
i gestió dels residus que es deriven d’aquestes activitats.

2. ABAST
El present procediment afecta a aquelles operacions de gestió de residus derivades de
l’operativa de manteniment i desenvolupades en les zones verdes d’ús públic gestionades per la DSEVB.
No s’inclou a l’abast del present procediment la gestió dels envasos que hagin contingut productes fitosanitaris, que seguirà l’indicat en el procediment PMA 07 “Control Fitosanitari”.

3. DEFINICIONS
Residu: qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor es desprengui o del
qui tingui la intenció o obligació de desprendre’s (Llei 22/2011, de residus).
Residu perillós: tot aquell residu comprès en l’àmbit d’aplicació de la Llista Europea de
Residus aprovada per la Decisió 2000/532/CE, del 12 de desembre.
Residu inert: És residu inert aquell que una vegada dipositat a l’abocador, no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives i que compleix
els criteris de lixiviació determinats per reglament.
Residu no especial: Residu que no estigui classificat com a perillós o com a inert.
Residu vegetal: Tot residu orgànic d’origen vegetal provinent de les tasques habituals
de la DSEVB.
Valorització: 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.
Àrea de recollida: S’entén per zona de recollida a aquella zona que es troba a prop
dels punts generadors de residus, i que suposa un punt d’emmagatzematge intermig
previ a la seva retirada als centres de tractament.
SGN: Sistemes de Gestió i Normalització
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4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
-

PAM 04 Comunicació Interna
PAM 06 Control de la documentació del Sistema de Gestió Integrat
PAM 12 Gestió de no conformitats, accions preventives i correctores
Llista europea de residus

5. RESPONSABILITATS
Àrea de Seguretat i Salut
- Distribuir contenidors per a la recollida de compreses a les casetes.
- Contractar una empresa per fer el manteniment i recollida dels contenidors de compreses
Deixalles i compostatge
- Complimentar el “Full de recollida de farda” quan el responsable de la zona sol·liciti
la retirada dels contenidors, plataformes o altres elements receptors de residus i remetre’l als conductors dels vehicles.
- Elaborar mensualment el registre IMPMA 11.01 “Full resum mensual de residus”
- Enviar els albarans rebuts dels centres de valoració a Comptabilitat.
- Informar a SGN sobre la generació de nous residus o les modificacions de les característiques dels actuals.
- Notificar a SGN les incidències produïdes en el tractament de residus.
- Facilitar els medis necessaris en cas que es previngui una excessiva generació de
residus.
- Tramitar amb l’Institut Municipal de Salut Pública (IMSP) la retirada i aportació de
contenidors per a xeringues.
- Facilitar els “distintius” per als diferents contenidors o bujols, segons les peticions
dels diferents responsables de zona.
Sistemes de Gestió i Normalització
- Actuar segons el descrit en PAM 12 “Gestió de no conformitats, accions preventives i
correctores” davant qualsevol incidència en el tractament dels residus.
Comptabilitat
- Arxivar i mantenir disponibles els albarans generats pels centres de valoració durant
un període mínim de 5 anys.
Responsables de zona
- Garantir la correcta gestió dels residus generats a les zones verdes, i de que
aquests siguin dipositats als contenidors i plataformes corresponents.
- Demanar a Deixalles i Compostatge els “distintius” per als diferents contenidors o bujols quan sigui necessari (demanar-los per aquells contenidors nous o aquells cartells que s’hagin deteriorat)
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- Complimentar, si s’escau, el corresponent imprès de recollida de residus perillosos
dels centres de treball indicant el codi del centre de treball, la naturalesa i codi del
residu perillós.
- Sol·licitar a Deixalles i compostatge els medis necessaris en cas de que es previngui
la generació d’un excés de residus a la zona.
- Sol·licitar a Deixalles i compostatge la gestió de la retirada dels contenidors i/o plataformes quan aquests es trobin al 90% de la seva capacitat.
- Vetllar per tal que cap residu resti al centre de treball més de sis mesos.
Dipositar, si s’escau, els contenidors de xeringues del centre de treball als centres de
recepció i emmagatzematge amb un període mai superior a sis mesos
Responsables de Producció Vegetal
- Lliurar anualment els volums generats de material verd triturat, segons l’imprès corresponent, de les campanyes de trituració d’avets de Nadal.
Brigades d’infraestructura
- Segregar, recollir, transportar i dipositar en la “deixalleria” els residus perillosos generats durant les operacions de manteniment i enviar, si s’escau, a Deixalles i compostatge els registres dels lliuraments com a màxim en el termini d’una setmana.
Conductors de vehicles de recollida de residus
- Verificar que el contingut dels contenidors i/o plataformes correspon amb el tipus de
residus indicat en el “Full de recollida de farda” i procedir al seu transport al centre
de tractament.
Personal de les zones verdes
- Dipositar els residus en els contenidors ubicats a tal finalitat i identificats segons tipologia.
- Recollir i dipositar en contenidor adequat les possibles xeringues que es trobin a la
seva zona.
Proveïdors de Serveis
- Lliurar mensualment a Deixalles i compostatge registre del resum, en suport informàtic, dels residus generats i gestionats, així com els justificants acreditatius de la seva
correcta gestió.

6. DESENVOLUPAMENT
6.1 Residus no perillosos. Generalitats
Cadascun dels responsables de zona ha d’assegurar la correcta gestió dels residus
que es generen a la seva zona com a conseqüència de les activitats de manteniment,
de que aquests es dipositin sobre els contenidors específics i que no restin al centre de
treball més de sis mesos.
Igualment seran els responsables de zona els que tramitaran amb Deixalles i compostatge la retirada dels contenidors quan es trobin plens aproximadament en un 90%.

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL
GESTIÓ DE RESIDUS ALS ESPAIS VERDS

PMA 11
Pàgina 6 / 13
Ed. 11/10/2016 Rev.2

Deixalles i compostatge remet el “Full de recollida de farda” als conductors dels vehicles per a que procedeixin a retirar els contenidors i/o plataformes dels punts de generació de residus i transportar-los fins els centres de tractament i/o valorització.
Pot ocórrer que al procedir a la retirada dels residus d’un contenidor i/o plataforma, el
conductor del vehicle que realitza el transport detecti que a l’interior del contenidor no
es troben els residus previstos, o que aquests es troben barrejats amb altre tipus de residus, el que pot obligar al conductor a transportar-los a un altre centre de tractament
i/o valorització, diferent de l’establert inicialment en el “Full de recollida de farda”. En
aquest cas el mateix conductor indicarà el nou destí de la càrrega sobre aquest propi
registre. En aquest supòsit Deixalles i compostatge ho notificarà a SGN, que actuarà
segons el descrit en el PAM 12 “Gestió de no conformitats, accions preventives i correctores”.
Els gestors de residus acordats per a la gestió dels residus recollits per la DSEVB remetran a Deixalles i compostatge un albarà o justificant de lliurament. Per la seva banda, aquests lliuraran els albarans a Comptabilitat per al seu arxiu.
En cas que es previngui una excessiva generació de residus ocasional en una zona
concreta el responsable de zona ho notificarà a Deixalles i compostatge qui facilitarà
els medis adients per a una correcta i ràpida gestió.
6.1.2 Residus vegetals
Els residus vegetals, restes de poda i de tasques de conservació de les zones verdes,
són recollits per part del personal encarregat de la conservació d’aquestes i dipositats
en contenidors o plataformes senyalitzades amb el pal identificatiu de “Deixalles Vegetals”. En cap cas s’hauran de dipositar sobre aquests contenidors cap altre tipus de residus. El procés de buidat d’aquests contenidors o plataformes és el definit en el punt
Deixalles i compostatge elabora mensualment un registre de la quantitat de residu retirat i conduït al centre de tractament a l’imprès IMPMA 11.01 “Full resum mensual de residus”.

6.1.3 Runes i terres
Els residus de runes i terres són recollits sobre contenidors senyalitzats mitjançant el
pal identificatiu de “Runa i Terres” o en saques habilitades per a l’ocasió. En cap cas
s’hauran de dipositar sobre aquests contenidors cap altre tipus de residu. El procés de
buidat d’aquests contenidors o plataformes és el definit en el punt 6.1.
Deixalles i compostatge elabora mensualment un registre de la quantitat de residu retirat a l’imprès IMPMA 11.01 “Full resum mensual de residus”
6.1.4 Residus municipals
Sota aquesta denominació s’inclouen els residus de caràcter general, a excepció dels
residus perillosos i els residus inerts pels quals ja existeix una recollida selectiva i una
gestió específica.
Els residus municipals es recullen bé sobre contenidors i/o plataformes propis de la
DSEVB, senyalitzats amb el pal indicatiu “Residus Urbans” o bé sobre els contenidors
de recollida de residus domiciliaris localitzats a la via pública. Els contenidors urbans
per a la recollida de residus domiciliaris són retirats pels serveis de neteja municipal.
Deixalles i compostatge elabora mensualment un registre de la quantitat de residu retirat a l’imprès IMPMA 11.01 “Full resum mensual de residus”
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6.1.5 Recollida de compreses
Els centres de treball on hi han treballadores disposaran de contenidor per a la recollida de
compreses. Aquests contenidors seran distribuïts pel departament de manteniment Ecologia Urbana i el seu tractament dependrà de les pròpies treballadores gestionant-lo com a
residu municipal.
Alguns centres de treball, depenent del número de treballadores, disposa d’un servei de
buidat i tractament del residu extern. El departament de manteniment Ecologia Urbana contracta a una empresa externa especialitzada per fer el manteniment dels contenidors i la
recollida del contingut.
6.2 Residus perillosos
Els residus perillosos es generen majoritàriament durant les operacions de manteniment de les instal·lacions de la DSEVB (canvi de tubs fluorescents, pintat de mobiliari
urbà, etc.) executades per les brigades d’infraestructura. Una vegada finalitzada la intervenció de manteniment, les brigades d’infraestructura es portaran amb elles els residus perillosos que hagin generat i els dipositaran als contenidors habilitats a tal finalitat.
Quan aquests residus siguin generats pel personal d’una determinada zona verda (per
exemple, durant l’execució de tasques de manteniment senzilles executades pel propi
personal de la zona verda, tal com el canvi de tubs fluorescents, o generació d’envasos
buits de pintura), s’emmagatzemaran temporalment en els contenidors adequats per al
seu dipòsit als respectius centres de treball.
Amb un període mai superior als sis mesos el personal de zona o les brigades
d’infraestructura, procediran a la retirada, transport i dipòsit dels residus perillosos que
es trobin en els centres de conservació, a la “deixalleria” més propera. Quan una brigada d’infraestructura retiri els residus d’un centre de treball, indicarà la data de recollida
dels residus perillosos i s’assegurarà que aquests residus estiguin acompanyats del
corresponent “Full del bloc de comandes” on el responsable de zona haurà indicat el
codi del centre de treball, la naturalesa i codi dels mateixos. En cap cas s’haurà de portar a la deixalleria cap residu sense codificar ni identificar la seva procedència.
El transport dels residus perillosos es realitzarà mitjançant elements contenidors o de
transport adequats a tal efecte, de manera que no es puguin produir vessaments ni dispersions dels materials o de la pols a l’exterior.
Cada vegada que una brigada d’infraestructura dipositi residus perillosos a la “deixalleria”, es generarà un tiquet on consti la quantitat de residus dipositats. Aquests tiquets
seran enviats com a màxim en el termini d’una setmana a Deixalles i compostatge juntament amb el “Full del bloc de comandes” signat pel responsable de la zona d’on provenen els residus. Aquests justificants de lliurament podran ser substituïts per resums
periòdics de lliurament facilitats per les “deixalleries” utilitzades.
La no identificació dels residus segons la Llista europea de residus o l’origen (centre de
treball) dels mateixos pot generar una No conformitat d’acord amb el PAM 12 “Gestió de
no conformitats, accions preventives i correctores”

Deixalles i compostatge elabora mensualment un registre de la quantitat de residus retirats a l’imprès IMPMA 11.02 “Full resum mensual de residus perillosos”, que pot ser substituït per resums periòdics de lliurament facilitats per les “deixalleries” utilitzades.
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6.2.1 Envasos de producte fitosanitari
Amb els envasos de producte fitosanitari es procedirà segons punt 6.8 del PMA 07 “Control fitosanitari” .
6.2.2 Envasos d’adobats químics
Amb els envasos d’adobats químics es procedirà segons punt 6.8 delPMA 06 “Adobs i
esmenes orgàniques”

6.2.4 Recollida de xeringues
Mitjançant conveni amb l’Institut Municipal de Salut Pública (IMSP) la DSEVB procedirà
a la recollida ocasional de xeringues a les zones verdes; a tal efecte s’ha establert que
l’IMSP subministri els contenidors adequats per a la recollida i, a través del seu gestor
autoritzat, procedirà a l’eliminació d’aquestes.
El lliurament dels contenidors de xeringues es realitzarà prèvia comunicació a Deixalles
i compostatge als centres habilitats a tal destí: Viver de Tres Pins
Aquests residus estan catalogats com a perillosos i serà preceptiu el seu dipòsit en els
contenidors especificats i no en els de recollida de residus perillosos habilitats a les zones verdes.
Deixalles i compostatge elabora mensualment un registre de la quantitat de residu retirat a l’imprès IMPMA 11.02 “Full resum mensual de residus perillosos”,

6.2.5 Altres residus perillosos
Altres residus perillosos generats en petites quantitats (p.e piles, etc.) seran gestionats
segons punt 6.2 del present procediment.
6.3 Generació d’un nou residu o modificació d’algun ja existent
En el cas que es generés un nou residu, o que es modifiquessin les característiques
d’un dels actuals, s’informarà del fet a Deixalles i compostatge, per a que es realitzessin les gestions oportunes de caracterització. Aquest departament informarà a Sistemes
de Gestió i Normalització.

7. ANNEXOS
-

Annex 1. Llistat de residus Codi CER grup 20
Annex 2. IMPMA 11.01 Full resum mensual de residus
Annex 3. IMPMA 11.02 Full resum mensual de residus perillosos

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL
GESTIÓ DE RESIDUS ALS ESPAIS VERDS

PMA 11
Pàgina 9 / 13
Ed. 11/10/2016 Rev.2

Annex 1. Llistat de residus CER del Grup 20
20 - RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries i institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES DE MANERA
SELECTIVA
2001 - Fraccions recollides de manera selectiva (excepte les especificades en el subcapítol 15
01)
CER

Descripció

CLA

200101

Paper i cartró

no especial

200102

Vidre

no especial

200108

Residus biodegradables de cuines i restaurants

no especial

200110

Roba

no especial

200111

Teixits

no especial

200113

Dissolvents

especial

200114

Àcids

especial

200115

Àlcalis

especial

200117

Productes fotoquímics

especial

200119

Plaguicides

especial

200121

Tubs fluorescents i altres residus que contenen
mercuri

especial

200123

Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs

especial

200125

Olis i greixos comestibles

200126

Olis i greixos diferents dels especificats en el codi
200125

especial

200127

Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen
substàncies perilloses

especial

200128

Pintures, tintes, adhesius i resines diferents dels
especificats en el codi 200127

no especial

200129

Detergents que contenen substàncies perilloses

especial

200130

Detergents diferents dels especificats en el codi
200129

no especial

no especial
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Medicaments citotòxics i citostàtics
Medicaments diferents dels especificats en el codi
200131
Bateries i acumuladors especificats en els codis
160601, 160602 o 160603 i bateries i
acumuladors sense classificar que contenen
aquestes bateries
Bateries i acumuladors diferents dels especificats
en el codi 200133
Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents
dels especificats en els codis 200121 i 200123
que contenen components perillosos
Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents
dels especificats en els codis 200121, 200123 i
200135

especial
no especial

especial

no especial
especial

no especial

200137

Fusta que conté substàncies perilloses

especial

200138

Fusta diferent de l'especificada en el codi 200137

no especial

200139

Plàstics

no especial

200140

Metalls

no especial

200141

Residus de l'escurada de xemeneies

no especial

200199

Altres fraccions no especificades en cap altra
categoria

-

2002 - Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)

CER

Descripció

CLA

200201

Residus biodegradables

no especial

200202

Terra i pedres

no especial

200203

Altres residus no biodegradables

no especial
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2003 - Altres residus municipals
CER

Descripció

CLA

200301

Mescles de residus municipals

no especial

200302

Residus de mercats

no especial

200303

Residus de neteja viària

no especial

200304

Llots de fosses sèptiques

no especial

200306

Residus de la neteja de clavegueres

no especial

200307

Residus voluminosos

no especial

200399

Residus municipals no especificats en cap altra
categoria

-
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Annex 2. IMPMA 11.01 Full resum mensual de residus
dia

vegetal

municipal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

total
total kg
Compostatge i Deixalles:

inert
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Annex 3. IMPMA 11.02 Full resum mensual de residus perillosos

Data

Zona i codi

Control

Codi
residu

Descripció

TOTAL
Compostatge i Deixalles:
Nota: Aquest registre pot ser substituït per resums periòdics de les “deixalleries”.

uts

kg

l

Deixalleria
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1. OBJECTE
L’objecte d’aquest procediment és definir la sistemàtica que seguirà la Direcció de
Serveis d’Espais Verds (en endavant DSEV) per a realitzar i establir Plans de Control
Ambiental en els projectes i obres que es desenvolupin dins de la seva àrea de
responsabilitat

2. ABAST
L’aplicació d’aquest procediment afecta, tant a la redacció de projectes, com a
l’execució d’obres que s’hagin de desenvolupar dins de l’àmbit de responsabilitats de la
DSEV, bé en actuacions de remodelació o nova construcció d’espais verds públics
(parcs, jardins, places, etc..), d’equipaments (àrees de joc, àrees de gossos, etc ), en
implantacions d’elements de mobiliari i senyalització i en actuacions de remodelació,
millora i nova construcció de centres de treball.

3. DEFINICIONS
Espai Afectat
Espai on es desenvolupa físicament l’obra i tot l’espai o àrea d’influència que de forma
indirecta està afectada per les activitats o aspectes derivats de la mateixa execució.

4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
-

Manual de senyalització de zones verdes
DMA 10 Manual de reg
Manual de criteris ambientals en jardineria
Manual de criteris ambientals en centres de treball

5. RESPONSABILITATS
Redactor del projecte
Pot ser un tècnic o un equip responsable de la DSEV, o bé un tècnic o enginyeria
externa contractada per aquesta funció.
- Incloure en el projecte constructiu la memòria mediambiental on es justifiquin les
solucions tècniques escollides en funció dels seus avantatges mediambientals.
- Redactar el Pla de control ambiental per al desenvolupament de l’execució de les
obres i definir les mesures preventives necessàries
- Incloure els criteris ambientals en els plecs tècnics que formen part d’expedient de
contractació per a la licitació de les obres.
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Director facultatiu de l’obra
Pot ser un tècnic responsable de la DSEV o un tècnic extern contractat per a aquesta
funció.
- Dimensionar el Pla de Control Ambiental en funció del replanteig del projecte en el
seu emplaçament i de les dificultats concretes de l’execució “in situ” de l’obra
- Portar a terme l’Avaluació dels Aspectes / Impactes Ambientals
- Realitzar el control operacional planificat
- Definir les mesures correctores necessàries
Responsable de l’obra
Tècnic designat pel contractista com a responsable del desenvolupament de l’obra i
interlocutor amb la direcció facultativa.
- Respectar la normativa d’aplicació en les seves tasques
- Complir amb els criteris ambientals identificats
- Implantar les mesures preventives identificades en els Plans de control ambiental
- Implantar les mesures correctores identificades per la Direcció facultativa en el
desenvolupament de l’obra
- Comunicar qualsevol desviació respecte del previst al Pla de control ambiental
- Garantir el lliurament continu de tots i cadascú dels documents acreditatius del
compliment de les mesures mediambientals, a la Direcció facultativa des de l’inici i
fins a la recepció de l’obra
- El document de final d’obra (as-built) inclourà fotocòpia de tots els documents
acreditatius del compliment de les mesures mediambientals, juntament amb les
descripcions tècniques de tots els elements prefabricats i materials utilitzats

6. DESENVOLUPAMENT
El projecte de qualsevol actuació constructiva, que es prevegi sota la responsabilitat de
la DSEV, ha de garantir que s’ha optat per les solucions tècniques més adequades per
tal de preservar el medi ambient en la explotació futura de l’espai verd, l’equipament o
el centre de treball determinat.
Els Plans de control ambiental, inclosos en el document del projecte, han de garantir
que l’execució de les consegüents obres, es desenvolupen d’una forma ambiental
adequada, han de servir per establir les mesures preventives/correctives i evitar o
reduir els possibles aspectes ambientals negatius derivats de la execució de les
mateixes sota la responsabilitat de la DSEV
La duració del Pla de control ambiental inclou tot el termini d’execució de l’obra, des de
la fase d’inici fins a la de recepció de la mateixa.

6.1 Dimensió del Pla de Control
El Pla de control es dimensionarà en funció del projecte/obra a desenvolupar, amb
independència de que es tracti d’una obra nova o d’una remodelació.
El Pla de control ha de donar cobertura a tot l’espai afectat per l’execució de l’obra i
mitigar les possibles afectacions a l’entorn immediat.

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL

PMA 12

REDACCIÓ I VIGILÀNCIA DEL PLA DE CONTROL
AMBIENTAL

Pàgina 5 / 9
Ed. 23/09/2010 Rev.0

6.2 Avaluació dels Projectes i Redacció del Pla
L’avaluació dels treballs a desenvolupar en la fase de projecte, té la finalitat de:
- Identificar els aspectes previsibles, derivats de les activitats descrites en el projecte i
preveure mesures d’atenuació d’impactes.
L’avaluació dels treballs a desenvolupar en la fase d’execució d’obra, té la finalitat de:
- Determinar l’eficàcia de les mesures preventives/correctores, a proposar.
- Garantir que els treballs es desenvolupen segons el projecte i els requisits
establerts.
El Pla de control ambiental l’avalua el tècnic responsable de la Direcció facultativa de
l’obra corresponent
Per portar a terme l’avaluació d’aspectes d’impactes, es pot fer servir la Taula Matriu
d’Identificació (Annex 2)
6.2.1 Redacció i Contingut del Pla de Control Ambiental
Els punts que ha d’incloure la redacció del Pla de Control, seran els següents:
-

Objecte, abast i duració: on s’identifica l’obra a desenvolupar, la duració
estimada i els principals processos a desenvolupar.
Responsabilitats identificades: on es defineixen les responsabilitats
especifiques acceptades per les parts implicades
Descripció de les obres i materials a utilitzar: breu descripció dels principals
processos, així com els materials més destacats (concepte, volum, perill, etc... )
Relació de factors impactats: relació descriptiva del factors ambientals que són
susceptibles de ser impactats ( què i com )
Relació d’aspectes identificats: relació descriptiva dels principals aspectes /
impactes identificats en l’avaluació del projecte i de la futura obra. (que i com )
Relació de mesures, preventives/correctores a implantar: definició de les
mesures a implantar per tal de minimitzar els impactes identificats
Cronograma de control i seguiment: calendari de seguiment dels terminis, de
l’eficiència de les mesures proposades i de la diferència entre el previst i el real
Informe final de conclusions de les mesures adoptades i el funcionament del
projecte/obra: redacció de conclusions al final de l’execució dels treballs,
destacant els resultats de les mesures implantades i dels beneficis ambientals
assolits, així com propostes de millora per a projectes/obres equivalents

7. ANNEXOS
-

Annex 1: Relació aspectes/impactes ambientals (per accions)
Annex 2: Taula Matriu “Avaluació aspectes/impactes“
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Annex 1. Relació aspectes/impactes ambientals (per accions)
Accions que impliquen emissions de contaminants.
Emissió de Fums
Emissió Sorolls

A l’atmòsfera
Emissió Pols

- Parada de motors en espera.
- Fixar horari de funcionament (matins, festius,
relació amb el veïnat)
- Regar les vies de circulació de vehicles i residus
de runes.
- Regular les velocitats dels vehicles
- Control operatiu en càrregues descàrregues i
transports de materials
- Instal·lació de pantalles protectores

Controlar els consums d’aigua ( establir ).
Implantar mesures d’eficiència pels consums
Implantar sistemes d’estalvi del consum
Possibilitat de fer servir o reutilitzar aigua d’altres
Aigües residuals de processos
processos.
- Definir mesures preventives (abocaments / fiutes)
Vessaments
accidentals
de - Implantar programes de control, revisió i
productes
manteniment d’instal·lacions
Vessaments derivats de neteges

A les aigües

Mesures correctores

-

Consums excessius

Al sol/terra.

Vessaments derivats de neteges
- Establir control operacional dels moviments de
maquinària i vehicles
terres
- Conservació de la capa útil del sòl
Vessaments
accidentals
de - Minimitzar les erosions
productes
- Regular l’ocupació temporal
- Control/creació d’accessos – camins, etc
- Habilitar drenatges suficients
Pèrdua de terres vegetals útils.
Ocupació de sol (aparcaments, - Incloure plans d’actuació per a vessaments
- Control de desbrossaments
abocadors, camins )
- % en pendents racionals ( escorrenties)
- Protegir la terra fèrtil de les petjades i el trànsit
- Control qualitat terres aportades

Accions amb implicació de residus.

Especials
No Especials
Generació de
residus
Inerts

Gestió de residus

Especials (R.E)

Mesures correctores

- R. Especials, ser gestionats per gestor
autoritzat. (fitxa d’acceptació a Deixalles )
- Segregació de residu
- Minimitzar la producció i els volums
(trituradores,
materials
alternatius/
reciclables )
- Reducció productes fito.

- Identificació dels Gestors Autoritzats segons
fraccions
- (R.E), ser gestionats per gestor autoritzat.
(fitxa acceptació a Deixalles )
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No Especials (R. NE)

Inerts (R.I)

- (R.E). Transportistes autoritzats
- (R.NE). Gestió regulada abocador autoritzat
- (R.I) les runes per gestió diferenciada
controlada
- Segregació de residus per fraccions
- Creació d’espais per emmagatzemar residus
( tots identificats )
- Establir control operacional i registres a Dep
Gestió Residus ( PJBIM)
- Control i recollida Lixiviats
- Reutilització de roques i terres menys bones
- Potenciar el reciclatge i la reutilització en
general
- Depuració d’aigües residuals
- Internalitzar als proveïdors els seus residus

Accions amb implicació en els recursos naturals.

Terres i substrats
Vegetals
Consum Matèries
Primeres
Fustes

Gas
Electricitat
Consums
Energètics
Alternativa
Xarxa subministrament
Consum Aigües

Recuperada ( freàtica )
Pous i mines ( naturals )

Consum
Combustibles

Benzines

Mesures correctores

-

Origen controlat i certificat
Passaports fitosanitaris
Inscripció en els registres corresponents
Mnimitzar els consums
Ús de productes amb etiquetes ecològiques

-

Registres oficials instal·lacions
Implantar control operacional i seguiment
Potenciar les noves tecnologies
Operativa inadequada
Implantar mesures d’eficiència

- Adequació de les instal·lacions
- Control dels consums i actuació en cas
d’emergència ( fuites- vessaments )
- Racionalització dels consums
- Reutilització de l’aigua dels processos
- Dipòsits temporals d’aigües/ reutilització
/pluges
- Control
operacional
càrregues
/
descàrregues
- Plans d’actuació en cas d’emergència
- Adequació legal d’instal·lacions i magatzems
- Ús de bio-combustibles
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Accions amb implicació en el Paisatge

Canvis perfils
Canvis d’ús
Topografia
Espai/Territori
Pressió humana

Vegetació

Comunitats vegetals
anteriors
Integració en l’entorn
Selecció Espècies

Singularitat

Modificació d’estructures
singulars
Cultura / Ús de l’espai
Altres usos
Introducció d’elements
discordants

Naturalitat /
Artificialitat

Ús materials

Mesures correctores

- Previsió erosions.
- Adequació de l’espai a la pressió humana
que suportarà
- Evitar la compactació per circulació i
maquinària
- Degradació de formes naturals
- Creació d’accessos temporals
- Implantació d’espècies idònies
- Protecció comunitats d’interès
- Ús de pantalles vegetals per a minimitzar
l’impacte visual
- Protecció d’elements arquitectònics
- Inventari d’elements d’interès
- Condicions
ambientals
en
elements
arquitectònics ( estàtues, etc. )
- Integració en l’entorn
- Reduir impacte visual estructures artificials
(tubs, registres )
- Centralitzar parcs de maquinària/vehicles
- Adequar ubicació
- Estoc materials
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Annex 2. Taula Matriu “Avaluació aspectes/impactes“

Contaminació Aire
Contaminació Aigües
Contaminació Sols
Generació Residus
Gestió Residus
Consum Matèries Primeres
Consum Energies
Consum Combustibles
Consum Aigües
Topografia/Espai/Territori
Vegetació
Singularitat
Naturalitat/Artificialitat

PAISSATGE

VEGETACIÓ

AIGUA

SÒL / TERRA

AIRE

Matriu Identificació
Projecte;
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1. OBJECTE
L’objecte del present procediment és definir la metodologia seguida per la Direcció de
Serveis d’Espais Verds i Biodiversitat (d’ara endavant DSEVB), per a identificar i
respondre a les possibles situacions d’emergència, així com per a prevenir i reduir els
impactes associats a les mateixes.

2. ABAST
El procediment afecta als equips, activitats i serveis que siguin susceptibles de
provocar o patir una situació d’emergència en els espais gestionats per la DSEVB.

3. DEFINICIONS
Emergència: situació anormal que apareix de forma inesperada, que escapa al control
immediat dels empleats de l’organització, i que produeix un impacte significatiu, que no
es pot minimitzar en un curt espai de temps.
A efectes del present procediment, es consideren emergències les que s’inclouen en el
Llistat de situacions d’emergència i totes aquelles que, encara i no estar contemplades
en aquesta relació, puguin aparèixer i produir un impacte significatiu.
Conat d’emergència: accident que pot ser controlat i dominat de forma senzilla i
ràpida, mitjançant la utilització de mesures de primera intervenció (extintors portàtils,
tanques de contenció de la contaminació por vessaments o fuites, etc)
Emergència general: accident que precisa de l’actuació de tots els equips i mitjans de
protecció de la DSEVB i l’ajut de medis d’auxili i salvament externs.
Parts externes: es consideren parts externes tots aquells centres, empreses,
administracions, veïns, etc., que es poden veure afectats por una situació d’emergència
produïda en les instal·lacions de l’organització.
Parc forestal: Es consideren parcs forestals els qualificats com a tals en el Pla General
Metropolità vigent –zones 23, 27 i 28- i els altres espais urbans que siguin susceptibles
de tractament o repoblació forestal.
PAEM: Pla d’actuació d’emergències municipals.
SPEIS: Serveis de protecció i extinció d’incendis (Bombers)

4. DOCUMENTS DE REFERÈNCIA
-

PMA 01 Identificació i avaluació d’aspectes mediambientals
PAM 12 Gestió de no conformitats, accions correctores i preventives
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-

PAM 14 Revisió del sistema per la direcció
Punts de trobada en cas d’emergència als centres de treball
Llistats de les diferents tones de reg amb el personal
Relació de centres de treball

5. RESPONSABILITATS
Direcció-Gerència
- Revisar anualment les emergències mediambientals produïdes.
Comitè de Direcció de la DSEVB
- Determinar qui ha d’efectuar els simulacres de les situacions d’emergència.
- En cas que sigui convocat, decidir les mesures preventives adequades a l’emergència
produïda.
Responsable de les tones
- Identificar els recursos necessaris per cada actuació.
- Facilitar els medis de comunicació necessaris al personal de l’actuació
- Coordinar la comunicació amb els responsables de SPEIS i els recursos destinats de
la DSEVB fins a la finalització de l’actuació.
- Supervisar l’actuació en temps real.
- Informar al Cap de guàrdia de la DSEVB
- Informar a Prevenció de Riscos Laborals per tal d’habilitar les mesures de protecció
necessàries en funció de les actuacions identificades.
- Realitzar l’Informe final de l’actuació realitzada.
- Mantenir actualitzat el Llistat de tones de reg.
Personal assignat a les tones de reg
- Col·laborar segons els criteris del responsable de les tones i del responsable de
SPEIS en l’operatiu identificat
DSEVB
- Aprovarà la participació dels recursos (camions tona i personal), segons la sol·licitud
del responsable de les tones
Responsable de Sistemes de Gestió i Normalització (SGN)
- Aprovar el Pla anual de simulacres de situacions d’emergència.
Decidir les mesures preventives adequades a l’emergència produïda.
Cap de Guàrdia de la DSEVB
- Realitzar les funcions del responsable de les tones en absència d’aquest
Responsable de zona
- Si es produeix una emergència mediambiental, redactar un informe sobre la mateixa
i remetre’l a Sistemes de Gestió i Normalització.
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Seguretat i Salut Laboral
- Col·laborar amb l’establiment de mesures de precaució en cas d’emergència
- Estableix els punts de trobada en cas d’emergència.
- Revisar les instal·lacions contraincendis.
- Facilitar les mesures de protecció personal necessàries per portar a terme l’actuació
dels treballadors
- Mantenir actualitzat el llistat de telèfons d’emergències
Sistemes de Gestió i Normalització (SGN)
- Identificar les situacions potencials d’emergència mediambiental a la DSEVB.
- Investigar les causes de les situacions d’emergències produïdes i tractar-la com a
no conformitat una vegada resolta
- Avaluar els aspectes ambientals derivats de l’actuació identificada
- Mantenir actualitzat l’IMPMA 13.01 Llistat d’emergències mediambientals

6. DESENVOLUPAMENT
6.1. Identificació d’accidents potencials i situacions d’emergència
Les situacions potencials d’emergència mediambiental a la DSEVB poden ser degudes
principalment a:
- incendis i/o explosions
- vessaments de substàncies químiques, residus especials o combustibles
- altres riscos
que poden tenir lloc a la via pública, els centres de treball, o als espais verds, i que
poden causar un impacte en el medi hídric, atmosfèric o edàfic fonamentalment, sense
oblidar els impactes que poden causar sobre la flora, fauna, el patrimoni i els éssers
humans.
SGN identifica les situacions d’emergència que poden ser causa potencial d’impactes,
avalua la seva repercussió (conat d’emergència, i emergència general) i defineix les
mesures preventives a adoptar per a controlar els possibles impactes. Igualment
defineix les accions a prendre per a contenir aquests impactes si es produeixen, o el
que és el mateix, la forma d’actuar en cada cas. Mantindrà actualitzat l’IMPMA 13.01
Llistat d’emergències mediambientals, en el que es defineix si ha succeït alguna vegada
aquesta situació, quantes vegades, i si existeixen plans d’emergència específics.
De totes i cadascuna de les situacions d’emergència identificades es realitzaran
periòdicament, simulacres segons IMPMA 13.02 Simulacres situacions d’emergència.

6.2. Actuació en cas d’emergència mediambiental
Aquest procediment recull les respostes a les següents preguntes referents a
l’esquema d’actuacions a realitzar en cas d’emergència:
Què es farà?
Descripció de les accions a prendre en cas d’aparició d’una situació d’emergència. Per
a això s’haurà de considerar la gravetat de les possibles conseqüències dels accidents,
segons les quals les situacions d’emergència poden ser classificades en:
- conat d’emergència
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- emergència general
Qui ho farà?
Definició de responsabilitats en l’actuació davant situacions d’emergència, depenent de
la seva classificació.
Quan?
Explicació de l’ordre d’intervenció de cadascun dels responsables d’actuació en cas
d’emergència.
De quina manera?
Detall de com s’han de realitzar les accions a prendre en cas d’aparició de l’accident
On?
Explicació de la ubicació per a cadascun dels responsables d’actuació en cas
d’emergència
Tots els centres de treball disposen d’un punt de trobada en cas d’emergència establert
per l’Àrea de Seguretat i Salut.
Als annexos es troben especificades de manera esquemàtica les actuacions que s’han
de realitzar en cas de conat d’emergència, o bé d’emergència per tres possibles
causes: incendi i/o explosió, vessament i incendi forestal

6.3. Final de l’emergència mediambiental
En cas que succeeixi una situació d’emergència, i una vegada finalitzada, el
responsable de la zona on s’ha produït redactarà un informe que remetrà a SGN que
realitzarà un anàlisi de les causes que la motivaren, així com de l’eficàcia de les
accions preses per a la seva resolució, informant al Director Gerent i els responsables
afectats. Aquesta comunicació seguirà l’especificat al procediment PAM 04 Comunicació
interna.
Pel que respecta a la investigació de les causes i a l’establiment de les accions
preventives a prendre, les situacions d’emergència es podran tractar com a no
conformitats, sent d’aplicació el disposat en el procediment PAM 12 Gestió de no
conformitats, accions correctores i preventives.

L’informe redactat finalitzada l’emergència formarà part de l’Informe, elaborat per SGN
per a la revisió del Sistema per la Direcció PAM 14 de Revisió del Sistema per la Direcció.
Segons la gravetat de la situació d’emergència produïda, el responsable de SGN podrà
convocar a la direcció de la DSEVB per a la discussió de mesures destinades a
eliminar o reduir el risc de que es torni a produir. En aquest cas el responsable de SGN,
prèviament a la celebració de la reunió, remetrà una còpia de l‘informe a aquesta
(DSEVB).

6.4. Arxiu i registre
El Llistat d’emergències serà actualitzat al menys cada sis mesos. Aquest registre serà
revisat davant la introducció de noves activitats o serveis en la DSEVB o per la
modificació de les desenvolupades habitualment.
En el cas que la situació d’emergència produïda no sigui de les ja incloses en algun
dels Plans d’emergència de la DSEVB, ni en l’IMPMA 13.01 Llistat d’emergències
mediambientals, el departament de SGN l’inclourà en el registre, modificant-se el present
procediment si es considerés oportú introduir alguna mesura d’actuació addicional a les
ja existents en cas d’emergència.
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Els possibles aspectes mediambientals produïts en situació d’emergència i que no
haguessin estat identificats ni avaluats prèviament, s’inclouran en el llistat d’aspectes
mediambientals, segons s’indica en el procediment PMA 01 Identificació i avaluació
d’aspectes mediambientals.

El registre de situacions d’emergències està conformat per la següent documentació:
- Llistat d’emergències
- Informes d’emergències

6.5. Simulacres de les situacions d’emergència
Un simulacre és un assaig de com s’ha d’actuar en cas d’emergència que posa a prova
la capacitat de resposta del personal de la DSEVB i el seu exercici ha de permetre
avaluar i retroalimentar els plans d’emergència.
Per a realitzar un simulacre cal dissenyar un escenari que ha de definir un conjunt de
supòsits sobre el possible perill a que està subjecta la instal·lació: lloc, fenòmens
(incendi o explosió, vessament), moments i condicions.
S’ha de preparar un guió que simuli les circumstàncies reals i que inclogui seqüència
d’horaris, objectius, relació de participants, recursos necessaris, formats d’observació i
d’avaluació.
Finalitzat el simulacre es redactarà una acta IMPMA 13.03 Acta de la reunió del simulacre
(annex 8) que servirà com a registre del mateix i on constarà la situació avaluada, el
lloc i la data on s’ha realitzat i les entitats participants. Sempre que sigui possible
aquesta acta anirà acompanyada del seu corresponent reportatge fotogràfic o vídeo.

7. ANNEXOS
-

Annex 1: IMPMA 13.01 Llistat d’emergències mediambientals
Annex 2: IMPMA 13.02 Simulacres de situacions d’emergència
Annex 3: Actuació en cas de conat d’emergència per incendi i/o explosió
Annex 4: Actuació en cas d’emergència per incendi i/o explosió
Annex 5: Actuació en cas de conat d’emergència per vessament
Annex 6. Actuació en cas d’emergència per vessament
Annex 7. Actuació en cas d’emergència per incendi forestal
Annex 8. IMPMA 13.03 Acta de la reunió del simulacre
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Annex 1. IMPMA 13.01 Llistat d’emergències mediambientals
Ed. 25/03/2016
IMPMA 13.01

LLISTAT D’EMERGÈNCIES MEDIAMBIENTALS
Any 20_ _

Tipologia

descripció de l’emergència

ha succeït
alguna
vegada?

INCENDI I/O
EXPLOSIÓ

VESSAMENT

INCENDI
FORESTAL

Signat: Responsable Sistemes de Gestió i Normalització

Data:

quantes
vegades?

observacions
data

ubicació

m

2
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Annex 2. IMPMA 13.02 Simulacres situacions d’emergència
PLA ANUAL SIMULACRES SITUACIONS D’EMERGÈNCIA
any 20_ _
Situació d’emergència

emplaçament

Signat: Responsable Sistemes de Gestió i Normalització

Data:

data

entitats participants

Ed. 25/03/2016
IMPMA 13.02

observacions

PMA 13
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Annex 3. Actuació en cas de conat d’emergència per incendi i/o explosió

Situació d’Emergència:
Incendis i explosions en espais verds, la via pública o els centres de treball.

Classificació:
 Conat d’ emergència
 Emergència general

Impactes mediambientals potencials (especificar):
 Medi hídric:
 Medi atmosfèric:

 Medi edàfic:
 Altres: Generació de residus

MODE D’ACTUACIÓ
Actuació

Responsable

1.- Usar els mitjans disponibles contra incendis i emergències però sempre
sense posar-se en perill. Si no està segur de poder sufocar el conat surti
immediatament del centre. En aquest cas actuar com s’indica a l’apartat
d’emergència general, doncs ja no es tractarà d’un conat.

Personal de Zona

2.- Comunicar amb els seus responsables, pels medis previstos per a això.

Personal de Zona

3.- Informar sobre la incidència a l’Àrea de Seguretat i Salut i a Sistemes de
Gestió i Normalització

Responsable

MODE D’ACTUACIÓ EN JORNADA LABORAL NOCTURNA I FESTIVA
Actuació:

Responsable

1.- Quan el Conat sigui detectat per una part externa, la Centraleta o bé el Cap
de Guàrdia rebrà un missatge

CDO / Cap de
Guàrdia

2.- Avisar als Bombers

CDO / Cap de
Guardia

3.- Informar sobre la incidència a l’Àrea de Seguretat i Salut i a Sistemes de
Gestió i Normalització

Responsable

Equip d’Intervenció:
Durant la jornada laboral, l’equip d’intervenció serà el propi de la zona de conservació
Fora de la jornada laboral , s’avisarà a la CDO per a que contacti amb l’equip d’intervenció immediata
Directori: Telèfons d’emergència
Observacions:
Sempre s’actuarà tenint en consideració les mesures establertes i vigents en quant a seguretat
laboral en el treball.

PMA 13
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Annex 4. Actuació en cas d’emergència per incendi i/o explosió
Situació d’Emergència:
Incendis i explosions en espais verds, la via pública o els centres de treball.

Classificació:
 Conat d’ emergència
 Emergència general

Impactes mediambientals potencials (especificar):
 Medi hídric
 Medi edàfic
 Medi atmosfèric
 Altres: Generació de residus

MODE D’ACTUACIÓ
Actuació

Responsable

1.- Avis 1er a bombers, 2on responsable de zona, 3er Cap de guàrdia

Personal de zona

2.- Evacuació de la zona o zones adjacents, si procedeix

Personal de zona

3.- Abans d’abandonar el centre:
- Tancar portes i finestres (especialment si tenen accés directe al lloc on es
genera el foc)
- Comprovar que no queda ningú.

Personal de zona

4.- Reunió de tot el personal evacuat en el punt de trobada exterior i recompte.

Personal de zona

5.- Col·laborar amb els serveis d’extinció, si ho sol·liciten

Personal de zona

6.- Us dels mitjans de lluita contra incendis més propers i adequats al tipus de
situació si els hi ha disponibles però sempre sense posar-se en perill. Si no
està segur de poder extingir el foc o el conat surti immediatament del centre.

Personal de zona

7.- Desplaçament immediat al punt on s’ha produït l’emergència
8.- Quedar alerta de qualsevol altra comunicació que sobre l’emergència sigui
transmesa i es pugui generar fora de l’horari laboral
9.- Informar sobre la incidència a l’Àrea de Seguretat i Salut i a SGN

Cap de zona
Cap de guàrdia
Responsable

MODE D’ACTUACIÓ EN JORNADA LABORAL NOCTURNA I FESTIVA
Actuació:
1.- Quan l’emergència general sigui detectada per una part externa, la
Centraleta o bé el Cap de guàrdia rebrà un missatge
2.- Avisar als bombers
3.- Desplaçament immediat al punt on s’ha produït l’emergència
4.- Informar sobre la incidència a l’Àrea de Seguretat i Salut i a SGN

Responsable
CDO / Cap de
guàrdia
CDO
Cap de guàrdia
Responsable

Equip d’Intervenció:
Durant la jornada laboral, l’equip d’intervenció serà el propi de la zona de conservació
Fora de la jornada laboral , s’avisarà a la CDO per a que contacti amb l’equip d’intervenció immediata
Directori: Telèfons d’emergències
Observacions:
Sempre s’actuarà tenint en consideració les mesures establertes i vigents en quant a seguretat laboral
en el treball
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Annex 5. Actuació en cas de conat d’emergència per vessament
Situació d’Emergència:
Classificació:
Vessaments accidentals de poc volum durant el transport, transvasament o  Conat d’emergència
manipulació de combustible, oli, productes químics o residus perillosos, en  Emergència general
espais verds, via pública o centres de treball.
Impactes mediambientals potencials (especificar):
 Medi hídric
 Medi edàfic
 Medi atmosfèric
 Altres

MODE D’ACTUACIÓ
Actuació
1.- Intentar evitar que continuï produint-se el vessament.
(ex. redreçar el recipient tombat)

Responsable
Conductor / Personal
de zona
Conductor / Personal
2.- Contenir i reduir el vessament mitjançant material absorbent disponible.
de zona
Conductor / Personal
3.- Abalisar o acotar la zona afectada pel vessament
de zona
Conductor / Personal
4.- Avisar al responsable de la zona immediatament superior
de zona
5.- Si el conat s’ha produït per avaria de maquinària o en un vehicle, aquest Conductor / Personal
quedarà immobilitzat. Avisar a Equip Motor
de zona
6.- Retirar el material absorbent utilitzat en la contenció del vessament i
tractar-lo com a residu especial.

Responsable de zona

7.- Comunicar l’incident al departament afectat, a l’Àrea de Seguretat i
Salut i a SGN.

Responsable de zona

MODE D’ACTUACIÓ EN JORNADA LABORAL NOCTURNA I/O FESTIVA
Actuació
1.- Quan el vessament accidental sigui detectat per una part externa, la
CDO o bé el Cap de guàrdia rebrà un missatge
2.- CDO avisarà al Cap de guàrdia si aquest no ha rebut la notificació

Responsable
CDO/Cap de guàrdia
CDO

3.- Informar sobre la incidència a l’Àrea de Seguretat i Salut i a SGN
Cap de guàrdia
Equip d’Intervenció:
Durant la jornada laboral, l’equip d’intervenció serà el propi de la zona de conservació i/o el conductor
del vehicle implicat
Fora de la jornada laboral , s’avisarà a la CDO per a que contacti amb l’equip d’intervenció immediata
Directori: Telèfons d’emergència
Observacions:
Sempre s’actuarà tenint en consideració les mesures establertes i vigents en quant a seguretat
laboral en el treball.
En cas de petits vessaments que afectin directament el terreny, s’abalisarà la zona i ràpidament es
remourà la terra afectada.
En qualsevol cas, les terres contaminades seran retirades com a residu perillós.

PROCEDIMENT MEDIAMBIENTAL

PMA 13

ACTUACIÓ EN CAS D’EMERGÈNCIA PER INCENDI O
VESSAMENT A LA DSEVB

Pàgina 13 / 15
Ed. 25/03/2016 Rev. 2

Annex 6. Actuació en cas d’emergència per vessament
Situació d’Emergència:
Classificació:
Vessaments accidentals de proporcions majors durant el transport,  Conat d’emergència
transvasament o manipulació de combustible, oli, productes químics o
residus perillosos, en punts de recollida d’aigües pluvials, clavegueram,  Emergència general
espais verds, via pública o centres de treball.
Impactes mediambientals potencials (especificar):
 Medi hídric
 Medi edàfic
 Medi atmosfèric
 Altres

MODE D’ACTUACIÓ
Actuació
1.- Si el vessament s’inflamés, activar la instrucció d’actuació per a cas
d’incendi

Responsable
Conductor / Personal
de zona

2.-. Intentar contenir el vessament mitjançant material absorbent de forma
que no flueixi als punts de recollida d’aigües pluvials, ni al clavegueram,
ni a masses vegetals.

Conductor / Personal
de zona

3.- Comunicar amb la CDO indicant de quina substància es tracta, i on s’ha
originat
4.- Abalisar la zona afectada del vessament
5.- Avisar al responsable de la zona immediatament superior.

Conductor / Personal
de zona
Conductor / Personal
de zona
Conductor / Personal
de zona

6.- Si el conat s’ha produït per avaria de maquinària o en un vehicle, aquest
quedarà immobilitzat. Avisar a Equip Motor

Conductor / Personal
de zona

7.- Recollir el vessament mitjançant pales o altres mitjans, si és possible

Conductor / Personal
de zona

8.- Emmagatzemar el residu en contenidors especials i etiquetar-los
conforme al residu corresponent i gestionar-los segons el PMA 11

Responsable de la
zona

9.- Comunicar l’incident al departament afectat, a l’Àrea de Seguretat i Salut Responsable de la
i a SGN.
zona

MODE D’ACTUACIÓ EN JORNADA LABORAL NOCTURNA I/O FESTIVA
Actuació

Responsable

1.- Quan el vessament accidental sigui detectat per una part externa, la
CDO o el Cap de guàrdia rebran el missatge

CDO/Cap de guàrdia

2.- Avis als bombers i/o a l’equip d’actuació immediata

CDO/Cap de guàrdia

3- Informar sobre la incidència a l’Àrea de Seguretat i Salut i a SGN.

CDO/Cap de guàrdia

Equip d’Intervenció:
Durant la jornada laboral, l’equip d’intervenció serà el propi de la zona de conservació i/o el conductor
del vehicle implicat
Fora de la jornada laboral, s’avisarà a la CDO per a que contacti amb l’equip d’intervenció immediata
Directori: Telèfons d’emergència
Observacions:
Sempre s’actuarà tenint en consideració les mesures establertes i vigents en quant a seguretat
laboral en el treball.
En qualsevol cas, les terres contaminades es retiraran com a residu perillós.
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Annex 7. Actuació en cas d’emergència per incendi forestal
Classificació:
 Conat d’emergència
 Emergència general

Situació d’Emergència:
Incendi forestal
 Medi hídric
 Medi atmosfèric

IMPACTES MEDIAMBIENTALS POTENCIALS
 Medi edàfic
 Altres: Generació de residus

MÈTODE D’ACTUACIÓ EN JORNADA LABORAL
Actuació

Responsable
Responsable de les
tones

-

Coordinar les comunicacions e identificar les responsabilitats

-

Usar els mitjans disponibles contra incendis forestals, però sempre
sense posar-se en perill i solament es subministrarà aigua als bombers

Personal de tones

-

Comunicar amb els seus responsables, pels medis previstos per això

Personal de tones

-

Informar sobre la incidència a l’Àrea de Seguretat i Salut i a SGN

Responsable de les
tones /Cap de Guàrdia

MODE D’ACTUACIÓ EN JORNADA NOCTURNA I FESTIVA
Actuació

Responsable

-

Quan l’avís d’emergència sigui activat pel CGE-BOMBERS, la CDO,
Cap del departament o bé el Cap de guàrdia rebrà un missatge

CDO/ Responsable de
les tones / Cap de
guàrdia

-

Avisar a les tones de reg si l’emergència es dóna en jornada nocturna.
Els dies festius les tones de reg no estan operatives

-

Informar sobre la incidència a l’Àrea de Seguretat i Salut i SGN

Responsable de les
tones / Cap de Guàrdia
Responsable de les
tones / Cap de Guàrdia

Equip d’intervenció
Durant la jornada laboral, seran les pròpies tones que reguen l’arbrat viari en els diferents torns

OBSERVACIONS
Relació d’equips d’intervenció. Directori de telèfons.
Sempre s’actuarà tenint en consideració les mesures establertes i vigents en quant a seguretat laboral
en el treball.
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Annex 8 IMPMA 13.03 Acta de reunió del simulacre
Acta de reunió del simulacre

IMPMA 13.03

Data:
Lloc:
Hora:
Sessió:
Assistents:

..........................................................................................................................

Absent......

................................................

Objecte:

Acta del tancament de conclusions sobre el Simulacre del PMA 13

Descripció
del
simulacre:

.

....................................................................

Descriure el tipus de simulacre realitzat

INTRODUCCIÓ
Introdueix les conclusions que deriven de la realització dels simulacres que s’han portat a terme en:
L’objecte és el d’avaluar les incidències detectades, en el procés de simulacre executat i identificar les
accions de millora a aplicar.
1. Deficiència detectada:
1. Proposta de solució:
2. Deficiència detectada:
2. Proposta de solució:
Punts forts:

Punts dèbils:

Recomanacions de millora:

Elaborat per: Jaime Ocaña (Tècnic de SGN)

Sr/a

Signatura

Signatura

Data:

Data:

