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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1 Antecedents i objecte d’aquest document
L’Ajuntament de Sabadell porta una dècada treballant en la recuperació dels espais fluvials
de la ciutat. Aquesta recuperació natural i social dels cursos d’aigua ha portat a
desenvolupar grans obres de sanejament i adequació, la majoria de les quals centrades al
Riu Ripoll. Es poden concretar en:
o

Sanejament de les aigües

o

Proteccions fluvials

o

Millores paisatgístiques

o

Creació de zones d’horta de caràcter social ordenades i amb valor ambiental i
educatiu

o

Creació de zones d’estada

o

Difusió social del riu

o

Reutilització de l’aigua

El present projecte pretén millorar l’espai fluvial de la Riera Seca des del pont de la carretera
C-155 de Sabadell a Granollers a l’alçada del barri sabadellenc de Poble Nou fins a la
caseta de bombeig (Can Mas), límit de terme amb Polinyà. Es tracta de definir la traça de la
llera tot recuperant l’antic recorregut del canal principal, crear aquelles proteccions
necessàries amb tècniques de bioenginyeria i millorar la qualitat paisatgística de l’entorn. En
conjunt cal aconseguir la seguretat hidràulica al temps que es millora l’estructura
paisatgística de la zona.

Naturalea Conservació s.l.
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1.2 Emplaçament
L’emplaçament de l’espai fluvial objecte del present projecte executiu és el tram de la Riera
Seca (Riera de Santiga) al seu pas pel barri de Poble Nou de Sabadell. Aquesta zona es
troba inclosa dins el corredor verd vallesà de Farell-Marina, el qual compren el territori
situat entre la riera de Caldes i el Ripoll des del Farell fins a la serra de Marina. Al mateix temps,

es troba inclosa a l’Espai agroforestal de Llevant, el qual té la finalitat de mantenir els
espais naturals dels municipis vallesans de Castellar del Vallès, Sabadell, Polinyà,
Sentmenat, Caldes de Montbui, Palau-Solità i Plegamans, Santa Perpètua de la Mogoda i
Montcada, ja que conformen un corredor entre els espais protegits de les serralades
prelitoral i litoral.
L’àrea d’intervenció està compresa entre el pont de la carretera C-155 de Sabadell a
Granollers, on s’ajunten el torrent de Canyamares i la Riera Seca, i el límit sud de la zona
urbana del barri, coincidint amb Can Mas. Les actuacions són de caràcter continu al llarg de
tot el tram.

Naturalea Conservació s.l.
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Gran part de les actuacions descrites al projectes troben concentrats al sistema hídric,
entenent aquest com la zona ocupada per la llera pública i els terrenys de titularitat privada
o pública que l’envolten i que integren el corredor biològic associat al riu, la vegetació de
ribera i la zona inundable.

Representació de la zonificació en l’espai fluvial

1.3 Promotor
Les intervencions definides en la present memòria les promourà l’Ajuntament de Sabadell.

1.4 Estat actual
El tram de la Riera Seca objecte d’estudi ressegueix el Barri de Poble Nou de Sabadell de
nord a sud per l’extrem est de la seva trama urbana.
Aquesta riera, que neix de la confluència del torrent de Can Oller amb el torrent de Can
Riera i que segueix per a abocar les seves aigües al riu Besòs, no deixa de ser el típic curs
de règim mediterrani amb presència d’aigua pocs dies al llarg de l’any.

Naturalea Conservació s.l.
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1.4.1 Càlculs del cabal mitjançant el mètode racional

Naturalea Conservació s.l.
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1.4.2 Usos de l’espai
La Riera Seca presenta un grau força elevat de degradació de la vegetació de ribera degut
a la forta pressió antròpica que rep la zona, causada principalment per l’existència de la
zona d’horta, els abocaments de deixalles i l’ocupació de l’espai fluvial. Aquesta degradació
es concreta per la poca cobertura del bosc, en certes zones i per la important presència
d’espècies invasores com la canya (Arundo donax).
L’espai està distribuït en zones ben diferenciades: trobem bosc de pi blanc o alzinar o, una
extensa zona d’horta, camps de conreus, erms, una zona de transició entre la trama urbana
i l’espai fluvial i uns espectaculars talussos que connecten amb l’espai agroforestal.
Envoltant la riera trobem una zona que ha estat parcel·lada i destinada al cultiu d’espècies
d’horta. En la majoria de casos per tal de separar cada una de les parcel·les s’ha utilitzat
plàstics, filferros i elements marginals com somiers o plaques de fibrociment.
Existeix una zona de transició entre l’àrea urbana i l’espai fluvial que tot i tenir
característiques comunes amb la zona pròpiament fluvial, divergeix tant pel seu
manteniment com per l’elevat pendent que presenta en certs punts.
Podem dividir aquest espai en tres sub-zones:
El tram inicial, degut a les modificacions del traçat del torrent, es troba a la mateixa cota que
el camp de futbol i per tant els fenòmens d’inundació de la pista esportiva són freqüents. A
continuació, trobem uns talussos vegetats entre àrees més planeres on s’hi ha plantat de
forma rectilínia diversos peus de pollancre i oliveres. En aquesta zona s’evidencia un cert
manteniment de la vegetació, inexistent a la resta de l’espai fluvial. Finalment, hi ha uns
talussos verticals que no presenten problemàtiques importants pel que fa a l’estabilitat de la
seva estructura geomorfològica.
1.4.3 Estat actual de la vegetació
En aquest apartat es fa referència a la vegetació present a l’àrea d’estudi. Per tal d’ubicar
totes les espècies s’ha elaborat un plànol de l’estat actual en el que es pot distingir, en el
cas de l’estrat arbori i arbustiu, aquells peus aïllats dels que formen agrupacions amb el fi de
caracteritzar amb profunditat l’espai.
Al llarg de tot el traçat del torrent trobem comunitats de canyar al·lòcton (Arundo donax).
Naturalea Conservació s.l.
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La canya (Arundo donax) es una planta perenne originaria d’Àsia que freqüentment trobem
cultivada o naturalitzada. Adquireix importants desenvolupaments degut al seu bon sistema
rizomatós, aquest consta d’un sistema de tiges horitzontals i subterrànies amb aspecte
d’arrel. La presència de canya, potenciada per l’elevada proximitat de la riera amb la zona
d’horta, és abundant al llarg de tot el tram fluvial estudiat, presentant importants nuclis de
grans dimensions continus, que impedeixen en molts casos el desenvolupament de les
espècies pròpies de vegetació de ribera. A més, en molts punts l’abundància de canya
morta forma taps a la llera i en moments de crescuda del torrent inunda la zona d’horta.
Vegetació de ribera
Pel que fa a la vegetació de ribera les principals espècies detectades a la zona són l’àlber
(Populus alba), el pollancre (Populus nigra), el lledoner (Celtis asutralis) i l’om (Ulmus
minor).
Trobem àlbers concentrats en dos punts diferents al llarg del curs fluvial estudiat. En els dos
casos hi ha una gran quantitat de rebrots joves al voltant d’algun exemplar de més edat. Per
altra banda, trobem tres peus de pollancre de grans dimensions propers a les zones d’horta
i algun lledoner aïllat. Pel que fa als oms, la majoria estan afectats per la grafiosi, una
malaltia produïda per un fong (Ophiostoma ulmi), que obstrueix els vasos conductors de la
saba i provoca un assecament de les fulles; la malaltia es transmet mitjançant uns
escarabats (Scolytus scolytus) que fan la posta a l’escorça de l’om. Trobem aranyoners
(Prunus spinosa) disposats linealment als marges de la riera fet que ens fa pensar en que
han estat plantats. En diversos punts trobem rebrots d’àlber (Populus alba) i d’om (Ulmus
minor).
Comunitat de Bardissa
La comunitat de bardissa (Pruno rubion), caracteritzada per l’alta densitat d’arbusts i lianes
que la integren, està representada bàsicament per l’esbarzer (Rubus ulmifolius). La trobem
als marges de la riera amb la canya i als peus dels talussos ocupant grans extensions.
Acompanyant a l’esbarzer trobem l’arítjol (Smilax aspera), heura (Hedera helix), rebrots
d’oms (Ulmus minor), esparreguera (Asparagus acutifolius) i vidalba (Clematis vitalba). En
aquelles zones amb un grau d’humitat elevat trobem el creixem bord (Apium nodiflorum).

Naturalea Conservació s.l.
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A la Riera Seca trobem tres tipus de comunitats de bardissa:
Comunitat pluriespecífica d’espècies de bardissa
Comunitat monoespecífica d’esbarzer (Rubus spp.)
Comunitat de bardissa rica en espècies i amb estrat arbori d’alzines i roures.
Vegetació ruderal
Parlem de vegetació ruderal quan ens referim a zones on s’hi desenvolupen espècies
nitròfiles, anuals i pròpies d’erms. Aquest tipus de comunitat la trobem principalment als
erms que envolten la zona d’horta i als marges de camins, és a dir, en espais on les
activitats humanes han provocat una degradació de la zona. La vegetació ruderal situada
propera als carrers asfaltats rep un cert manteniment i ho evidencia el fet que moltes zones
estan llaurades, pel contrari, un cop ens allunyem dels espais urbanitzats el manteniment
d’aquesta vegetació és nul.
Les espècies més freqüents d’aquestes zones són Mercurialis spp., roldor (Coriaria
myrtifolia), dent de lleó (Taraxacum spp), esbarzers (Rubus spp), Stellaria media, fonoll
(Foeniculum vulgare) entre d’altres. També s’hi pot observar l’herba sabonera (Anagallis
arvensis) i la rosella (Papaver rhoeas)
Zona d’alzinar i altres formacions boscoses
El bosc present a l’àmbit d’intervenció és de caire mediterrani amb espècies com l’alzina
(Quercus iles spp. Ilex), arç blanc (Crateagus monogyna), roure (Quercus faginea), pi pinyer
(Pinus pinea), ginesta (Spartium junceum), romaní (Rosmarinus officinalis). Juntament amb
aquestes espècies trobem grans nuclis d’esbarzers (Rubus ulmifolius) i heura (Hedera
helix).
A la zona de transició entre la trama urbana i l’espai fluvial trobem diferents espècies
arbòries plantades. Al tram inicial, espai sense cap tipus de desnivell comprès entre el camp
de futbol i la riera, hi localitzem un plàtan de grans dimensions. Aigües avall l’espai de
transició està definit per uns talussos amb presència d’oms (Ulmus minor) la majoria
afectats per la grafiosi, pollancres (Populus nigra) i dos peus d’ailant (Ailanthus altissima)
amb algun rebrot dispers per la zona. A continuació i resseguint el límit amb l’àrea urbana
trobem un espai pla, amb diversos peus de pollancres plantats i dos oliveres (Olea europea
var. europea), que limita amb els talussos vertical als peus dels quals hi circula la riera.

Naturalea Conservació s.l.
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Zona d’horta
Resseguint el torrent i situats a la primera terrassa fluvial hi trobem horts i camps de conreu
llaurats. Associats a aquesta zona hi ha figueres (Ficus carica L.), pollancres (Populus nigra)
i llorers (Laurus nobilis L.), entre d’altres.

1.5 Diagnosi ambiental
1.5.1 Imatge objectiu
afavorir el millor funcionament del conjunt de la riera, facilitant l’evacuació d’aigua
durant les avingudes i evitant així les freqüents inundacions
promoure l’augment de la biodiversitat vegetal i animal, tot eliminant espècies
al·lòctones i plantant arbres, arbusts i helòfits.
eliminar els processos de degradació existents en les zones hortícoles, referents a
abocaments incontrolats de deixalles i deposicions de runes.
millorar el valor del conjunt de la zona de riera per a un millor ús social.
1.5.2 Presència de vegetació d’interès
Ens trobem en un tram curt de la riera Seca, compres
entre la carretera C-155 (Sabadell-Polinyà), fins a la finalització
del barri del Poble Nou, uns 700 metres més avall. El tram es
caracteritza per descriure una forma meandriforme, d’acord amb
la lleu pendent del terreny.
Passant a parlar de la flora d’interès, podem considerar
que aquesta es troba formada per una part de vegetació al·lòctona. Entre aquesta hi
destaquen les canyes (Arundo donax), que presenten grans masses uniformes, amb uns
valors mitjos de trenta-cinc metres de llargada i quinze d’amplada. Ens trobem amb franges
de riera que únicament contenen masses de canya a banda i banda, de forma
monoespecífica. En el tram de riera descrit hi trobem uns 7000m2 de canya (en els 25
metres més propers al curs d’aigua).
L’elevada presència de canya està relacionada amb la qualitat de la vegetació de
ribera que hi trobem, tal i com es tractarà en el següent apartat.
De totes maneres, a la riera de la Seca també hi trobem certa vegetació de ribera
autòctona. Dins del tram estudiat, trobem que la major part d’aquesta es troba en el
meandre més proper al camí de Can Mas. En aquest punt és on hi trobem un seguit
d’arbres de ribera, com serien els oms (Ulmus minor), els pollancres (Populus sp.), i d’altres
que no ho serien tant directament, com el lledoner (Celtis australis), el pi pinyer (Pinus
pinea) i l’alzina (Quercus ilex). Trobem que en un terç del tram estudiat s’hi troben arbres
pròxims, i en l’altre part únicament hi trobem l’estrat herbaci, arbustiu i lianoide. Dins dels
Naturalea Conservació s.l.
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arbustos abunden els esbarzers (Rubus ulmifolius), formant extenses masses properes a les
zones de canyes. També hi trobem algun rebrot de salze, juntament amb altres espècies de
ribera, si bé, dins del conjunt, són poc representatives.
Analitzant la topografia de la riera a l’escala de l’estudi, observem que
transversalment és molt suau. La diferència de cota entre la base de la riera i els entorns
més pròxims és com a molt d’un metre. Aquest fet és el què explica les inundacions que es
donen a les proximitats del camp de futbol quan hi ha avingudes.
S’ha fet un estudi d’inundabilitat del tram de riera estudiada. Per una longitud de
5,95km s’ha mesurat una superfície de 7,02 km2. La cota superior d’aquest tram és de
350m, i la inferior de 144m. El grau d’urbanització és de 0,106 . El pendent és del 3,46%,
sense assolir grans desnivells. El temps de concentració considerat és de 1,52 hores. El
coeficient d’escorrentiu és de 0,46, tal i com es pot apreciar al veure el tipus de vegetació de
la zona. Els cabals màxims per als períodes de recorrència de 10, 100 i 500 anys, són de
37,3 m3/s, 62,8m3/s i 84,8m3/s, respectivament.
1.5.3 Indicadors d’estat ecològic previ (QBR)
Mitjançant l’índex QBR es pretén establir una valoració qualitativa de l’estat actual
del bosc de ribera a l’àmbit d’estudi. Tanmateix, si es recullen aquestes dades
periòdicament es pot detectar la tendència de canvi de la qualitat del bosc de ribera a la
zona a mitjà i llarg termini. En aquest cas, podríem saber l’increment de la qualitat del bosc
que pot derivar de les actuacions de restauració dins la llera que es proposen a continuació.
Conèixer l’estat del bosc de ribera ens permet tenir informació sobre la qualitat de
l’espai com a corredor fluvial, la capacitat d’emmagatzematge i retenció d’aigua i sediments
que retarda la formació d’avingudes i disminueix la velocitat de l’aigua, la recàrrega de
l’aqüífer i l’estabilització de les lleres amb l’entramat de les arrels, fet que disminueix el risc
d’erosió. També és un bon indicador de la quantitat de refugis per peixos, mamífers aquàtics
i invertebrats. L’aport de matèria orgànica procedent del bosc de ribera és font de matèria i
d’energia per l’inici de les cadenes tròfiques del medi aquàtic; a més un bosc ripari que actuï
de filtre pels nutrients pot esmorteir l’eutrofització. L’ombra que ofereix el bosc regula
l’entrada de llum, el creixement de les algues i la quantitat d’oxigen dissolt de les aigües.
Per altra banda, moltes de les funcions hidrològiques i ecològiques esmentades
tenen una gran transcendència econòmica, especialment des del punt de vista de gestió
sostenible dels ecosistemes naturals i suposa un estalvi de grans inversions per al
manteniment del llit i una garantia de recursos naturals, aigua, sòl, vegetació i fauna ripària,
i varietat específica més gran d’arbres de ribera autòctons
A continuació es desenvolupa el procés pel qual s’obté el valor que ens mostra la
qualitat de la vegetació de ribera de la riera Seca, l’índex QBR.
Naturalea Conservació s.l.
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Analitzant el grau de cobertura de la zona de ribera, sense comptar les plantes
anuals, s’ha observat que hi ha entre un 50 i un 80% de cobertura vegetal. En el primer tram
abundes les canyes, i en el següent altres arbustives i algun arbre. I pel que fa referència a
la connectivitat entre el bosc de ribera i l’ecosistema forestal adjacent, apuntar que és
inferior al 25%, doncs en la major part hi ha camps agrícoles o urbanitzacions, i les
connexions amb la massa forestal son baixes. D’aquest apartat obtenim una puntuació de
10+(-10), del que resulta una puntuació de 0 punts.
Passant al següent apartat ens trobem amb l’anàlisi de l’estructura de la coberta.
Hem considerat que hi ha una cobertura d’arbres d’entre el 25 i 50%, i en la resta de la
cobertura els arbustos superen el 25%.
1.5.4 Caracterització geomorfològica i hidràulica
La riera de la Seca es troba en una conca hidrogràfica
relativament petita. Aquesta neix al turó de Canyameres, al nord
oest de Sabadell. Passa per la barriada del Poble Nou, i segueix
fins a trobar-se amb la riera de Polinyà a l’alçada de la Llagosta.
Passada l’autopista s’uneix amb el riu Besós fins a desembocar
al mar. Així doncs, la riera Seca es troba dins la conca
hidrogràfica del Besós, de 1020 km2.
Geològicament,

ens

trobem

a

les

Cadenes

Costeres Catalanes, que tenen una orientació estructural NESW, paral·lela a la costa. La seva forma actual és el resultat de la
superposició de processos compressius durant l’Eocè i l'Oligocè (Paleogen), i d’una
distensió posterior d’edat miocena. Les roques que hi afloren, igual que als Pirineus,
corresponen a un sòcol paleozoic hercinià, seguit d’una successió mesozoica. Als marges
del massís, a la vora de la conca de l'Ebre, o a l’interior de les fosses miocenes, afloren les
roques terciàries. La compressió paleògena donà lloc a grans falles orientades NESW que
afecten tant al sòcol paleozoic com a la seva cobertura. Cal destacar, la característica sèrie
sedimentària triàsica, dins els materials mesozoics, que configura molts dels escarpats
d’aquestes serralades.
En la conca hidrogràfica del Besós ens trobem una tipologia d’aqüífers porosos no
consolidats, que litològicament provenint de dipòsits d’al·luvials i planes costaneres actuals.
1.5.5 Justificació del projecte
La proposta de millora del curs de la riera Seca al barri del Poblenou de Sabadell es
troba justificada pels problemes de creixements de cabals durant les avingudes, el què
comporta que aquestes sobresurtin de la llera. A més, cal apuntar que a prop de la riera es
troba el Camp de futbol Poble Nou de la Salut, el que comporta un perill d’inundació.
Naturalea Conservació s.l.
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Per disminuir aquests problemes es proposa una nova secció, que contingui la riera,
i calculada en base a la T10 (període de recurrència de 10 anys).

1.5.6 Fotografies aèries històriques (justificació de la protecció hidràulica)
S’ha consultat cartografia històrica per a veure l’evolució del traçat de la riera al llarg
del temps, i concretament en la zona pròxima al camp de futbol. A continuació s’adjunten les
imatges (tant ortofotos com mapes topogràfics) dels darrers anys.

ortofoto1967

ortofoto1977

ortofoto1984

ortofoto actual

Naturalea Conservació s.l.
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resum de l’evolució del curs de la riera de la
Seca al llarg dels últims anys (1967-2009)

Si analitzem la comparativa de l’evolució del traçat al llarg del temps, observem que
hi ha una variació d’uns +/- 5 metres del curs de la riera en les darreres dècades, si bé
treballant sobre la ortofoto hi pot haver un petit marge d’error, doncs la vegetació pot donar
cert lloc a variacions. D’aquesta manera, concloem que a l’alçada del camp de futbol no hi
ha hagut grans variacions en el traçat al llarg del temps.
A continuació es mostra una ampliació de les proximitats del camp de futbol i del
meandre que hi segueix a continuació, per a observar les lleugeres variacions:

ortofoto1967, entorn camp de futbol

Naturalea Conservació s.l.
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ortofoto1984, entorn camp de futbol

ortofoto actual, entorn camp de futbol

resum de l’evolució del curs de la riera de la
Seca en les proximitats del camp de futbol al
llarg dels últims anys (1967-2009)

L’evolució que observem al analitzar les diferents fotografies aèries es pot deure a
diversos factors (climatològics, pressions d’usos......), i també pel fet que la base de la
mateixa no es troba molt definida, el que es pretendrà millorar amb la proposta.

Naturalea Conservació s.l.
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1.6 Vegetació potencial
Les comunitats vegetals que actualment composen el nostre paisatge són el resultat d’un
procés de transformació al llarg de la història. Aquesta transformació implica una reflexió
sobre com serien les comunitats existents sense la intervenció de l’home, definint una
vegetació teòrica en funció dels factors abiòtics anomenada vegetació potencial.
- Comunitats forestals
Alzinar litoral Viburno-Quercetum ilicis amb pi blanc (Pinus halepensis)
Als punts amb major insolació i exposició es troba alternada l'alzina (Quercus ilex sp.ilex)
com arbre principal amb pi blanc i pinassa, mentre que els punts més obacs i humits es
troba alternada amb roure (Quercus cerrioides).
El sotabosc de l’alzinar està format pel llentiscle (Pistacea lentiscus), el marfull (Viburnum
tinus), l'aladern (Rhamnus alaternus), el fals aladern (Phillyrea latifolia) i l'arboç (Arbutus
unedo). Aquest estrat es veu doblement atapeït per la presència de nombroses lianes com
l'heura (Hedera helix), l'arítjol (Smilax aspera) i la rogeta (Rubia peregrina) entre d’altres.
Presenta un estrat herbaci escàs que pot anar acompanyat d'arbustos baixos com el
galzeran (Ruscus aculeatus), l'esparraguera (Asparagus acutifolius).
- Boscos i bosquines de ribera
Albereda litoral Vinco-Populetum albae i omeda amb heura Hedero-Ulmetum minoris
La comunitat vegetal característica és l’albereda litoral, juntament amb l’omeda amb heura
situada al marge extern de l’albereda.
Les espècies més típiques d'aquestes comunitats són l'àlber (Populus alba), la vinca (Vinca
difformis), l'om (Ulmus minor) i l'heura (Hedera helix), acompanyades per altres espècies
com l'arç blanc (Crataegus monogyna), el saüc (Sambucus nigra) o el sanguinyol (Cornus
sanguinea). La comunitat herbàcia és, també, d'una gran riquesa amb la menta borda
(Mentha rotundifolia), l'herba sabonera (Saponaria officinalis) i la sarriassa (Arum italicum)
com espècies més destacades.

Naturalea Conservació s.l.
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L’omeda fins fa poc era l’arbre de ribera més comú en les zones on la comunitat forestal
havia estat eliminada. Actualment, una malaltia pròpia, la grafiosi, n’ha reduït
considerablement la seva presència al Vallès exceptuant alguns exemplars joves de port
arbustiu.

Salzeda de sarga o sargar (Saponario salicetum-purpureae)
A les àrees més directament afectades per les avingudes s'hi pot trobar la salzeda de sarga,
comunitat bàsicament arbustiva. Es tracta d'una comunitat dominada per la sarga (Salix
eleagnos) i el saulic (Salix purpurea), que presenta espècies herbàcies acompanyants com
l'herba sabonera (Saponaria officinalis), la menta borda (Mentha rotundifolia) o la dolçamara
(Solanum dulcamara). Aquesta comunitat pot aparèixer acompanyada de la gatelleda
(Carici-Salicetum catalaunicae), pròpia d’obacs humits, formada bàsicament pel gatell (Salix
atrocinerea), i amb un estrat herbaci amb càrexs (Carex pendula, Carex remota), cua de
cavall (Equisetum maximum), fenàs boscà (Brachypodium sylvaticum), canabassa
(Eupatorium cannabinum) i sarriassa (Arum italicum) entre altres.
Bardissa amb roldor Rubo-Coriarietum
La bardissa amb roldor és la darrera de les comunitats potencials. És una de les bardisses
més comunes de la terra baixa i es localitza en zones obagues i de forts pendents. Les
espècies que dominen la comunitat són el roldó (Coriaria myrtifolia) i l'esbarzer (Rubus
ulmifolius). També podem trobar-hi l'aranyoner (Prunus spinosa), l'arç blanc (Crataegus
monogyna) i la vidalba (Clematis vitalba).

- Comunitats helòfites
Canyissar Typho-Schoenoplectetum glauci
Acostumen a instal·lar-se sobre trams de riu inundables on predomina el substrat de textura
fina. Presenten una gran importància biològica perquè són lloc de cria i refugi de nombroses
espècies animals, sobretot des del punt de vista ornitològic (Folch et al., 1984); i perquè
representen una increïble capacitat depurativa de l’aigua que la transforma en una
depuradora activa natural.
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Jonceda de cap ferrat Cirsio-Holoschoenetum
Aquesta comunitat és la representativa del sector, on l'espècie principal és el jonc boval
(Scirpus holoschoenus). També hi són característiques d'altres espècies com la menta
borda (Mentha rotundifolia) o el cap-ferrat (Cirsium monspessulanus) i altres petits joncs
com la jonca d'estany (Scirpus lacustris).

1.7 Proposta de línies d’intervenció
Amb la restauració d’aquest tram de la Riera Seca es pretén recuperar la traça original,
millorar la funcionalitat ambiental, amortir els efectes de les avingudes d’aigües, protegir els
marges afectats i millorar la qualitat paisatgística de l’entorn.
Per al desenvolupament del projecte s’ha previst actuacions en diferents sectors de la riera,
en funció de les seves característiques:
1.7.1 Treballs previs d’acondicionament de l’espai: eliminació d’impactes
1.7.1.1 Eliminació de la canya
1.7.1.2. Eliminació de taps a la llera
1.7.1.3 Retirada de deixalles i andròmines
1.7.1.4 Eliminació de barraques i tanques
1.7.2 Preparació del terreny
1.7.2.1 Reperfilat del terreny
1.7.2.2 Acopi d’espècies autòctones
1.7.3 Repoblació
1.7.3.1 Plantació de bosc de ribera
1.7.3.2 Plantació de roureda
1.7.3.3 Plantació de salzeda
1.7.3.4 Plantació d’hidròfits

1.7.1 Treballs previs d’acondicionament de l’espai: eliminació d’impactes
1.7.1.1 Eliminació de la canya
Descripció de la problemàtica
La canya Arundo donax presenta un bon sistema rizomatós, es tracta d’un sistema de tiges
horitzontals i subterrànies amb aspecte d’arrel que normalment adquireixen importants
Naturalea Conservació s.l.
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desenvolupaments. De manera que en cremar la seva part aèria o simplement tallar-la, les
tiges subterrànies rebroten i els resultats obtinguts, al cap dels mesos, són poc satisfactoris.
En el cas que es vulgui eliminar realment l’espècie d’un indret, cal extreure els rizomes
mitjançant maquinària i aquests han d’ésser retirats per tal que no tornin a arrelar. També
caldrà fer un repàs manual per tal d’arrencar a mà, quan encara és fàcil, els petits
fragments de rizoma que haguessin pogut sobreviure a la intervenció.
Val a dir que en els llocs intervinguts resta una superfície exposada i remoguda que pot
ésser fàcilment reocupada per aquestes o altres espècies invasores o d’autoecologia
ruderal. Així, doncs, l’espai hauria d’ésser replantat amb espècies autòctones pròpies de la
ribera: plantació d’arbres de ribera (encara que siguin de port petit), sembra de llavors
(tractades amb hormones, per exemple), damunt d’un substrat biodegradable si les
condicions del medi ho fan necessari.

Eliminació de la canya al Torrent de Colobrers, febrer 2008.
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En el cas de la Riera Seca alguns dels nuclis de vegetació contigus a la zona d’horta no
seran eliminats, ja que la canya (Arundo donax) es àmpliament utilitzada per part dels
pagesos de la zona.

Problemàtica associada a la canya Arundo donax
a) Impacte paisatgístic. Tendeix a ocupar tota la superfície disponible, especialment si són
àrees sense vegetació o amb vegetació baixa, com és el cas objecte de la proposta.
b) Inestabilitat de talussos. Si bé inicialment sembla que la canya pot contribuir a
estabilitzar talussos, a la llarga, el propi pes de la massa vegetal, provoca
despreniments.
c) Gran cost de manteniment. El creixement d’aquesta planta és molt gran de primavera a
tardor, en èpoques favorables pot créixer més d’un metre al mes. Per tant cal fer un
manteniment constant i costós.
d) Problemes de plagues. Els ambients monoespecífics tenen sempre problemes
d’espècies plaga, fins i tot poden esdevenir refugi de rosegadors com la rata.
No eradicar la canya vol dir deixar una porta oberta a recomençar el problema pel que es
recomana la seva total eliminació.

Eliminació de la canya al Torrent de Colobrers,
febrer 2008.
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Procediment
Desbrossada amb braç articulat de part aèria.
Fer cúmuls de tot el material desbrossat mitjançant maquinària retroexcavadora.
Carregar a camions- bolquet i transport a abocador de residus vegetals.
Extracció de la part enterrada (el rizoma):
Extracció dels rizomes fins a 0.5m de profunditat amb retroexcavadora, i amb el suport d’un
equip humà rastrejant la superfície remoguda per extreure algun rizoma restant.
Fer cúmuls de tot el material extret mitjançant maquinària retroexcavadora.
Deixar assecar el material en una zona propera a la zona d’actuació.
Crema controlada.
Per evitar l’aparició de nous rizomes es realitzaran operacions de plantació.

Secció

Part aèria

Rizoma
0,5 m

Naturalea Conservació s.l.
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Taules resum dels procediments per a l’eliminació de la canya:
Eliminació de la part aèria:
-

Triturat de la canya amb braç desbrossador.

-

Fer cúmuls de tot el material desbrossat mitjançant maquinària retroexcavadora.

-

Càrrega i transport a abocador de residus vegetals.

Naturalea Conservació s.l.
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Eliminació de la part soterrada (el rizoma):
-

Extracció dels rizomes fins a 0.5m de profunditat amb retroexcavadora, i amb el

suport d’un equip humà rastrejant la superfície remoguda per extreure algun rizoma
restant.

-

Fer cúmuls de tot el material extret mitjançant maquinària retroexcavadora.

-

Assecat i crema controlada.

-

Repàs manual de tota la superfície afectada, pocs dies després d’haver realitzat el

reperfilat de les zones afectades.

1.7.1.2 Eliminació de taps a la llera
Descripció de la problemàtica
Hi ha zones en que l’elevada quantitat de canya morta dipositada a la llera forma taps, fet
que es veu agreujat per l’acumulació de tot el material arrossegat. Aquests taps impedeixen
el pas normal de l’aigua, inundant els horts i prats adjacents en moments d’avinguda. És
necessari eliminar doncs, tot aquest material i evitar d’aquesta manera els riscos associats.
També inclou la retirada o escarificada de fins i fangs anòxics per tal d’oxigenar-los.
Els treball es realitzaran majoritàriament amb màquina tipus Bob-Cat amb un posterior
reperfilat manual per eliminar les afectacions sobre el terreny de la maquinària. Degut a
tractar-se d’un terreny amb sediment originari de material codolar arrossegat pel riu no
s’estimen efectes significatius de sobrecompactació del sòl.
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Els

residus

específicament,

seran
essent

gestionats
transportats

a

l’òrgan gestor competent. En el cas dels
residus especials es gestionaran de forma
independent amb avís al Director de l’obra
i

la

corresponent

gestió

i

transport

especial.

1.7.1.3 Retirada de deixalles i andròmines
El fet que aquest tram de la Riera Seca estigui tan proper a una zona urbana fa que
augmenti el nombre de deixalles i andròmines disperses al llarg de l’àrea d’intervenció. Per
tal d’augmentar el valor ecològic de la zona i millorar paisatgísticament els entorns es
procedirà a la seva retirada.
Els treballs consisteixen en treure els abocaments a la llera i als espais adjacents. Els
treballs es realitzaran majoritàriament amb maquina tipus Bob-Cat amb un posterior
reperfilat manual per eliminar les afectacions sobre el terreny de la maquinària.
Els residus seran gestionats específicament, essent transportats a l’òrgan gestor competent.
Els residus especials es gestionaran de forma independent amb avís al Director de d’obra i
la corresponent gestió i transport especial

Naturalea Conservació s.l.

26

PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL DE LA RIERA SECA AL BARRI DE POBLE NOU

1.7.1.4 Eliminació de barraques i tanques
Les tanques construïdes amb materials marginals que separen les diferents parcel·les de la
zona d’horta generen un gran volum de residus que poden ser arrossegats en cas
d’avingudes. Així, per tal d’augmentar la capacita de desguàs de la riera, així com el seu
valor ecològic i paisatgísticament, es procedirà a la seva retirada.
Els treballs consisteixen en treure les tanques dels horts. Els treballs es realitzaran
majoritàriament amb maquina tipus Bob-Cat amb un posterior reperfilat manual per eliminar
les afectacions sobre el terreny de la maquinària.
Els residus seran gestionats específicament, essent transportats a l’òrgan gestor competent.
Els residus especials es gestionaran de forma independent amb avís al Director de d’obra i
la corresponent gestió i transport especial

1.7.2 Preparació del terreny
Per poder realitzar les plantacions i assegurar el seu èxit, es realitzaran una sèrie
d’actuacions destinades a la posada a punt del terreny.
1.7.2.1 Reperfilat del terreny
Els moviments de terres es realitzaran amb maquinària adequada, seguint tots els criteris i
les normes de seguretat i higiene laboral. Els treballs de la maquinària s’iniciaran un cop
s’hagi procedit al replanteig i marcatge topogràfic.
Tant les planes, talussos o depressions on intervingui la màquina es reperfilaran de forma
que quedin preparats sense l’impacte de la maquinària per a la instal·lació dels materials
vegetals. Cal tenir en compte que en determinats punts al llarg de la riera caldrà realitzar
aports extres de material mitjançant terra de reompliment, aquesta haurà de tenir una
proporció adequada de matèria orgànica i no contindrà runa ni cap tipus de material
provinent d’obra.
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1.7.2.2 Acopi d’espècies autòctones
La vegetació de la zona que degut a les tasques de recuperació de la geomorfologia fluvial
siguin eliminades seran replantades, sempre que sigui possible, durant les tasques de
revegetació.
El material vegetal podrà ser utilitzat directament, mitjançant el trasplantament de la
vegetació amb pa de terra o bé de manera indirecta a través d’estaques vives.

1.7.3 Repoblació
1.7.3.1 Plantació de bosc de ribera
El bosc de ribera és una rica comunitat formada per moltes espècies degut al fet de trobarse en una zona especialment favorable per la vida. Un bosc de ribera madur és un bosc
sovint atapeït amb arbres, arbusts, lianes, aus, amfibis, rèptils, miriàpodes, coleòpters i un
llarg etcètera.
L’objectiu de la intervenció es facilitar el desenvolupament vegetal de les espècies
potencials en aquells trams prop del riu que avui dia acullen alguns exemplars generalment
aïllats en la zona de treball. Alguns d’aquests exemplars són els darrers representants d’una
antiga comunitat de ribera.
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Resulta molt important escollir adequadament les espècies i la distribució a la zona, que cal
adaptar-la a les condicions microgeogràfiques que comporta el riu. També cal tenir en
compte els efectes del creixement d’aquesta comunitat en els marges consolidats per
espècies herbàcies que toleren poc les ombres.

S’han definit tres tipus de comunitats diferents en funció de la seva localització dins el tram
d’estudi: l’albereda litoral (Vinco-Populetum albae), la salzeda (Saponario salicetumpurpureae) i la roureda (Quercetum ilicis galloprovinciale cerrioidetosum).
En les zones on el curs fluvial és constant o el nivell de l’aqüífer és elevat la comunitat
vegetal característica és l’albereda litoral Vinco-Populetum albae. Les espècies més típiques
d’aquestes comunitats són l’àlber (Populus alba), el freixe de fulla petita (Fraxinus
angustifolia) i l’heura (Hedera helix), acompanyades per altres espècies com l’arç blanc
(Crataegus monogyna). La comunitat herbàcia consta de Iris pseudacorus, Scirpus
holoschoenus o Juncus spp.

Plantació de bosc de ribera (tipus albereda).
Espècie

Mida

Estrat arbori
Populus alba

100-150 cm

Fraxinus angustifolia

100-150 cm

Populus nigra

100-150 cm

Estrat arbustiu
Crataegus monogyna

60-80 cm

Sambucus nigra

60-80 cm

Arbutus unedo

60-80 cm

Pistacia lentiscus

60-80 cm

Estrat herbaci
Iris pseudacorus

plant plugTM

Scirpus holoschoenus

plant plugTM
plant plugTM

Juncus spp.
2

Densitat de plantació: 1 arbre/6 m , 1 arbust/4 m2 i 1herb./3 m2
Mortalitat prevista: 20%
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Procediment
Obertura dels forats de plantació, de 0,7 metres de profunditat i un metre de radi per arbres i
de 0,5 metres de profunditat i 0,7 metres per als arbusts. En cas de fer clots amb maquinaria
es desestructuraran els laterals
Abassegament de la terra al costat del forat i substitució d’un 50%, de la terra existent per
terra vegetal de textura franco-sorrenca amb un contingut mínim de matèria orgànica del 3
%.
Replanteig arbre i terraplenat del forat amb la terra millorada, incorporant 2 kg/arbre de
compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d’un 40% i 5.4 % d’àcids húmics i 100
gr/arbre d’adob químic complex del tipus 12-12-17-2 Mg.
Pel que fa a les plantacions es proposa l’agrupació dels individus en grups de 3-5-7
individus amb el doble objectiu de millorar la supervivència de la plantació i per tal de
afavorir l’aspecte naturalitzat de la plantació.

1.7.3.2 Plantació de roureda
Als punts amb major insolació i exposició al sòl trobem la roureda (Quercetum ilicis
galloprovinciale cerrioidetosum) amb alzina (Quercus ilex spp. ilex) com a arbre
acompanyant. El roure (Quercus cerrioides) n’és l’espècie principal.
El sotabosc està format pel llentiscle (Pistacea lentiscus), el marfull (Viburnum

tinus),

l’aladern (Rhamnus alaternus), el fals aladern (Phillyrea latifolia) i l’arboç (Arbutus unedo).
Aquest estrat es veu doblement atapeït per la presència de nombroses lianes com l’heura
(Hedera helix), l’arítjol (Smilax aspera) i la rogeta (Rubia peregrina) entre d’altres.
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Espècie

Mida

Estrat arbori
Quercus cerrioides

100-150 cm

Quercus ilex. Spp. ilex

100-150 cm

Estrat arbustiu
Pistacea lentiscus

60-80 cm

Viburnum tinus

60-80 cm

Rhamnus alaternus

60-80 cm

Arbutus unedo

60-80 cm

Phillyrea latifolia

60-80 cm

Estrat herbaci
Hedera helix

40-60 cm

Smilax aspera

40-60 cm
40-60 cm

Rubia peregrina
2

Densitat de plantació: 1 arbre/6 m , 1 arbust/4 m2 i 1herb./3 m2
Mortalitat prevista: 20%

Procediment
Obertura dels forats de plantació, de 0,7 metres de profunditat i un metre de radi per arbres i
de 0,5 metres de profunditat i 0,7 metres per als arbusts. En cas de fer clots amb maquinaria
es desestructuraran els laterals
Abassegament de la terra al costat del forat i substitució d’un 50%, de la terra existent per
terra vegetal de textura franco-sorrenca amb un contingut mínim de matèria orgànica del 3
%.
Replanteig arbre i terraplenat del forat amb la terra millorada, incorporant 2 kg/arbre de
compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d’un 40% i 5.4 % d’àcids húmics i 100
gr/arbre d’adob químic complex del tipus 12-12-17-2 Mg.
Pel que fa a les plantacions es proposa l’agrupació dels individus en grups de 3-5-7
individus amb el doble objectiu de millorar la supervivència de la plantació i per tal de
afavorir l’aspecte naturalitzat de la plantació.
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1.7.3.3 Plantació de salzeda
Per altra banda, a les àrees més directament afectades per les avingudes s’hi plantarà la
salzeda de sarga (Saponario salicetum-purpureae), comunitat bàsicament arbustiva. Es
tracta d’una comunitat dominada per la sarga (Salix eleagnos) i el saulic (Salix purpurea).

Espècie

Mida

Estrat arbustiu
Salix eleagnos

60-80 cm

Salix purpurea

60-80 cm

Salix fragilis

60-80 cm

Densitat de plantació: 1 arbre/6 m2, 1 arbust/3 m2 i 1herb./3 m2
Mortalitat prevista: 20%

Procediment
Obertura dels forats de plantació de 0,5 metres de profunditat i 0,7 metres per als arbusts.
En cas de fer clots amb maquinaria es desestructuraran els laterals
Abassegament de la terra al costat del forat i substitució d’un 50%, de la terra existent per
terra vegetal de textura franco-sorrenca amb un contingut mínim de matèria orgànica del 3
%.
Replanteig arbre i terraplenat del forat amb la terra millorada, incorporant 2 kg/arbre de
compost amb un contingut mínim de matèria orgànica d’un 40% i 5.4 % d’àcids húmics i 100
gr/arbre d’adob químic complex del tipus 12-12-17-2 Mg.

1.7.3.4 Plantació hidròfits
És objectiu del present projecte afavorir tots els hàbitats potencials de ribera. En aquest
sentit, en les zones de major impacte de l’aigua es vol potenciar la presència d’hidròfits de
ribera.
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La zona presenta una gran dinàmica amb dues característiques especials:
a) estiatges
b) fenòmens d’avinguda

Per tan considerem necessari la utilització de planta especialment desenvolupada fet que
ens suggereix utilitzar planta estructurada en fibra tipus Plant PlugTM com a tècnica de
bioenginyeria.

Característiques tècniques
Es tracta d’un sistema radicular de 20x20 cm d’una planta aquàtica estructurada en fibra de
coco que es presenta en un contenidor de 1 litre. Aquest desenvolupament dota la planta
d’una capacitat de colonització de nous espais més elevada, disminuint el risc de mortalitat
post-plantació i presentant una ràpida estructuració que la fa més resistent a condicions
extremes.
L’objecte d’aquesta tècnica és proporcionar una planta aquàtica que presenti un sistema
d’arrels i/o rizomes més i millor desenvolupats mitjançant la combinació d’un substrat inert i
d’unes tècniques desenvolupades als vivers de producció.
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Detalls executius
La instal·lació es realitza directament sobre el terreny, cavant un forat proporcional per
donar cabuda al sistema radicular estructurat en fibra i la seva posterior compactació. Per tal
d’assolir l’objectiu de protegir la superfície exposada al sol al voltant de la planta, minimitzar
l’elevada evaporació i mantenir la saturació hídrica del sòl, serà necessari realitzar un
manteniment a base de recs en els primers estadis de desenvolupament de la mateixa.
La densitat idònia d’instal·lació de la planta estructurada en fibra és de 1 individu cada 0,5
m2.
Aquestes plantes han de transportar-se minimitzant l’estrès hídric i les agressions que
puguin derivar del propi transport. La instal·lació ha d’efectuar-se durant les 24 hores des
del seu trasllat mantenint sempre durant el seu emmagatzematge les condicions d’humitat.
En l’àrea d’intervenció objecte d’estudi s’utilitzaran les espècies següents: Iris pseudacorus,
Scirpus holoschoenus i Juncus spp.
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1.8. Proposta d’actuacions
La proposta consisteix en adoptar un seguit de mesures de contenció de la riera per a
evitar les inundacions que es produeixen a l'alçada del camp de futbol, i en el meandre que
es troba a continuació. La proposta tracta de rebaixar la base de la riera 1 metre per a
delimitar el pas de l'aigua. Les terres sobrants es col·loquen en una mota per a evitar que
sobresurti l'aigua durant les avingudes. D'aquesta manera es compensa el moviment de
terres. Es distingeixen dos trams diferenciats. En un primer tram tenim una secció de 5
metres d'amplada i 2 metres de profunditat, ambdos talussos a 45 graus. El segon tram es
diferencia per tenir 2,5 metres de profunditat, i un parell de motes de terra artificial a
ambdues bandes del meandre. Les seccions s'han calculat amb base al període de
recurrència de 10 anys, de manera que no hi hagi inundacions.
A banda d'això, es col·loca una malla permanent de fibra de coco C-350 en els talussos,
per a evitar l'erosió durant el període en què no estiguin vegetats. Previ a tot aquest procés
es fa la retirada de la canya, incloent els primers 50cm de sol on s'hi troben els rizomes. El
resultat final és que passem a tenir un tram de 200 metres de la riera Seca en trinxera, amb
el marges vegetats.

1.8.1 Actuació 01: Recuperació del perfil geomorfològic
Es faran els moviments de terra corresponents per a canviar el perfil actual de la riera,
i passar a una secció hidràulicament més segura i que ens permeti l’evacuació d’aigua
durant les avingudes. Els resum en xifres és el següent:
Volum excavat

625 m3

Volum terraplenat

625 m3

Llargada tram intervingut

100 m
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1.8.2 Actuació 02: Retirada de deixalles i andròmines de la zona d’horta
Retirada de runa i materials diversos de les zones d’horts propers a la riera, d’acord
com s’especifica en la següent taula:

Tanca
Abocament
Caseta
Tanca

llargada amplada
97

alçada
1,5

6

Caseta

12

3

2

Tanca
Caseta

16
2

2

1,75
2

Tanca

62
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m2
145,5

m3

m3
extra
4

4
46

Abocament
Caseta
Abocament
Element construït
Clavegueram
Tanca
Tanca
Caseta
Casetes
Tanca
Casetes
Caseta
Caseta
Caseta
Caseta
Abocament
Tanca
Tanca

material
metall, plàstic

10

1,5
40
27
12
20
65
15
8
3
3
7

2,5
2

1,75
5

1,5

6
7
15
4
4
2
2,5

2,5

2

2,5
2,5
2
2
3,5
2
1,5
2

fusta, plàstic, metall
metall, plàstic
uralita, planxa
metàl·lica

30
92
36
28

metall, dipòsits d'obra
somiers metàl·lics,
plàstic
grava de riu
plàstic, uralita, metall
dipòsits plàstic, metall
pou d'obra
obra (formigó, totxos)
metall
metall (somiers)
fusta, plàstic, metall
fustes, obra
metall
metall, plàstic
fusta, metall
metall, plàstic
uralita
metall, plàstic

4

9

108,5
3
62,5
10
2
2,25
2
15
90
245
130
225
56
12
4,5
17,5

6
10

50
85
26

2
1,75

metall
metall, plàstic

170
45,5
719,5
719,5
m2
tanca

784,75
111
896
m3 residus
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1.8.3 Actuació 03: Eliminació de canya
Eliminació de canya, d’acord amb els amidaments següents:

Agrupació 2
Agrupació 3
Agrupació 4
Agrupació 5
Agrupació 6
Agrupació 7
Agrupació 8
Agrupació 9
Agrupació 10
Agrupació 11
Agrupació 12
Agrupació 13

llargada amplada superfície
màxima màxima
(m2)
36
11
1144
32
8
197
32
9
210
43
8
292
18
15
228
29
15
358
28
15
433
46
21
618
19
9
147
39
9
219
17
15
201
107
22
1513
5560
m2 canya

volum estimat
572
98,5
105
146
114
179
216,5
309
73,5
109,5
100,5
756,5
2996
m3 canya

1.8.4 Actuació 04: Plantacions
-

-

Pel que fa referència a les plantacions, els amidaments seran els següents:
120 arbres
380 arbusts
200 helòfits.
Les plantacions es duran a terme a les zones en què s’hagi retirat canya americana
(Arundo donax).
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Millora de la diversitat vegetal (albereda)

Espècie

Nombre

Proporció (%)

Mida

Estrat arbori

120

Populus alba

72

60

100-150 cm

Fraxinus angustifolia

30

25

100-150 cm

Populus nigra

18

15

Estrat arbustiu

240

Crataegus monogyna

11

25

60-80 cm

Sambucus nigra

13

30

60-80 cm

Arbutus unedo

11

25

60-80 cm

Pistacia lentiscus

9

20

60-80 cm

Estrat herbaci

200

Iris pseudacorus

60

30

plant plugTM

Scirpus holoschoenus

80

40

plant plugTM

Juncus spp.

60

30

plant plugTM

Millora de la diversitat vegetal (salzeda)

Espècie

Nombre

Proporció (%)

Mida

Estrat arbustiu

140

Salix eleagnos

70

50

60-80 cm

Salix purpurea

42

30

60-80 cm

Salix fragilis

28

20

60-80 cm
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2. DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA
A continuació es mostren imatges de l’estat actual de l’àrea d’intervenció. S’hi poden
observar els diferents impactes descrits als projecte, així com vistes generals de l’àmbit.

1

2
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3

4
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5

6
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7

8
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9

10
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11

12
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13

14

15
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16

17
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18

19

20
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21

22

Naturalea Conservació s.l.

48

PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL DE LA RIERA SECA AL BARRI DE POBLE NOU

3. PLÀNOLS
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3.1 Situació
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L’obra es troba ubicada al barri del Poblenou de Sabadell, direcció Sabadell Polinyà:
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3.2 Proposta
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4. PRESSUPOST
4.1 Justificació de preus
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4.2 Pressupost
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4.3 Resum del pressupost
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4.4 Pressupost d’execució material
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5. PLA DE SEGUIMENT I MANTENIMENT DE LES
ACTUACIONS
1.5.1. Manteniment
El manteniment de les actuacions constarà bàsicament en l’eliminació periòdica de
les plantes invasores en els punts on s’hagin retirat i en el reg de les plantacions.
1.5.2. Moviments de terres
Es realitzaran un seguit de moviments de terres per a obtenir la secció proposada,
però sempre de forma que es compensi el volum terraplenat amb l’excavat. Previ al
moviment de terres es faran les feines de retirada d’elements i d’eliminació de canya,
descrites a continuació.
1.5.3. Elements a retirar
Es preveu la retirada del conjunt de construccions hortícoles (casetes, tanques....) i
demés residus dipositats en les proximitats de la llera. Es farà una retirada selectiva dels
diversos materials, de forma manual i mecànica, i es duran a abocador controlat.
1.5.4. Eliminació de canya
Es realitzaran diferents visites a la zona d’intervenció durant els primers dos anys. En
cada una d’elles es farà un repàs manual i extracció de rebrots de canya. Igualment, a
l’estiu dels dos primers any després de la intervenció, es tornarà a passar la tanqueta
forestal en els talussos. El motiu de l’elecció d’aquesta època és que la planta ja ha
consumit la major part de les seves reserves i encara no ha començat a florir.
Any 1

Any 2

Visita 1: Primavera
Visita 2: Estiu
Visita 3: Tardor
Visita 4: Primavera
Visita 5: Primavera
Visita 6: Estiu

- Repàs manual i extracció rebrots canya
- Repàs manual i extracció rebrots canya
- Repàs amb una tanqueta forestal a la llera
- Repàs manual i extracció rebrots canya
- Repàs manual i extracció rebrots canya
- Repàs manual i extracció rebrots canya
- Repàs manual i extracció rebrots canya
- Repàs amb una tanqueta forestal a la llera

1.5.5. Plantacions
Es preveuen 6 regs d’establiment tant per als arbres com per als arbustos. Cada reg
serà de 20 litres per arbust i 50 litres per arbre.
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El reg es durà a terme escocell per escocell i no per dispersió ja que aquest darrer
reg afavoreix la proliferació d’espècies de tipus ruderal i invasor amb molt menys
requeriment hídric i amb un creixement molt més ràpid que els arbres i arbustos plantats.
El reg es farà amb poca pressió i lentament per tal d’evitar descalçaments d’arbres i
arbustos. Així, no es provocaran ni erosions ni rentatges de sòls.
Per tal d’assolir l’èxit desitjat en el reg, és a dir, assegurar el manteniment de la
humitat al voltant de la planta, es durà a terme un repàs dels escocells en cas que sigui
necessari. En les agrupacions d’arbustos, l’escocell ha d’englobar els diferents individus.
Un cop finalitzat el reg, es farà un repàs de l’estat de les plantes per adreçar totes les
que ho requereixin.

Naturalea Conservació s.l.

66

PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL DE LA RIERA SECA AL BARRI DE POBLE NOU

Seguiment
Les actuacions proposades en el present projecte fan i faran que el torrent realitzi el seu
propi assentament. Malgrat que aquest s’ha previst en el desenvolupament del projecte cal
anar realitzant revisions periòdiques per evitar possibles ocupacions, especialment durant el
primer any.
Per a dur a terme aquestes tasques, l’Ajuntament de Sabadell disposa de 6 equips de 3
persones amb vehicles tot terreny que fan el manteniment i actuacions de millora al sòl no
urbanitzable fent especial atenció als espais fluvials.
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6. PLA DE TREBALL

Eliminació de taps a la llera
Retirada de deixalles i andròmines de la zona d’horta
Recuperació del perfil geomorfològic
Acopi
d’espècies Arrencar els individus
autòctones
Replantació
Protecció hidràulica al marge dret a l’alçada del camp
de futbol
Millora de la diversitat vegetal (salzeda)
Millora de la diversitat vegetal (roureda)
Millora de la diversitat vegetal (albereda)
Introducció d’halòfits a la llera
Restauració del talús: construcció d’un enfeixinat
Gestió de l’aigua d’escorrentiu superficial al
coronament del talús
Gestió de l’aigua d’escorrentiu superficial al peu del
talús
Gestió de l’aigua d’escorrentiu superficial al talús
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Repàs manual i extracció de rebrots
Plantació de ribera

Reg de les plantacions
Reposicó planta morta i repàs hidrosembra

Retirada de taps a la llera
Control de possibles ocupacions
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7. AUTORITZACIONS EXPRESSES DELS PROPIETARIS
AFECTATS
Les obres descrites en el present projecte només afectaran al Domini Públic Hidràulic, i per
aquest motiu deixen de ser necessàries les autoritzacions expresses dels propietaris.
No obstant, a continuació es mostra la relació dels propietaris dels espais adjacents, amb
els que s’està fent les gestions per demanar-los les autoritzacions corresponents a les
actuacions que es duran a terme a l’espai fluvial estudiat.

Polígon-Finca

Titular Cadastral

006-00120

VALLCOR SA

007-00039

Llibre Tovar, Francisco

007-09521

Desconegut

007-00069

Desconegut

007-00046

Casas Edo, Juan (C.B.2)

007-00059

Vinardell Comas, Agustín

007-00067

Sampere Munt, Pablo

007-00006

Desconegut

007-00043

Can Mimó, S.L.

007-00068

Desconegut

007-00003

Desconegut

007-00030

Pastor Mas, Juan

007-00033

Pastor Mas, Juan

007-00034

Can Mimó, S.L.

007-09512

Pastor Mas, Juan

007-00040

Virgili Rosell, Juan

007-00042

Desconegut
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8. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
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2.9 Senyalització i balissament
2.10 Aplicació de la clàusula 50 del plec de clàusules administratives generals
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1. CONDICIONS GENERALS
1.1 Abast del Plec
Aquest document especifica les condicions tècniques per a la realització de les diferents
actuacions incloses al “Projecte executiu de restauració de l’espai fluvial de la Riera Seca al
Barri de Poble Nou” i constituirà la base del Plec de prescripcions per a la contractació de
les obres.

1.2 Direcció i inspecció de les obres
1.2.1 Direcció de les obres
La direcció, control i vigilància de les obres seran encarregades al corresponent Director
Facultatiu.
1.2.2 Director Facultatiu
El representant del Promotor davant del Contractista serà el Director Facultatiu, o la persona
a qui aquest delegui, que s'encarregarà de la direcció, control i vigilància de les obres.
1.2.3 Funcions del Director Facultatiu
Les funcions del Director Facultatiu en relació amb la direcció, control i vigilància de les
obres que fonamentalment afecten les seves relacions amb el Contractista són les
següents:
·

Realitzar visites d’inspecció de les obres. En aquestes visites, el personal de

l’empresa adjudicatària facilitarà la tasca de l’inspector i posant a la seva disposició els
elements i personal necessaris
·

Exigir al Contractista, directament o mitjançant el personal a les seves ordres, el

compliment de les condicions contractuals.
·

Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al projecte, o a les

modificacions degudament autoritzades.
·

Definir aquelles condicions tècniques que el present Plec deixa a la seva decisió.

·

Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quan a interpretació de

plànols, condicions de materials i d'execució d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin
les condicions del Contracte.
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·

Estudiar les incidències o problemes plantejats en l'obra, que impedeixin el normal

compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, si es així, les propostes
corresponents.
·

Resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds afectats per les obres.

·

Participar en les recepcions provisional i definitiva i redactar la liquidació de les obres

d'acord amb les normes legals establertes.

1.3 Obligacions del Contractista
Obligació de l’empresa constructora d’informar, abans del començament de les obres i amb
l’antelació suficient, als afectats de les obres, calendari, incidències i afectacions relatius a
l’obra. S’han de regular els mitjans a emprar per garantir aquesta informació i, en el seu cas,
si s’ha d’habilitar un servei permanent d’informació als ciutadans sobre l’evolució de l’obra
(amb indicació del pressupost corresponent amb partida independent).
Les obligacions de l’empresa constructora derivades de la legislació sobre contractació
pública i les que s’estableixin en els plecs, com ara:
- Facilitar al director o directora de l’obra, al promotor, al gestor, si escau, i a qui aquests
n’encarreguin el seguiment i el control, l’accés a tota la informació, tant documental com de
camp, que li requereixin en qualsevol moment de l’execució.
- Conservar degudament el llibre d’ordres.
- Complir totes les obligacions que es deriven de la legislació laboral o dels convenis
col·lectius i, especialment, les relatives a les normes de prevenció i seguretat i salut en el
treball, en aquest darrer cas, d’acord amb la regulació de l’article 47 de la pròpia Llei de
l’obra pública.
- Nomenar (amb visat del col·legi professional corresponent, si així resulta de la legislació
aplicable) el delegat o delegada de l’obra, que ha de complir els requisits de qualificació,
titulació i idoneïtat aplicables.

Tot el personal, ja sigui del Contractista, com dels Subcontractistes, presents en l'obra han
d'estar al corrent en el pagament de la Seguretat Social i el Director Facultatiu podrà exigir
els comprovants de pagament CT-1 i CT-2.
Els protocols i els controls de qualitat a aplicar en funció del tipus d’obra.
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L’obligació d’incorporar l’estudi bàsic de seguretat i salut en el treball;
La facultat d’efectuar auditories d’avaluació i de qualitat de l’obra abans de la recepció en
determinades obres.
El règim específic de les modificacions contractuals. Cal disposar d’un projecte prèviament
aprovat abans d’aprovar una modificació contractual (article 48 de la Llei)
L’obligació de presentar la memòria final en contractes d’import superior a 10 millions
d’euros, amb el contingut previst en l’article 49 de la Llei.
El règim de responsabilitats dels professionals i de les empreses, segons el que preveu
l’article 50 i l’obligació de contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi les
responsabilitats derivades del contracte.
L'incompliment d'aquestes obligacions per part del Contractista o la infracció de les
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà
responsabilitat alguna per part de l'Administració.
El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre
dedicar a la licitació. El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció,
pel normal acompliment de les seves funcions.
És responsabilitat de l’empresa contractista senyalitzar les obres, d’acord amb la normativa
corresponent.
1.4 Indemnitzacions per compte del contractista
Hom es regirà pel que disposi la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les
administracions públiques el “Plec de Clàusules Administratives Generals”.
Particularment, el Contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats
fets malbé, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista
adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua,
així com el medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fum etc. I serà
responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar.
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El Contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra i refer, quan aquesta finalitzi,
les servituds afectades conforme estableix el “Plec de Clàusules Administratives Generals”,
anant a càrrec del Contractista els treballs necessaris per a tal fi.

1.5 Despeses a càrrec del Contractista
A més de les despeses i taxes que s’anomenen al Plec de Clàusules Administratives
Generals, aniran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al
Contracte no es preveu específicament el contrari, les següents despeses.
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions,
ferraments, etc.
- Despeses de senyalització i tancament de l’obra d’acord amb la Direcció facultativa.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i
de zones confrontades afectades per les obres, etc.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris
contractats.

1.6 Replanteig de les obres
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la
correcta execució de les obres els quals han de ser aprovats per la direcció. També haurà
de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri necessari
per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials,
equips, mà d’obra necessaris per a aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista
Es signarà per part del Contractista i de la Direcció Facultativa una Acta de replanteig.
Obligatòriament el Contractista avisarà a la Direcció Facultativa, amb un mínim de 24 hores,
del començament dels treballs.
Els retards provocats per força major seran justificats i signats per la Direcció Facultativa. El
fet de no ajustar-se al temps prescrit i acceptat implica la rescissió del Contracte o
penalització.

1.7 Representant del Contractista
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Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà una persona
que assumeixi la direcció dels treballs que s'executen i que actuï com a representant seu
davant l'Administració a tots els efectes que es requereixin durant l'execució de les obres.

1.8 Classificació del Contractista
El Contractista adjudicatari de l'obra estarà en possessió del certificat de classificació dels
grups establerts pel vigent Reglament General de Contractació de l'Estat. Segons dades del
Registre Oficial d’Empreses Classificades, l’empresa contractista de l’obra haurà de tenir la
següent classificació:

Grup

Subgrup

Categoria

Tipus d’obra

E

5

c

Obres hidràuliques de defenses de marges i
canalitzacions

E

7

c

Obres hidràuliques sense qualificació específica

K

6

c

Obres especials de jardineria i plantacions

Les empreses subcontractades per l'execució de parts de l'obra hauran d'estar classificades
segons el grup que correspongui. La Direcció d'obra podrà refusar tot Subcontractista que al
seu judici no ofereixi garantia suficient.

1.9 Diari de les obres
A instància de qualsevol de les parts es portarà un llibre d'obra que el Contractista haurà de
tenir sempre en l'obra i on s'anotaran les ordres, instruccions i comunicacions que s'estimi
oportunes.
El Contractista estarà també obligat a transcriure en aquest llibre quantes ordres o
instruccions rebi per escrit de la Direcció. Totes les anotacions d'aquest llibre estaran
firmades per les dues parts.
Aquest llibre d'obra s'obrirà en la data de comprovació del replanteig i es tancarà en la data
de la recepció definitiva.
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1.10 Termini de garantia
El termini de garantia de l’obra serà d’un any comptat a partir de la seva recepció, d’acord
amb el que disposa l’article 147 de la Llei 13/1995 de 18 de maig, de contractes de les
administracions públiques llevat que en el Plec de Condicions Tècniques particulars, o en el
Contracte es modifiqui expressament aquest termini.

1.11 Conservació de les obres
Es defineix com a conservació de les obres tots aquells treballs que siguin necessaris per a
mantenir les obres en perfecte estat de funcionament. L’esmentada conservació s’estén a
totes les obres executades sobre el mateix Contracte (obra principal, balisatge, senyalització
i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques...)
El present Article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins el moment
de la recepció definitiva. Totes les despeses originades per aquest concepte aniran a càrrec
del Contractista.

1.12 Existència de tràfic durant l’execució de les obres
L’existència de determinats vials que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les
obres no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista.
El contractista programarà l’execució de les Obres de manera que les interferències siguin
mínimes i si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense
que això sigui motiu d’increment del preu del Contracte.

1.13 Interferència amb altres contractistes
El Contractista programarà els treballs de manera que durant el període d’execució de les
obres sigui possible realitzar treballs de jardineria i obres complementàries, com poden ser
l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas el Contractista
acomplirà les ordres de la Direcció, referents a l’execució de les obres per fases que

Naturalea Conservació s.l.

77

PROJECTE EXECUTIU DE RESTAURACIÓ DE L’ESPAI FLUVIAL DE LA RIERA SECA AL BARRI DE POBLE NOU

marcarà la Direcció de les Obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra
acabades, per tal d’endegar els treballs complementaris esmentats.

1.14 Existència de servituds i serveis soterrats
Quan sigui necessari d’executar determinades unitats d’obra en presència de servituds de
qualsevol tipus o de serveis existents que sigui necessari conservar, el Contractista està
obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs, de manera que s’eviti
la possible interferència i risc de qualsevol tipus. Amb aquest objectiu, el Contractista
sol·licitarà a les diferents entitats de serveis els Plànols de definició de la posició dels
esmentats servies i localitzarà les canonades de serveis i altres instal·lacions afectades.

1.15 Mesures d’ordre i seguretat
El Contractista resta obligat a adopta les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la
bona i segura marxa dels treballs.
En tot cas el Constructor serà única i exclusivament responsable, durant l’execució de les
obres, de totes els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres
persones de les obres o Entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les
responsabilitats annexes a l’acompliment de la vigent Llei sobre accidents de treball, i
disposicions posteriors.
Serà d’obligació del Constructor la Contractació de l’assegurança contra el risc per
incapacitat permanent o mort dels seus obrers.

1.16 Control d’unitats d’obra
La Direcció d’obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de
qualitat de les unitats d’obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l’obra.
L’import fins a l’1% del Pressupost de Contracte anirà a càrrec del Contractista segons el
Plec de Clàusules Administratives Generals d’aplicació.
La resta si s’escau, serà abonada per la propietat.
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1.17 Normativa aplicable
A més del que s'estableix en l'articulat d'aquest Plec serà d'aplicació la següent normativa:
- LLEI 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic («BOE» 261, de 31-102007).
- LLEI 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública (DOGC núm. 4.920, de 6 de juliol del 2007).
- Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.
- Llei de Contractes de l'Estat (Decret 923/1965, de 8 d'abril)
- Llei 5/1973, de 17 de març, sobre modificació parcial de la Llei de Contractes de l'Estat.
- Reglament General de Contractació d'Obres de l'Estat (Decret 3410/1975, de 25 de
novembre).
- Plec de Clàusules Administratives Generals de Contractació d'Obres de l'Estat (Decret
3854/1970, de desembre)
.- Reglament de seguretat del treball a la Indústria de la Construcció i Obres Públiques
(Ordre Ministerial d'1 d'abril de 1964).
- Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la Construcció i Obres
Públiques, especialment les dels decrets R.D.555/86 de 21/3/86, D.27015 de 20/9/86,
D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71 (B.O.E. 16/3/71).
- Disposicions mínimes de seguretat i salut qua han d’aplicar-se a les obres de construcció
temporals o móvils.
- RD 1627/1997 de 24 d’octubre (B.O.E. del 25 d’octubre de 1997)
- Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. de 9 de març de 1971).
- Totes les disposicions oficials que existeixen sobre la matèria d'acord amb la legislació
vigent.
És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la
prevenció de riscos laborals i a la seguretat i salut en la construcció, en concret, de la Llei
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).
D'acord amb l'article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d'elaborar un "Pla de
seguretat i salut" en el qual desenvolupi i adapti "L'estudi de seguretat i salut" contingut al
projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.

Abocaments d’aigües residuals:
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- Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. Decret 2414/1961, de 30,
novembre de la Presidència del Govern.
- Detergents: es prohibeix l’ús dels no biodegradables. Modificació dels articles 1 al 6.
Decret 93/1968, de 18 de gener, de la Presidència del Govern.
- Desenvolupament legislatiu en matèria d’evacuació i tractament d’aigües residuals. Llei
5/1981, de 4 de juny, de la Presidència de la Generalitat.
- El Decret 305/1982, de 13 de juliol, del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, desenvolupa la llei 5/1981, de 4 de juny , sobre el desenvolupament legislatiu en
matèria d’evacuació i tractament d’aigües residuals (DOG 8.06.81)
- Reglament de Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa el articles Preliminar, I, IV, VI i VII
de la Llei d’Aigües. Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, del Ministeri d’Obres Públiques i
Urbanisme.
Aigua:
- Normes provisionals sobre instal·lacions depuradores i d’abocament d’aigües residuals al
mar. Resolució de la Direcció General de Ports i Senyals Marítims (23.04.69)
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua. Ordre
del Ministeri d’obres Públiques de 28.07.74.
- Instruccions sobre especificacions a complir pels tubs de material plàstic per al seu ús en
sistemes de distribució d’aigua. Resolució del Departament d’Indústria i Energia de 7-06.88.
- Ordre del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme de 28.12.88 per el qual es regulen els
comptadors d’aigua Freda.
Medi ambient:
- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservació dels
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres
- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000,
per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigues
- Conservació dels espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres. Llei 4/1989, de 27 de
març, de la Jefatura de l’Estat.
- Llei d’Aigües (Llei 29/1985 juntament amb la llei 46/1999 de modificació de la Llei 29/1985)
Residus:
- Llei del 15 de juliol (DOGC del 28 de juliol de 1993), reguladora dels residus.
- Decret del 6 d’abril de 1994 (DOGC del 3 de juny de 1994), regulador del Registre general
de gestors de residus de Catalunya.
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-Decret del 30 de maig de 1994 (DOGC del 13 de juliol de 1994), pel qual es regulen i
adeqüen a la Llei de 26 de novembre de 1992 (DOGC) els procediments reglamentaris que
afecten les matèries en què intervé el Departament de Medi Ambient.
- Resolució del 16 d’octubre de 1995 (DOGC del 16 de novembre de 1995), per la qual es fa
públic l’Acord de Govern d’aprovació del Programa general de residus de Catalunya.
- Decret del 9 de gener de 1996 (DOGC del 9 de febrer de 1996), pel qual s’aprova el
Catàleg de residus de Catalunya.
- Resolució del 16 de juliol de 1996 (DOGC del 2 d’agost de 1996), per la qual es dóna
publicitat a l’aprovació dels programes d’actuació adoptats pel Consell de Direcció de la
Junta de Residus.
- Decret del 7 de gener de 1997 (DOGC del 13 de gener de 1997), sobre la Disposició del
rebuig dels residus en dipòsits controlats.
- Reial decret 1481/01, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de residus
mitjançant dipòsit en abocador.
- Deixalles i residus sòlids Urbans. Llei 42/1975, de 19 de novembre, de la Jefatura de
l’Estat.
- Normes tècniques pels abocadors controlats de residus industrials. Ordre del Departament
d’Urbanisme, Obres Públiques i Transport, de 17.10.84.
- Plec de Prescripcions tècniques Generals per a canonades de Sanejament de poblacions.
Ordre del Ministeri d’Obres públiques i Urbanisme de 15.0986
Seguretat i higiene en el treball:
- Llei del 8 de novembre de 1995 (BOE del 10 de novembre de 1995), sobre prevenció de
riscos laborals.
- Reial decret del 17 de gener de 1997 (BOE del 31 de gener de 1997), Reglament dels
serveis de prevenció.
- Ordre del 27 de juny de 1997 (BOE del 4 de juliol de 1997), que desenvolupa el Reial
decret del 17 de gener de 1997 (BOE del 31 de gener de 1997).
- Reial decret del 14 d’abril de 1997 (BOE del 23 d’abril de 1997), disposicions mínimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.
- Reial decret del 24 de març de 1995 (BOE del 29 de març de 1995), text refós de L’Estatut
dels treballadors.
- Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 (BOE del 29 de desembre de 1978),
títol I, capítol III, article 40.2.
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Accidents majors:
- Reial decret del 15 de juliol de 1988 (BOE del 5 d’agost de 1988), sobre prevenció
d’accidents majors en determinades activitats industrials.
- Reial decret del 29 de juny de 1990 (BOE del 21 de juliol de 1990), que modifica els
annexos i completa les disposicions del Reial decret del 15 de juliol de 1998 (BOE del 5
d’agost de 1998).
Agents biològics:
- Reial decret del 12 de maig de 1997 (BOE del 24 de maig de 1997), sobre protecció dels
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball.
Màquines:
- Reial decret del 26 de maig de 1986 (BOE del 21 de juliol de 1986), Reglament de
seguretat de les màquines (capítol VII).
- Reial decret del 27 de novembre de 1992 (BOE 11 de desembre de 1992), disposicions
d’aplicació de la Directiva 89/392/CEE relativa a les legislacions dels estats membres sobre
màquines.
- Reial decret del 27 de novembre de 1995 (BOE del 8 de febrer de 1995), que modifica el
Reial decret de 27 de novembre de 1992 (BOE 11 de desembre de 1992).
Productes químics:
- Reial decret del 8 de febrer de 1980 (BOE del 14 d’abril de 1980), reglament
d’emmagatzematge de productes químics.
- Reial decret del 14 de desembre de 1983 (BOE del 20 de febrer de 11984), que modifica
l’article 3 del Reial decret de 8 de febrer de 1980 (BOE del 14 d’abril de 1980).
Sorolls:
- Reial decret del 27 d’octubre de 1989 (BOE del 2 de novembre de 1989), sobre protecció
dels treballadors davant els riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball.
Tractors:
- Reial decret del 6 de juliol de 1986 (BOE del 2 d’octubre de 1986), Normes per a l’aplicació
de directives comunitàries relatives a l’homologació de tipus de vehicles, remolcs,
semiremolcs, parts i peces.
- Ordre del 22 de febrer de 1994 (BOE del 15 de març de 1994), que actualitza els annexos
I i II del Reial decret 2028/1986.
- Ordre del 9 de setembre de 1993 (BOE del 17 de setembre de 1993), sobre
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senyalització lluminosa dels tractors, maquinària agrícola i altres vehicles especials o de
transport especials.
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2. UNITATS D’OBRA CIVIL
2.1 Desbrossada i neteja de terrenys
És el treball consistent en excloure i retirar de les zones designades tots els arbres soques,
plantes, bardisses, canyes, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no
desitjable.
La seva execució inclou les operacions següents:
- Excavació dels materials objecte d’aclariment i desbrossada.
- Retirada dels materials objecte d’aclariment i desbrossada.
L’amidament es farà per metres quadrats mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny.

2.1.1 Execució d’obres
Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir
unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures existents,
d’acord amb el que, sobre això, ordeni el Director de les obres, que designarà i marcarà els
elements que calgui conservar intactes.
Quan s’hagin d’aterrar determinats arbres, s’evitarà de provocar danys a altres arbres o a
infraestructures existents com ferrocarril, línies elèctriques etc.
Totes les soques i arrels més grans de deu centímetres de diàmetre, seran eliminats fins a
una profunditat no inferior a cinquanta centímetres per sota de l’esplanada. Aquells arbres
que

ofereixin

possibilitats

comercials,

seran

tallats,

preparats

i

emmagatzemats

acuradament amb aquest fi. La longitud dels trossos de fusta serà superior a tres metres de
diàmetre si ho permet el tronc. Ara bé abans de procedir a talar els arbres el contractista
haurà de procedir a demanar els permisos i autoritzacions conseqüents.

2.2 Plantacions
És el treball consistent en l’excavació d’un sot, la plantació de la planta pertinent i el reg
d’implantació.
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La seva execució inclou les operacions següents:
- Manteniment de la planta en estat òptim durant el transport, emmagatzematge i plantació
- Realització d’un sot de la mida idònia per la planta
- Plantació i realització d’un escocell
- Reg d’implantació

2.2.1 Execució d’obres
Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir
unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge de la planta, d’acord amb el que,
sobre això, ordeni el Director de les obres, que designarà i marcarà els elements que calgui
conservar intactes.
S’haurà de tenir especial cura de les infraestructures existents en el tram a plantar;
canonades i altres infraestructures de pas de serveis.

2.3 Tècniques de bioenginyeria
És el treball consistent en la instal·lació de materials de bioenginyeria i altres tasques que
tinguin com objectiu la implantació de tècniques de bioenginyeria.
La seva execució inclou les operacions següents:
- Manteniment del material de bioeginyeria viu en estat òptim durant el transport,
emmagatzematge i instal·lació.
- Adequació de l’espai per tal d’instal·lar el material o efectuar la implantació de les
tècniques: reperfilat de talussos, excavació de rases, plantació, etc.
- Instal·lació del material pròpiament

2.3.1 Execució d’obres
Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir
unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge del material viu, d’acord amb el
que, sobre això, ordeni el Director de les obres, que designarà i marcarà els elements que
calgui conservar intactes.
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S’haurà de tenir especial cura de les infraestructures existents en el tram a implantar la
tècnica de bioenginyeria: canonades i altres infraestructures de pas de serveis així com la
idoneïtat de la implantació de la tècnica en funció dels paràmetres físics (velocitat de l’aigua,
orientació, nivell de sedimentació, tipus d’hàbitat, etc.)

2.4 Excavacions de tot tipus de terrenys
Les excavacions es faran d’acord amb els plànols i indicacions del Projecte i amb les dades
obtingudes del replanteig general de les Obres, els Plànols de detall i les ordres de la
Direcció de les Obres.
Les excavacions es consideren no classificades i es defineixen amb un preu únic per a
qualsevol tipus de terreny. L’excavació especial de talussos en roca, s’abonarà al preu únic
d’excavació.
Els preus de les excavacions inclouen el transport a qualsevol distància. Si a criteri del
Director de les Obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens es
transportaran a l’abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància
de transport. El Director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a
determinades zones baixes de les parcel·les assolint el Contractista l’obligació d’executar
els treballs d’estesa i compactació sense reclamar compensació econòmica de cap mena.

2.4.1 Mesurament i abonament
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència
entre els perfils presos abans i després dels treballs.
No són abonables les esllavissades o els augments de volum sobre les seccions que
prèviament s’hagin fixat en aquest Projecte.
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2.4.2 Advertència sobre els preus de les excavacions
El Contractista a l’hora d’executar les excavacions es referirà sempre als Plànols i
instruccions del Facultatiu. En cas que l’excavació a executar no fos suficientment definida,
sol·licitarà l’aclariment necessari abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran
abonades les esllavissades ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel
Director de les Obres.
Contràriament, si seguint les instruccions del Director, el Contractista executés menor volum
d’excavació que el que hauria de resultar de tots els plànols, o de les prescripcions fixades,
només es considerarà d’abonament el volum realment executat.
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs els
resultants de les esllavissades, s’hauran de reomplir amb el mateix tipus de material sense
que el Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional.

2.5 Terraplens
Consisteix en l’estesa i compactació de materials terrenys procedents d’excavacions o
préstecs.
L’equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per l’encarregat
Facultatiu en funció de les característiques del material a compactar segons el tipus d’obra.
El fonament del replè es prepararà de forma adequada, per suprimir discontinuïtats en les
superfícies efectuant els treballs necessaris de refinament i compactació.
A continuació s’estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït
perquè, amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix, el grau de compactació
exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no ho fossin
s’aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats
per això.

2.5.1 Mesurament i abonament
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic, realment executat i compactat al seu perfil
definitiu, mesurat per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.
El material a utilitzar serà en algun cas provinent de l’excavació a la traça: en aquest el
preu del replè inclou la càrrega, transport, estès, humectació, compactació i anivellació.
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En cas que el material provingui de préstecs, el seu preu corresponent inclou l’excavació,
càrrega, transport estesa, humectació compactació anivellació i cànon de préstec
corresponent.
En qualsevol dels dos casos, el preu serà únic sempre que els préstecs s’obtinguin
d’excavació dins l’obra. El director de les obres podrà autoritzar l’excavació de determinades
parcel·les a fi d’obtenir materials de préstecs.

2.6 Excavació i replè de rases i pous
Comprèn totes aquelles actuacions destinades a obrir les rases definides en l’execució de
trenques, treballs en talussos, abastament d’aigua i altres xarxes de serveis, a més les
rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.
Les excavacions es consideren com a no classificades i es defineixen amb un sol preu a
qualsevol tipus de terreny.
Si durant l’excavació apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa,
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les
esmentades operacions s’inclourà en els preus d’excavació.
El preu de les excavacions comprèn també els apuntalaments que siguin necessaris i el
transport de les terres a l’abocador, a qualsevol distància. La Direcció de les Obres podrà
autoritzar, si és possible, l’execució de sobreexcavacions per evitar les operacions
d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació
de rases s’abonarà per metres cúbics excavats d’acord amb la medició teòrica dels plànols
del Projecte.
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els
materials maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada
de tota la vegetació, la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües, la
construcció els apuntalaments i els calçats que es precisin , el transport dels productes
extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; indemnitzacions a qui calgui i arranjament de
les àrees afectades.
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2.7 Transport de terres a l’abocador
Tots aquells materials i terres que la Direcció d’Obra declari indesitjables, el Contractista els
carregarà i els transportarà fins a l’abocador. S’entén que en totes les partides resta inclosa
la part proporcional de càrrega i transport.

2.8 Afermat
2.8.1 Definició
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora:
-la preparació de la superfície d’assentament
-el subministrament, transport i dosificació del material
-l’extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades
-tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la
correcta execució d’aquesta unitat d’obra, incloent el reg d’imprimació
Amidament i abonament
El material s’abonarà per metres cúbics realment executats, mesurats amb arranjament a
les seccions tipus assenyalades als plànols.
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al 98% de la màxima
obtinguda a l’assaig “Proctor modificat” segons la Norma NLT 108/76.
El valor del mòdul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no serà inferior a 80 Mpa en
cas de TOT-U natural i 1.100 Mpa en cas de TOT-U artificial.
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es
comprovarà l’amplada i pendent de la secció transversal.
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt.
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle
de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera.
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2.9 Senyalització i balisament
S’ajustarà en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent i la normativa del
MOPT.

2.10 Aplicació de la clàusula 50 del plec de clàusules administratives generals
La definició dels elements de treball de les Obres d’Urbanització podrà tenir en compte
l’aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals.
Per tal de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i d’altres
detalls o elements constructius, amb les obres existents al ’entorn urbanístic, el Director de
les Obres podrà considerar el contingut de l’esmentada Clàusula, sempre que això no
suposi costos addicionals. L’esmentada clàusula també podrà ser d’aplicació a les
propostes de modificació de determinats elements dels serveis, per tal d’ajustar-se a les
normatives de les Companyies corresponents.
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3. MATERIALS
3.1.Condicions generals
Els materials que es proposin per al seu ús en les actuacions d'aquest projecte han
d'ajustar-se a les especificacions d'aquest Plec i a la descripció específica de la memòria i
descripció del projecte executiu.

3.1.1 Examen i acceptació
La Direcció d'Obra serà l'encarregada d'examinar i acceptar els materials, si bé l'acceptació
de principi no pressuposa la definitiva, que queda supeditada a l'absència de defectes de
qualitat o d'uniformitat considerats en el conjunt de l'obra.
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita
del Director de l’obra. Si fos imprescindible , a judici de l’administració , canviar aquell origen
o procedència, hom es regirà per que es disposa al Plec de Clàusules Administratives
Generals.
Per al subministrament de planta, el Contractista està obligat, i dins de l'expressat en aquest
Plec de Prescripcions, a reposar totes les falles produïdes, durant el termini de garantia i en
el moment més apropiat possible, i a substituir totes les plantes que no reuneixin les
condicions exigides en el moment del subministrament o plantació.
L'acceptació o el refús de materials correspon a la Direcció d'Obra que establirà els seus
criteris d'acord amb les normes i els fins del projecte. Quan els materials no fossin de la
qualitat prescrita en aquest Plec o no tinguessin la preparació que se'ls exigeix, o quan
encara que faltessin prescripcions específiques en el Plec es reconegui que no eren
apropiats per a la seva finalitat, el Contractista els haurà de substituir per uns altres que
satisfacin les condicions establertes.
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3.1.2 Emmagatzematge
Els materials s'emmagatzemaran, quan sigui necessari, de manera que quedi assegurada la
seva idoneïtat per al seu ús i sigui possible una inspecció en qualsevol moment. En el cas
de les plantes l’emmagatzemat tindrà lloc sota la supervisió directe de la Direcció d'Obra.

3.1.3 Substitucions
Si per circumstàncies imprevisibles hagués de substituir-se algun material, es consultaria
amb la Direcció Facultativa per aconseguir la seva autorització, especificant les causes que
fan necessària la substitució. Aquesta determinarà, en cas de substitució justificada, quins
nous materials han de reemplaçar els no disponibles, complint anàloga funció i mantenint
indemne l'essència del Projecte.
En el cas dels vegetals, els individus escollits hauran de pertànyer a les espècies, varietats i
especificacions que es detallen. Qualsevol planta d'origen al·lòcton serà refusada i
substituïda corrent la responsabilitat i les despeses a càrrec del Contractista.

3.1.4 Transport, manipulació i ús de materials
Es realitzarà de forma que no quedin alterades les seves característiques, ni pateixin
deteriorament les seves formes o dimensions.
Pel que fa als vegetals es tindrà en compte no produir ferides als troncs, protegir les guies i
el sistema radical, i reduir al màxim el temps transcorregut entre la recepció de les plantes i
la seva plantació, durant la qual es protegiran les arrels de l'aireació.
Aquestes premisses també es tindran en compte amb els materials de bioenginyeria ja que
les plantes que els conformen es troben directament lligades a l'aigua.

3.1.5 Inspecció i assaigs
El Contractista haurà de permetre a la Direcció de l’Obra i als seus delegats l’accés als
vivers, equipaments i altres espais on es trobin els materials i la realització de totes les
proves que la Direcció consideri oportunes.
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3.2 Aigua de reg
L’aigua que s’utilitza per a regs haurà de complir les següents condicions:
- El PH haurà d’estar comprès entre 6 i 8.
- La conductivitat elèctrica a 25º haurà de ser menor a 780 microohms/cm
- L’oxigen dissolt ha de ser superior a 3 mg/l.
- El contingut en sals solubles haurà de ser inferior a 2 micrograms/l
- El contingut en sulfats haurà de ser menor a 0,9 gr/l, el de clorurs no ha de sobrepassar
els 0,29 gr/l i el contingut en bor no pot ser superior a 2mg/l
- No podrà contenir bicarbonat ferrós, àcid sulfhídric, plom, seleni, arsènics, cromats ni
cianurs.

3.3 Materials per a plantacions
3.3.1 Definicions
Les dimensions i característiques que s'assenyalen en les definicions d'aquest article, són
les que han de tenir les plantes una vegada desenvolupades, i no necessàriament en el
moment de la plantació.
a) Arbre: vegetal llenyós, que assoleix 4 metres d'alçada o més. No es ramifica des de la
base i té una tija principal, anomenada tronc.
b) Arbust: vegetal llenyós que, com a norma general, es ramifica des de la base i no arriba
als 4 metres d'alçada.
c) Estaca o estaqueta: fragment de la tija d'un vegetal, de petita mida, que es planta per a
què emeti arrels i es desenvolupi.
d) Propàgul: fragment d'un rizoma o altra part de la planta amb potencial meristemàtic, de
petita mida, que es planta per a què emeti arrels i es desenvolupi.
e) Plançó: fragment de la tija d'un vegetal, de mida mitja (20-50 cm), que ha desenvolupat
arrels i que, previ trasplantament, es desenvoluparà fins arribar a adult.
f)Vivaç: vegetal no llenyós que té una vida de varis anys. En tot cas la seva vida supera els
dos anys.
g)Anual: vegetal no llenyós que completa el seu cicle vegetatiu en un període d’un any.
h)Bianual: vegetal no llenyós que viu durant dos períodes vegetatius. En general són
plantes que germinen i produeixen fulles el primer any i que floreixen i fructifiquen durant el
segon.
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i)Esqueix: fragment de qualsevol part d’un vegetal i de petita dimensió que es planta perquè
arreli i es desenvolupi.

3.3.2. Procedència
Coneguts els factors climàtics de la zona objecte del Projecte i els vegetals que han de ser
plantats, el lloc de procedència d'aquests ha de reunir les condicions climàtiques semblants
o menys favorables per al bon desenvolupament de les plantes, i serà, com a norma
general, un viver oficial o comercial acreditat.
Es considerarà una millora d’oferta per part del Contractista el fet d’utilitzar material produït
en viver a partir de llavors o estaques procedents de la mateixa conca hidrogràfica. Aquesta
millora podrà aplicar-se especialment en el cas de plantes de cicle anual o de creixement
ràpid.

3.3.3 Condicions generals del material
Les plantes hauran de pertànyer a les espècies, varietats o cultivars assenyalats al projecte
pertinent i reuniran les condicions d'edat, mida, desenvolupament, forma de cultiu i de
trasplantament que s'indiquen a l'apartat del present Plec.
Les plantes subministrades tindran un sistema radical en el que s'hauran desenvolupat les
arrels suficients per establir un equilibri amb la part aèria.
Seran refusades totes les plantes que presentin alguns dels següents símptomes:
a) Haver patit en qualsevol dels seus òrgans o la seva fusta, o ser portadores, de plagues,
fisiopaties, malalties criptogàmiques, bacterianes o víriques.
b) Haver estat cultivades sense espai suficient.
c) Presentar creixements desproporcionats, per haver estat sotmeses a tractaments
especials per altres causes.
d) Presentar estralls provocats per la fase d'arrencada o produïts pel transport.
e) No disposar de protecció o embalatge apropiat.
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El Contractista estarà obligat a substituir totes les plantes refusades i aniran a càrrec seu les
despeses ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard produït pugui
repercutir en el termini d'execució de l'obra.

3.9.4.Transport de la planta i material vegetat a l’obra
Precaucions a prendre entre la sortida del viver i la plantació: en l'interval comprès entre el
nòlit i la plantació es prendran les precaucions necessàries per a la conservació de les
plantes, evitant danys físics, sequera i gelades.
El període màxim entre la càrrega en el viver i l'estocatge de les plantes en el contenidor
serà de 24 hores.
El transport serà realitzat en les millors condicions (vehicle tancat, en caixes adaptades al
material, en envasos que quedin fixes i suficientment separats per tal que les plantes no es
deteriorin i no es produeixin trencaments en llurs parts aèries). En els exemplars a arrel nua
es realitzarà el transport amb les arrels ben embolicades amb bosses de plàstic
humitejades.
Les plantes restaran en els contenidors fins el mateix instant de la seva plantació,
transportant-les fins el sot de la plantació sense que l’envàs es deteriori.
En el cas del material vegetat en productes de bioenginyeria hauran de seguir les pautes de
manteniment de l’humitat i els sistemes radiculars integres fins l’arribada a l’obra i la seva
posterior instal·lació. El temps entre l’arribada i la instal·lació a l’obra no podrà, en cap cas,
superar les 24 hores.

3.3.5. Provisionament de planta i material vegetat a l'obra
S'organitzarà el provisionament de manera que el temps entre l'arribada de les plantes i la
seva plantació no sigui superior a tres dies per al material de viver.
En el cas dels exemplars d'arrel nua, es mantindran, fins el moment de ser plantats, amb el
pa d'arrels enterrat completament o embolicat amb una bossa de plàstic plena de terra i
humitejada i pels materials de bioenginyeria vegetats es mantindrà un nivell d'humitat
constant a les arrels que sobresurten.
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3.3.6 Dimensions i característiques de la planta
Les espècies que es proposen en les aforestacions i el material de bioenginyeria del
Projecte són autòctones i conformen comunitats associades a la ribera o a l’entorn més
immediat.
Les mides dels peus de les plantacions proposades es troben representades a la següent
taula en funció de l’estrat al que es troben inclosos.
Per altre banda, les dimensions poden variar en funció de les necessitats i objectius de cada
projecte.
Taula 1. Dimensions mínimes de les plantacions
Tipus de planta

Dimensions

Presentació

Estrat arbori

100-180 cm

Contenidor forestal/arrel nua

Estrat arbustiu

40-80 cm

Contenidor forestal

Estrat herbaci

20-30 cm

Alveol forestal

Estrat herbaci

20-30 cm

Planta estructurada en fibra (Plant plug)

3.4 Terra vegetal
S'entén per terra vegetal la barreja de sorra, llims, argila i matèria orgànica junt amb els
microorganismes corresponents. Aquestes terres hauran de tenir una textura franca, bastant
sorrenca i amb un índex de plasticitat menor de 8. El pH haurà de ser de 6,2-7 que és
l'òptim per al desenvolupament de bacteris i fongs fertilitzants.
La relació C/N haurà de ser aprox. 10.
Conductivitat elèctrica < 2 mmhos/cm
Composició granulomètrica de la terra fina: sorra (del 30 al 50%), llims (del 30 al 45%),
Argiles (del 10 al 25%). Cap element més gran de 20 mm.
Nitrogen: mínim 1000 ppm.
Fòsfor assimilable: tindrà com a mínim les quantitats especificades a continuació, segons es
realitzi la determinació per qualsevol mètode analític següent: mínim 10 ppm (Olsen); mínim
120 ppm (Burriel); mínim 100 ppm (Dyer); mínim 90 ppm (Egner-Riehm); mínim 20 ppm
(Truog); mínim 10 ppm (Van der Paauw); mínim 300 (Valor L).
Potassi assimilable: mínim 200 ppm (mètode de l’acetat amònic 1N); mínim 125 ppm
(mètode Egner-Riehm)
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Magnesi assimilable: mínim 90 ppm (mètode de l’acetat amònic 1N); mínim 36 ppm (mètode
del clorur càlcic).
De les anteriors especificacions la Direcció d’Obra podrà efectuar l’assaig de les que jutgi
oportunes)

3.5 Adobs o fertilitzants
Es defineixen com fertilizants o adobs els productes naturals orgànics o minerals inorgànics
que contenen al menys un dels tres macroelements nutritius essencials pels vegetals, es a
dir, nitrogen, fòsfor i potasi, podent contenir altres elements nutritius.
Es defineix com a riquesa, graduació, anàlisi o concentració d’un adob o fertilitzant la
quantitat de cada element nutritiu assimilable que conté, en pes, per unitat de producte.
Hi ha de dos tipus principals:
- Els fertilitzants orgànics
Els fems són la barreja de dejeccions líquides i sòlides del bestiar en la palla que li serveix
de jaç.
Les característiques que haurà de presentar són: estar sotmès a una fermentació anaeròbia
completa i a una riquesa mínima d’elements fertilitzants expressada en tant per mil: 5 pel
nitrogen, 3 per l’àcid fosfòric i 5 per la potassa; la proporció de matèria seca estarà
compresa entre el 23 i el 33%; el coeficient isohumic estarà comprès entre el 0,4 i 0,55; la
densitat mínima serà de 800 Kg per m3.
Finalment, cal esmentar la prohibició d’utilitzar fems de purins o gallinassa.
Els fertilitzants organominerals són el producte resultant de la barreja de fertilitzants
orgànics i minerals en diverses proporcions. Requereixen uns mínims de 15% de matèria
orgànica, 1% de nitrogen orgànic, un mínim del 2% de cada element nutritiu i la suma de
nitrogen més àcid fosfòric més òxid de potassi ha de ser igual o més gran al 13% del
producte total.
- Els fertilitzants minerals són aquells productes obtinguts mitjançant processos químics
desenvolupats a escala industrial que contenen unes quantitats mínimes d’un macroelement
principal (N,P,K). Són productes inorgànics.
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S’entén com a riquesa, graduació, anàlisi o concentració d’un fertilitzant mineral la quantitat
de cadascun dels elements nutritius, en forma assimilable i en pes que conté per unitat de
pes de producte.
No poden estar alterats per la humitat o altres agents físico-químics i hauran de ser de casa
comercial acreditada.
L’ús d’aquests fertilitzants s’haurà de minimitzar, prioritzant els fertilitzants orgànics i a ser
possible d’origen animal.

3.6 Esmenes
S’utilitzen per a millorar terrenys que presentin una textura o bé massa argilosa o bé massa
sorrenca ja que milloren l’estructura del sòl i la textura, augmentant en general la capacitat
de retenció d’aigua i nutrients i per tant la probabilitat de supervivència i desenvolupament
de la planta.
Els grups de substàncies que la composen són:
-polímers hidroabsorbents: han d’augmentar la capacitat del sòl per a la retenció de l’aigua i
de nutrients, així com el manteniment de l’eficàcia en el subministrament d’aigua a les
plantes. La composició química haurà de ser una barreja de diferents copolímers de
propenamid-propenoat en una proporció de 39,5%.
-adobs minerals solubles: combinació clàssica de sals de N-P-K.
-adobs minerals d’alliberament controlat: subministrament constant durant un any.
Aquests dos tipus d’adobs minerals formaran el 10,5% de l’esmena dividida en
macroelements (N, P, K i Mg) i minerals (bor, coure, ferro, manganès, molibdè i zinc).
-adobs orgànics: estimularan l’activitat microbiològica de la terra i contribuiran a mantenir les
condicions generals del sòl.
-estimuladors del creixement: potenciaran el creixement de les arrels, la foliació i la
producció de biomassa. Serà el 0,25%, d’origen tant mineral com orgànic.
-material portador: permetrà la repartició homogènia de tots els components i facil·litarà
l’aplicació mecànica uniforme. Serà el 49,75% i estarà composat per lava volcànica.
La presentació serà una barreja seca, en pols fins granulossa i fluida. Les dimensions dels
elements no superaran els 4 mm.
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3.7 Mulch
Es defineix com a mulch qualsevol material orgànic o inorgànic aplicat a la superfície del sòl
per a protegir les llavors, mantenir més uniformes les temperatures del sòl, reduir
l’evapotranspiració, enriquir el sòl o reduir l’erosió a l’absorbir l’impacte directe de les gotes
de pluja.
Es podran utilitzar els següents tipus:
- Cel·luloses
Les cel·luloses que s’empren com a mulch són de característiques diferents segons les
espècies vegetals a partir de les quals s’han fabricat, així com els procediments d’obtenció.
Una prova de qualitat d’aquest mulch consisteix en agafar una petita quantitat, barrejar-la
amb aigua i projectar-la sobre una paret. El mulch hauria de quedar enganxat a la paret i
estès uniformement, en cas contrari es refusarà. Les dosis no seran mai inferiors a 250
gr/m2.
- Palla de cereal
Pot procedir de qualsevol cereal. S’utilitzarà tant com surt de la recol·lectora, degudament
empacada. Es tindrà la precaució de que l’empacadora sigui de baixa pressió, per tal que no
es formin conglomerats de palla que dificultin la germinació. Les dosis no seran mai inferiors
a l’interval de 500-1000 gr/m2 .
- Mixtes
És corrent que cada fabricant obtingui el seu mulch barrejant substàncies de les substàncies
anteriorment descrites, incorporant materials diversos com el cotó, paper, etc.
Les dosis no seran mai inferiors a 250 gr/m2.
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3.8 Materials de bioenginyeria
3.8.1 Descripció dels materials
Els materials de bioenginyeria als que fa referència aquest apartat són:
- planta estructurada amb fibra
- canyissar estructurat en fibra
És preferible que estiguin constituïts amb elements biodegradables, així com els materials
utilitzats per a fixar-los al terreny: estaques de fusta, de ferro coarrugat i altres materials
biodegradables.
En els casos en què portin planta incorporada, s’hauran de seguir els mateixos principis que
en els maneig de la planta, apartat 2.2, en quan a emmagatzematge, transport i
substitucions de planta morta.
Hauran d’estar col·locats en els llocs més idonis per tal que la planta associada tingui unes
bones condicions d’humitat i irradiació solar.
El subministrament dels materials haurà de ser per part de proveïdors que ofereixin
materials amb les mateixes característiques tècniques dels proposats: densitat de la fibra,
degradabilitat dels materials, resistència a la tracció de la malla del gabió flexible,
desenvolupament de la planta, etc.
S’haurà de garantir una correcta instal·lació d’aquests materials. En cas que quedin poc
subjectes o mal orientats respecte els corrents (si es tracta d’un curs fluvial)...etc. s’haurà de
procedir a la seva reinstal·lació.
Rotllos estructurats amb fibra de coco tipus Fiber Roll
Es tracta d’estructures cilíndriques tipus biorrotllo de baixa densitat i composades per fibres
de diversos tipus: palla, coco, miscanthus, etc, generalment estructurades en fibres
degradables com ret de coco, destinades a retenir l’erosió.
També s’utilitzen rets de coco de gramatge alt amb les que s’enrotllen estructures
orgàniques de la zona: terres vegetals, branques... realitzant la mateixa funció.
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Camp d’aplicació
El seu camp d’aplicació és la prevenció de l’erosió a vessants afectats per incendis, obres...
i zones amb grans problemes d’erosió superficial.
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4. ACTUACIONS
4.1.Condicions generals
4.1.1.Conservació de les actuacions
El Contractista està obligat no només a l'execució de l'obra, sinó també a la seva
conservació fins a la recepció definitiva.
És responsabilitat del Contractista les faltes que en l'obra puguin advertir-se. S'estén al
supòsit que aquestes faltes siguin resultat exclusiu d'una inadequada o defectuosa
conservació de les unitats d'obra, encara que aquestes hagin estat examinades i aprovades
per la Direcció d'Obra, immediatament després de la seva execució o en qualsevol altre
moment dins el període de vigència del contracte.
En el cas d'arbusts i d'arbres, el Contractista es veurà obligat durant el termini de garantia a
la reposició de les marres en el menor temps possible a partir que es produeixin i des del
moment en que les condicions climatològiques permetin la seva plantació.
De forma independent, durant el termini de garantia, el Contractista estarà obligat a realitzar
els regs que les necessitats de les diferents espècies exigeixin, d'acord amb les
consideracions de l'apartat pertinent d’aquest mateix document, especialment a la primavera
i a l'estiu.

4.1.2. Precaucions especials durant l'execució de les actuacions
a) Impactes sobre l'aigua: durant les diferents etapes de la realització del projecte, les obres
que afectin a la làmina d'aigua seran realitzades en el moment en què el risc d’augment de
cabal de la riera sigui escàs.
b) Dipòsit de plantes i material de bioenginyeria: quan la plantació no pugui realitzar-se
immediatament després de rebre les plantes, caldrà procedir a dipositar-les.
El dipòsit afecta únicament les plantes que es reben a arrel nua o en pa de terra cobert per
embolcall porós (palla, torreta de fang, guix, etc.). No és necessari, en canvi, quan es reben
en pa de terra cobert de material impermeable (torreta de plàstic, etc.). L'operació consisteix
en col·locar les plantes en rases o forats recobrint les arrels amb un capa de terra de 20 cm
i distribuïda de manera que no restin intersticis en el seu interior, per tal de protegir-les de la
dessecació o de les gelades fins al moment de la seva plantació definitiva. Subsidiàriament
podran col·locar-se les plantes a l'interior d'un munt de terra. Excepcionalment, i només
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quan no sigui possible prendre les precaucions abans esmentades, se situaran les plantes
en un local cobert, tapant les arrels amb un material com les fulles, tela, paper, etc., que les
aïlli del contacte amb l'aire.
En cas del material de bioenginyeria s’haurà d’emmagatzemar en un espai on es minimitzi
l’estrès hídric. En cap cas superarà les 48 hores d’emmagatzematge.
c) Gelades i dessecació: No es realitzaran plantacions ni cap tipus de tractament vegetal
quan la temperatura ambient sigui inferior a 1ºC o quan el sòl romangués gelat. Si les
plantes es reben en obra en una d'aquestes èpoques, hauran de dipositar-se fins que
s'acabin les gelades.
Si les plantes han patit fred durant el transport no han de plantar-se, ni tan sols desembalarse, i es posaran en un lloc sota cobert on puguin descongelar-se lentament. S'evitarà situarles en locals amb calefacció. Si els estralls per la gelada han estat tan intensos que han
inutilitzat la planta, es rebutjaran els exemplars en qüestió.
Si presenten símptomes de dessecació, s'introduiran en un recipient amb aigua o amb un
brou de terra i aigua, durant uns dies, fins que aquests desapareixin. També podran
dipositar-se en una rasa, cobrint amb terra humida la totalitat de la planta.
d) Incendis: El Contractista haurà de seguir les disposicions vigents per a la prevenció i
control d'incendis, i a les construccions complementàries que es dictin pel Director d'Obra.
En tot cas, adoptarà les mesures per evitar que s'encenguin focs innecessaris i serà
responsable d'evitar la propagació incontrolada dels que es requereixin per a l'execució de
les obres, així com dels estralls i perjudicis que es puguin produir.

4.1.3.Senyalització d'obra i instal·lacions
El Contractista està obligat a instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a l'obra, la
circulació en la zona que ocupen els treballs i els punt de possible perill degut a la marxa
d'aquells, tant en aquesta zona com en les seves immediacions.

4.1.4.Millores proposades pel Contractista
El Contractista podrà proposar, sempre per escrit a la Direcció d'Obra, la variació d'elements
de l'obra que reuneixi millors condicions, la utilització d'una més esmerçada preparació o
qualitat de les unitats d'obra, l'execució amb diferents dimensions de qualsevol altra millora
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de naturalesa semblant que jutgi beneficiosa per ella.
Si el Director d'Obra estimés convenient, tot i que no necessària, la nova proposta, podrà
autoritzar-la per escrit, però el Contractista no tindrà dret a indemnització de cap classe,
sinó només a l'abonament del que correspondria si hagués construït l'obra amb estricta
subjecció al contractat.
Pel contrari, quan el Director consideri la necessitat d'adoptar la nova proposta es procedirà
a l'execució de les modificacions pertinents del Projecte.

4.1.5.Treballs no autoritzats i treballs defectuosos
Fins que tingui la recepció definitiva, el Contractista respondrà civil i penalment en el seu
cas, de l'obra contractada i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent, ni li doni
cap dret, la circumstància de que l'Administració hagi examinat o reconegut durant la
construcció, les parts i unitats d'obra o els materials emprats, ni que hagin inclosos aquests i
aquelles en les medicions i certificacions parcials.
Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que
existeixen ocults en l'obra executada, la Direcció d'Obra podrà optar, sempre abans de la
recepció definitiva, per alguna de les següents alternatives:
a) Demolició i posterior reconstrucció de l'obra defectuosa a satisfacció de la Direcció
d'Obra.
b) Reparació o substitució de les actuacions afectades fins assolir les característiques i
qualitats mínimes exigibles.
c) Aplicació d'un coeficient de reducció en els preus de les unitats d'obra a que afecten.
Aquest coeficient serà fixat per la Direcció d'Obra.

L'alternativa c) no es podrà aplicar mai quan els elements defectuosos es localitzin en zones
crítiques.
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4.1.6. Responsabilitats especials del Contractista
Les obres a realitzar hauran d'executar-se amb la cura necessària per a que els serveis
existents no pateixin danys ni alteracions. La recepció i/o indemnització per qualsevol dany
que es causi a aquests serveis anirà a càrrec del Contractista.

4.2.Tipificació de les actuacions amb material viu
Com a norma general les actuacions es realitzaran seguint l'ordre que a continuació
s'estableix. L'ordre, però, podrà alterar-se quan la naturalesa o marxa de les obres així ho
aconselli.

4.2.1 Plantacions
Normes generals de plantació
La plantació a arrel nua s'efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbusts que no
presentin especials dificultats per al seu posterior arrelament. Prèviament es procedirà a
eliminar les arrels danyades per arrencament o per altres raons, fins i tot és recomanable
tallar les puntes que més sobresurten, vigilant de conservar-ne el major nombre possible, i a
efectuar el pralinatge, operació que consisteix en submergir les arrels, immediatament
abans de la plantació, en una barreja d'argila, adob orgànic i aigua (a la que cal afegir una
petita quantitat d'hormones d'arrelament), que afavoreix l'emissió d'arrels i impedeix la
dessecació del sistema radical.
En la plantació d'estaques es seguiran les mateixes normes que en la plantació a arrel nua.
La mida del receptacle serà de 0,4 x 0,4 x 0,4 m en el cas dels arbustos a plantar a partir de
test , i 1 x 1 x 1 m en el dels arbres a partir de contenidor. En el cas dels exemplars a arrel
nua, la mida dependrà de la mida de l'aparell radicular de cada exemplar.
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Figura 1. Detall de l'aspratge i elements de suport

FONT: Normes Tecnològiques de Jardineria (NTJ08B)
Un cop s'hagi procedit a l'excavació dels receptacles s'afegirà terra vegetal i les esmenes
adients a cadascun d'ells. El volum de terra vegetal que s'afegirà a cada receptacle serà del
10% del volum del receptacle.
Finalment, els replens es faran amb el mateix sòl excavat i es procedirà a una lleugera
compactació.
La plantació, tant d'arbres com arbusts, ha de ser de manera tal que mai sobresurti del nivell
del sòl, quedant inclòs uns 3 cm per dessota.
Es realitzarà un clot de captació d'aigües al costat de l'exemplar de manera que aquest hi
quedi en contacte només per un costat.
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Figura 2. Condicionament del sòl per a plantacions d'arbres, arbusts i herbàcies

FONT: Normes Tecnològiques de Jardineria (NTJ08B)

4.2.2 Regs
El Contractista de la plantació, s'encarregarà de la realització del primer reg en el mateix
moment de la plantació.
En els casos en què es realitzi plantació damunt de superfícies restaurades i estabilitzades,
aquesta tindrà lloc, com a mínim, dos mesos després d'haver hidrosembrat. D'aquesta
manera, es permet un òptim creixement de la capa herbàcia evitant malmetre-la durant les
operacions de plantació. En cas de talussos amb pocs problemes d'estabilitat es pot
plantejar la possibilitat de realitzar la plantació abans d'hidrosembrar. Aquesta operació
haurà de ser aprovada per la Direcció d'Obra i realitzada amb temps suficient per poder
hidrosembrar abans del 15 de maig.
En cas que s'hagi d'instal·lar canonades o tubs pel reg, la canonada serà de foneria,
fibrociment, plàstic o polietilè, d’un recorregut al marcat i prèviament aprovat per la Direcció
d’Obra, així com els tubs establerts pel reg.
La Direcció fixarà els assaigs de recepció que hagin d’efectuar-se.
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4.2.3. Distanciaments i proteccions en les plantacions
Es seguiran, en tot moment, les densitats expressades per a cada tram a l'apartat pertinent
del projecte.
La disposició de les plantes serà irregular de manera que no es segueixi cap tipus de
linealitat i agrupats per comunitats vegetals de ribera.
Els exemplars a plantar es plantaran segons la disposició marcada a l'apartat esmentat
primer, però la barreja d'espècies dins de cada comunitat establerta. S'intentarà que els
límits entre diverses comunitats siguin el més barrejats possible de manera que no quedi
una alineació clara.
Les plantes localitzades en ambients exposats al vent i a la dinàmica litoral es protegiran
amb protectors de vent que es realitzaran en forma d’esteres amb canya amb una longitud
de 3 metres i estructurades amb estaques i corda.
S’hauran de localitzar de forma que minimitzin els efectes del vent, alhora que no provoqui
disfuncions en el creixement de les plantes ni canvis topogràfics que generin processos de
colmatació.

4.2.4. Manteniment
De forma general, és important el manteniment a realitzar durant el primer cicle vegetatiu de
qualsevol planta, que és el moment més vulnerable fins que la planta estigui més
consolidada. Un cop aquest període, el manteniment i control que se’n faci continua sent
important, per això s’aconsella de dur a terme les repoblacions forestals

quan hi hagi

garantia que serà supervisada i assumida per l’ens encarregat de la gestió i manteniment
posterior (per exemple, les brigades de l’ajuntament). En aquest sentit, s’haurien d’incloure
els següents criteris en el període de manteniment i control: privació de la pastura, reg més
intens a l’estiu, verificació de l’estat dels tutors, protecció del vent mitjançant tanques o
altres sistemes de protecció i control fitosanitari (existència de plagues, etc.).
4.2.4.1 Reg i manteniment general
Encara que les espècies plantades siguin pròpies de la zona, fins el moment en què les
arrels no arribin al nivell freàtic, presumiblement, el primer any següent a la plantació, serà
necessari efectuar un bon manteniment de les plantacions.
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El manteniment específic de les pantalles vegetals i dels arbres que configuren les
plantacions lineals i arbredes dels espais adjacents a les basses hauran de contemplar la
vegetació següent:
- poda i retall de formació.
- lligada de branques i redreçament d’arbres i arbusts torts amb aspratge en cas que sigui
necessari.
- sega i desbrossada periòdica.
- manteniment general: reg, fertilització, tractaments fitosanitaris, restitució de les baixes, de
l’escocell o clot de reg, etc.
Durant els dos primers anys de la plantació arbustiva i arbrada s’haurà de garantir el
següent manteniment:
Es preveu un reg d’establiment durant els dos primers anys. El reg serà de 50 litres/m2
Intervenció

Localització

Primeres 2 primaveres: 1 reg cada 15 dies (8 regs)

Plantació arbustiva / arbrada

Primers 2 estius: reg per setmana (16 regs)
Subtotal 24 regs any.
Manteniment de l’escocell i les males herbes

Plantació arbustiva / arbrada

El Contractista de la plantació es comprometrà a realitzar el manteniment durant el primer
mig any després de la plantació.
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4.2.4.2 Reposició d’exemplars
Dintre del projecte estarà prevista una reposició de planta de reforestació que suposi el 20%
de la totalitat per tal que les baixes degudes a una inadaptació o altres causes naturals,
siguin remplaçades durant el primer any després de l’obra.

4.2.5 Tècniques de bioenginyeria per a cursos d’aigua i aiguamolls
S’utilitzaran les tècniques que s'especifiquen a continuació per les obres que estipulin
tècniques de bioenginyeria, sempre amb el vist i plau de la Direcció facultativa i assegurant
un elevat percentatge d'èxit que es controlarà mitjançant les verificacions periòdiques.
4.2.5.1 Requeriments generals de treball
Les molèsties ocasionades per la maquinària pesada hauran de ser reduïdes al
màxim.
La protecció de qualsevol comunitat vegetal i la minimització de les perturbacions
que impliquin erosió i sedimentació s’haurà d’estudiar amb especial atenció.
S’intentarà modificar el mínim possible el marge fluvial tendint al pendent més
estable.
L’exposició dels punts d’intervenció a l’erosió s’haurà de minimitzar amb mesures de
tractament temporals com bermes, trampes de sediments, aterrassaments,etc.
La instal·lació del material es realitzarà amb un estudi acurat de l’espai on es realitza
la intervenció: alçades, pendents, proximitat a l’aigua o idoneïtat per la tipologia de
les espècies vegetals estructurades en els materials, etc. Qualsevol variació del
projecte inicial es realitzarà adaptant la situació actual a les propostes.
4.2.5.2 Requeriments concrets per a cada tècnica
-Planta estructurada en fibra tipus Plant Plug
La instal·lació es realitza directament sobre el terreny, cavant un forat proporcional per
donar cabuda a la massa d’arrels i fibra i posterior compactació. Cal protegir la superfície
exposada al sòl al voltant de la planta per tal de minimitzar l’alta evaporació i mantenir la
saturació hídrica del sòl ja que sinó s’haurà de realitzar un manteniment amb reg en els
primers estadis del desenvolupament.
La densitat idònia d’instal·lació de la planta estructurada en fibra és de 1 individu cada 0,5
m2.
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4.3 Calendari de l’obra
L’elaboració del calendari es farà d’acord amb la Direcció Facultativa, tenint en compte els
següents condicionants:
a) Disponibilitat de planta de les condicions necessàries per poder realitzar la plantació i
condicions meteorològiques que optimitzin el seu arrelament i creixement.
b) Aquelles obres que depenguin de la climatologia.
c) Calendari d’obres de l'execució del projecte.
d) La minimització dels impactes que es podrien generar, sobretot amb les operacions de
moviment de terres i aquelles que puguin generar afeccions sobre els usuaris de la zona.
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1 OBJECTE D’AQUEST ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
El present Estudi de seguretat i salut desenvolupa la problemàtica específica de seguretat
del “Projecte executiu de restauració de l’espai fluvial de la Riera Seca al Barri de Poble
Nou”.
Es redacta d’acord amb allò que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997
pel que s’estableixen les “DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCIÓN”, a partir de les directrius bàsiques desenvolupades en l’Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut en funció del sistema d’execució dels treballs i en concret dóna
compliment a l’article 4 d’aquest Real Decret.
1.1 Característiques dels treballs
1.1.1 Descripció i situació
El present projecte pretén millorar l’espai hídric de la Riera Seca des del pont de la carretera
C-155 que va a Granollers a l’alçada del barri de Poble Nou fins al final de la trama urbana
del mateix barri. Es tracta de definir la traça de la llera, crear aquelles proteccions
necessàries amb tècniques de bioenginyeria i millorar la qualitat paisatgística de l’entorn. En
conjunt cal aconseguir la seguretat hidràulica al temps que es millora l’estructura
paisatgística de la zona.
1.1.1.1.Relació de les zones d’intervenció.
Espai fluvial comprès entre el pont de la carretera C-155 de Sabadell a Granollers al seu
pas pel barri de Poble Nou fins al final de la trama urbana del barri, coincidint amb Can Mas.
La intervenció es centra en el Domini Públic Hidràulic.
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1.1.2 Característiques de la ubicació dels treballs
L’execució dels treballs previstos al projecte es durà a terme al llarg de la Riera Seca al seu
pas pel barri de Poble Nou.
Pel fet que a l’espai hi hagi una zona d’horta i per tant moderadament freqüentada, el
contractista està obligat a prendre mesures especials per tal de minimitzar els conflictes que
sobre els particulars, els visitants o els usuaris de l’indret pogués provocar l’execució dels
treballs.
1.1.3 Promotor de les obres
Ajuntament de Sabadell
1.1.4 Unitats constructives que composen els treballs
Moviments de terres.
Eliminació de canya.
Perfilat de talussos.
Aportament i compactació de terres.
Treballs de desbrossada.
Neteja i retirada de residus.
Realització de sembra manual.
Construcció mur de gabions
Plantacions arbrades, arbustives i herbàcia.
Instal·lació de material de bioenginyeria.
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2 DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT
2.1 Topografia i accessos
Els espais d’intervenció presenten limitats punts d’accés, basant-se principalment amb
pistes sense asfaltar connectades amb la trama urbana, així com l’accés des del propi
torrent.
2.2 Afeccions de serveis
Per evitar les possibles interferències, així com els possibles danys a tercers; abans del
començament dels treballs el contractista, investigarà l’existència de serveis i adoptarà les
mesures de seguretat que en cada cas es requereixen.
2.3 Afeccions a carreteres
No estan previstes.
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3 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DEL 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
3.1 Introducció
Aquest estudi bàsic de Seguretat i Salut, desenvolupa la normativa específica de seguretat
del “Projecte executiu de restauració de l’Espai Fluvial de la Riera Seca al Barri de Poble
Nou” i es redacta d’acord amb allò que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre
de 1997.
L’estudi de Seguretat i Salut, estableix durant l’execució d’aquests treballs, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació
útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles
treballs posteriors de manteniment.
Serveix per donar unes directrius bàsiques a l’empresa executora i per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció i similars.
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi, el contractista ha d’elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el treball, en el que s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin
les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici dels treballs pel Coordinador
de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció
facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a
l’aprovació d’aquesta Administració.
Hi ha l’obligatorietat que en cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències es posarà en coneixement
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tal com diu l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes garanteixen que els treballadors
reben la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut en els treballs.
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Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat competent haurà d’incloure el
Pla de Seguretat i Salut.
El coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució dels treballs o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar-los parcial o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i
Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art.11è).

3.2 Principis generals aplicables durant l’execució dels treballs
Tal com estableix l’article 10 del R.D.1627/1997, s’aplicaran els principis d’acció
preventiva, recollits en l’art.15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley
31/1995, de 8 de noviembre) durant l’execució dels treballs.
a)El manteniment de l’àrea on es desenvolupen els treballs en bon estat d’ordre i neteja.
b)L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c)La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d)El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució dels treballs , amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e)La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
f)La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g)L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes.
h)L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.
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i)La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j)Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi en l’àrea dels treballs o en zona propera.
Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són:
1- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de la prevenció,
d’acord amb els següents principis generals:
a)evitar riscos
b)avaluar els riscos que no es puguin evitar
c)combatre els riscos a l’origen
d)adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció
dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per
tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut
e)tenir en compte l’evolució de la tècnica
f)substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
g)planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l’organització del treball, les condicions, les relacions socials i la influència dels
factors ambientals en el treball
h)adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
i)donar les degudes instruccions als treballadors
2- L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.
3- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i específic
4- L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogué cometre el treballador. Per a la seva aplicació
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels
esmentats riscos siguin substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i
no existeixin alternatives més segures.
5- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats
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cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del
seu treball personal.

3.3 Identificació del riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat aplicables a l’obra establertes a
l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos
particulars dels diferents treballs que es duran a terme en el Projecte executiu de
restauració de l’espai fluvial de la Riera Seca al Barri de Poble Nou, tot i considerant que
alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució dels treballs o bé ser aplicables
a d’altres feines.
Es tindrà especial cura dels riscos més habituals en aquesta mena de treballs, com ara
caigudes, talls, esgarrinxades, cremades, erosions i cops, adoptant-se en cada moment la
postura més adient pel treball que es realitzarà.
Riscs professionals
El Contractista tindrà especial cura en els riscos més significatius en la mena de treballs que
es duran a terme.
3.3.1 En els treballs previs
• Interferències amb serveis soterrats (aigua, llum, gas...)
•

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)

•

Cops i ensopegades

•

Caiguda de materials, rebots

•

Sobre esforços per postures incorrectes

3.3.2 En maquinària i altres mitjans
• Atropellaments per maquinària i vehicles
•

Topades amb altres vehicles

•

Atrapades per maquinària

•

Interferències amb serveis soterrats (aigua, llum, gas.)

•

Despreniments

•

Caigudes a diferent nivell
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•

Caigudes al mateix nivell

•

Caiguda de la càrrega transportada

•

Cops i bolcs

•

Ferides de maquinària

•

Projecció de partícules als ulls

•

Inhalació de pols

•

Soroll

•

Contactes elèctrics directe o indirectes

•

Accidents derivats de condicions atmosfèriques adverses (gelades, cops de
vent...)

3.3.3 Eliminació d’espècies al.lòctones
Definició: Eliminació de la part aèria de canya (Arundo donax) i extracció de la part
soterrada (rizoma) i trituració. Aquestes operacions es realitzen amb mitjans mecànics i
manuals

.
Riscos identificats inicialment:
•

Caigudes al mateix nivell: ensopegada amb branques, esbarzers, etc.

•

Caigudes a diferent nivell:pendents forts, terrenys terrassats, etc.

•

Talls i cops amb el maneig de la maquinària.

•

Partícules als ulls.

•

Cops amb branques, troncs, etc.

•

Rotació de la ganiveta.

•

Soroll del motor.

•

Llançament de pedres i restes de vegetació.

•

Exposició a temperatures extremes.

•

Sobreesforços.

•

Accidents causats per éssers vius.

•

Altres.

3.3.4 En desbrossat manual
•

Caigudes al mateix nivell: ensopegada amb branques, esbarzers, etc.

•

Caigudes a diferent nivell: pendents, terrenys terrassats, etc.

•

Talls i cops amb el maneig de la desbrossada.
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•

Partícules als ulls

•

Cops amb branques, troncs, etc.

•

Rotació de la ganiveta

•

Soroll del motor

•

Llançament de pedres i resta de vegetació

•

Sobreesforços

3.3.5 En esporga i desbrancat
Definició:Treballs d’esporga dels arbres. Seguidament l’operació s’acaba amb l’esporgada
de la branca i la divisió del tronc en trossos de longitud variables segons el seu futur
aprofitament. Tota l’operació es fa utilitzant la moto-serra. Quan l’operació sigui d’esporga i
desbrancat, es tindrà en compte els riscos amb alçada.
•

Caigudes al mateix nivell: ensopegada amb branques, esbarzers, etc.

•

Caigudes a diferent nivell: pendents, terrenys terrassats, etc.

•

Talls i cops amb el maneig de la desbrossada.

•

Partícules als ulls

•

Cops amb branques, troncs, etc.

•

Moviment de la cadena de la moto-serra

•

Caigudes d’arbres

•

Manipulació de troncs i branques

•

Soroll del motor

•

Rodolament de troncs

•

Sobreesforços

•

Contactes elèctrics alhora de talar arbres propers a línies de conducció elèctrica.

3.3.6 En moviments de terres i excavacions
Definició: Treballs consistents en l’aportament de terres de reompliment, estabilització i
reperfilat de talussos, creació de rases de drenatge.
•

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés.

•

Interferències amb instal·lacions elèctriques, d’aigua, gas, etc.

•

Generació excessiva de pols i emanació de gasos, entre d’altres.

•

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

•

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar
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•

Partícules als ulls

•

Cops i ensopegades

•

Caiguda de materials i rebots.

•

Ambient excessivament sorollós

•

Desplomada i/o caiguda de les edificacions veïnes, de les parets de contenció.

•

Accidents derivats de les condicions atmosfèriques

•

Sobreesforços per postures incorrectes

3.3.7 Construcció mur de gabions
Definició: Treballs consistents en la disposició de gabions linealment per tal de construir una
protecció hidràulica
•

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés.

•

Interferències amb instal·lacions elèctriques, d’aigua, gas, etc.

•

Partícules als ulls

•

Cops i ensopegades

•

Caiguda de materials i rebots.

•

Ambient excessivament sorollós

•

Accidents derivats de les condicions atmosfèriques

•

Sobreesforços per postures incorrectes
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3.3.8 Riscs produïts per agents atmosfèrics
• Risc d’incendis
•

Afeccions respiratòries

•

Hipotèrmia

•

Cremades

3.3.9 Plantació d’arbres i arbustos
Definició: Acció d’instal·lar una planta o un arbre en el sòl. Aquesta operació consta de
diverses fases. En primer lloc, es fa un forat al terra d’unes dimensions superiors a les
del recipient que conté la planta mitjançant eines manuals (aixada, pic, pala, etc. ) o
mecàniques (màquina foradadora). S’afegeix terra al fons del clot, ja sigui de la mateixa
que s’ha extret anteriorment o bé millorada amb substrats externs, es treu la planta del
contenidor i es col·loca al centre del forat acabant-lo d’omplir amb la mateixa terra que
s’ha posat al fons, compactant-la a mida que es va omplint.
Riscos identificats inicialment:
•

Caiguda de persones a diferent nivell.

•

Caiguda de persones al mateix nivell.

•

Caiguda d’objectes per desplom.

•

Caiguda d’objectes per manipulació.

•

Caiguda d’objectes despresos.

•

Trepitjades sobre objectes.

•

Cops contra objectes immòbils.

•

Cops i contactes amb elements mòbils de maquines.

•

Talls i cops per l’ús de màquines-eines manuals.

•

Projecció de fragments o partícules.

•

Atrapaments per o entre objectes.

•

Sobreesforços per postures incorrectes.

•

Exposició a temperatures extremes.

•

Contactes elèctrics.(línies elèctriques soterrades)

•

Inhalació o ingestió de substàncies i/o corrosives.

•

Incendis.

•

Causats per éssers vius.

•

Causes naturals (infart, embòlia, etc.)
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•

Agents físics, soroll puntual i ambiental.

•

Ambients amb pols.

Altres.
3.3.10 Tècniques de bioenginyeria
Definició: conjunt de tècniques que utilitzen plantes vives o part d’aquestes conjuntament
amb altres materials naturals (fusta, roca, mantes...) i altres de sintètics, incorporant i
aprofitant els elemnts locals per aconseguir objectius estructurals a l’hora de restaurar
cursos fluvials.
•

Caiguda de persones a diferent nivell.

•

Caiguda de persones al mateix nivell.

•

Caiguda d’objectes per desplom.

•

Caiguda d’objectes per manipulació.

•

Caiguda d’objectes despresos.

•

Trepitjades sobre objectes.

•

Cops contra objectes immòbils.

•

Cops i contactes amb elements mòbils de maquines.

•

Cops per objectes o eines.

•

Projecció de fragments o partícules.

•

Atrapaments per o entre objectes.

•

Sobreesforços per postures incorrectes.

•

Contactes tèrmics.

Altres.
3.3.11 Ram de paleta
Definició: Conjunt de treballs necessaris per a la realització d’estructures de fàbrica de maó
o formigó, mitjançant l’execució de paraments verticals, tancaments, divisions, etc, així com
revestiments, rebliments i ajudes connexes amb els restants oficis relacionats amb la
construcció.
•

Projecció de partícules durant els treballs

•

Contactes amb materials agressius

•

Talls i punxades
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•

Cops i ensopegades

•

Caiguda de materials, rebots

•

Ambient excessivament sorollós

•

Bolcada de piles de material

•

Sobre esforç per postures incorrectes

3.3.12 Recobriments
Definició: Conjunt de treballs relatius a recepció, apilaments, transport i col·locació en
l'obra de materials, revestiments necessaris per oferir un arranjament i acabat a les
superfícies, d'acord amb els usos i requeriments sol·licitats.
Riscos identificats inicialment:
•

Caiguda de persones a diferent nivell.

•

Caiguda de persones al mateix nivell.

•

Caiguda d’objectes per desplom.

•

Caiguda d’objectes per manipulació.

•

Caiguda d’objectes despresos.

•

Trepitjades sobre objectes.

•

Cops contra objectes immòbils.

•

Cops i contactes amb elements mòbils de maquines.

•

Cops per objectes o eines.

•

Projecció de fragments o partícules.

•

Atrapaments per o entre objectes.

•

Atrapament per bolcada de màquines.

•

Sobreesforços per postures incorrectes.

•

Exposició a temperatures extremes.

•

Contactes tèrmics.

•

Contactes elèctrics.

•

Inhalació o ingestió de substàncies i/o corrosives.

•

Incendis.

•

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.

•

Causes naturals (infart, embòlia, etc.)

•

Altres.
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3.3.13 Acabats
Definició: Conjunt de treballs relatius a la finalització de les diferents partides que
composen l’obra per oferir un acabament adient.
Riscos identificats inicialment:
•

Caiguda de persones a diferent nivell.

•

Caiguda de persones al mateix nivell.

•

Caiguda d’objectes per desplom.

•

Caiguda d’objectes per manipulació.

•

Caiguda d’objectes despresos.

•

Trepitjades sobre objectes.

•

Cops contra objectes immòbils.

•

Cops i contactes amb elements mòbils de maquines.

•

Cops per objectes o eines.

•

Projecció de fragments o partícules.

•

Atrapaments per o entre objectes.

•

Sobreesforços per postures incorrectes.

•

Exposició a temperatures extremes.

•

Contactes tèrmics.

•

Contactes elèctrics.

•

Inhalació o ingestió de substàncies i/o corrosives.

•

Incendis.

•

Causes naturals (infart, embòlia, etc.)

Altres.
3.3.14 Riscos genèrics més freqüents
•

Caiguda d’objectes per desplom, despreniment o descàrrega inadequada de material.

•

Politraumatismes causats per accidents.

•

Caiguda de bastides o d’escales mòbils, generalment per estar mal recolzades, tenir-hi
massa material a sobre que impedeix una correcte mobilitat o simplement suports de
recolzament mal anivellats o inadequats.

•

Trepitjada d’objectes degut a una falta d’organització i neteja de l’obra.
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•

Projecció de partícules al tallar els maons amb la paleta, al tallar el terratzo amb el disc,
al polir o serrar la fusta amb màquines manuals. Tot això es pot evitar posant-se unes
ulleres antipartícules i procurant netejar-les sovint per tal d’evitar perdre visió.

•

Esquitxades als ulls amb pasta de morter, guix, pintura etc., igual que l’apartat anterior
es pot evitar amb unes ulleres.

•

Dermatosis per contacte prolongat amb els morters i pastes diverses. Amb d’utilització
d’uns guants fins (làtex) en bon estat es pot evitar.

•

Talls i amputacions diverses al utilitzar les màquines de tall, disc, o serres. Només les
poden utilitzar persones especialitzades i sempre amb molta cura i concentració. S’han
de mantenir sempre les proteccions del disc i de la transmissió col·locades al seu lloc i
revisar sovint l’estat del disc o serres comprovant que no estiguin trencats o gastats
substituint-los si cal, sempre amb la màquina desconnectada. És imprescindible
realitzar un correcte manteniment de la màquina per tal de tenir-la sempre en un
perfecte estat d’ús i així evitar els accidents.

•

Contactes tèrmics, cremades, gelades o amb substàncies químiques.

•

Descàrregues elèctriques. Abans del començament qualsevol treball, caldrà informar-se
dels serveis afectats de les diferents companyes de subministrament. Tan sols aplicant
les normes bàsiques i el Reglament electrotècnic de baixa tensió, en general es poden
evitar.

3.3.15 Riscos difícils d’evitar
Cops a les mans, caigudes accidentals i relliscades en el mateix pla de treball, ferides,
punxades etc. Aquest tipus de riscos s’eviten en general posant molta atenció a la feina que
es fa, tenint l’obra neta endreçada i lliure d’obstacles, a més d’utilitzar els medis auxiliars i
personal adients pel tipus de feina que es fa.
Per tot això es tindrà en compte l’estat físic i psíquic dels treballadors i previ a la realització
de les feines, tindran que rebre la formació i informació necessàries així com els EPI
corresponents per tal de protegir-se front els riscos inevitables.
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3.4 Mesures de prevenció i protecció
Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A
més es mantindran en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la
normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades es tindran en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment, etc.).
3.4.1 Proteccions individuals
En aquells casos en què el contractista ho consideri oportú depenent del tipus de treball que
es faci en aquell moment, es prendran les següents mesures de protecció:

•

Cascos: homologats, per a totes les persones que participen en els treballs, sobretot
en els moments de desbrossat.

•

Monos: es tindrà en compte les reposicions al llarg dels treballs, segons Conveni
Col·lectiu Provincial.

•

Guants d’ús general.

•

Guants de goma.

•

Botes de seguretat de lona.

•

Botes de seguretat de cuir.

•

Botes d’aigua.

•

Granotes de treball.

•

Ulleres contra impactes, pols i gotes.

•

Protectors auditius.

•

Mascaretes antipols

•

Màscares amb filtre específic recanviable.

•

Ulleres oxitall.

•

Protectors auditius.

•

Vestit d’aigua.

•

Impermeables.

•

Caçadores reflectants.

•

Armilles reflectants.

•

Cinturó de seguretat de caigudes.

•

Pantalla transparent contra projecció de partícules.
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3.4.2 Proteccions col·lectives i senyalització
•

Organització i planificació del treball

•

Senyals de trànsit allà on s’hagi d’intervenir prop de la calçada.

•

Senyals de seguretat: : “Prevenció de risc de danys a tercers”

•

Elements d’instal·lacions amb els seus protectors i aïllants

•

Limitadors de desplaçament de vehicles en els abocadors

•

Balissaments lluminosos

•

Revisió periòdica maquinària i equips d’obra

•

Baranes als andamis i zones de treball amb possibilitat de caiguda al buit

•

Extintors

•

Regs

•

Senyals òptiques de marxa enrera de tots els vehicles

•

Cons de tràfic

3.4.3 Mesures de protecció a tercers
-Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi camins
s’ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d’impedir que
persones alienes a l’obra puguin entrar.
-Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a dins de l’obra com en relació amb els
vials exteriors.
-Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega. Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels
elements (subsòl, edificacions veïnes...)
Es senyalitzarà amb cinta de balisament el tram de la vorera, si es dóna el cas, que sigui
ocupat en el moment de retirada dels big-bags amb runa dels diferents torrents.

3.5 Informació i medicina preventiva
3.5.1 Informació
Tot el personal de l’empresa contractada, haurà rebut de l’empresa formació en matèria de
seguretat i salut.
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3.5.2 Assistència als accidents
Els treballadors dels treballs estaran informats de l’emplaçament més proper dels diversos
Centres Mèdics (Serveis Propis, Mútues Patronals, Mutualitats, Ambulatoris, etc ) on avisar
o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.
3.5.3 Serveis de prevenció
El contractista ha de tenir assessorament tècnic extern en seguretat i salut, d’acord amb el
Real Decret 39/1987 sobre servis de prevenció.
Tot el personal de l’empresa contractada haurà de passar un reconeixement mèdic prelaboral o aportar el certificat mèdic corresponent. de que es troba en els treballs, passa
anualment un reconeixement mèdic.
L’aigua destinada al consum dels treballadors de l’empresa haurà de ser comprada i
embotellada per la qual cosa la seva potabilitat queda garantida.
3.5.4 Primers auxilis
Es disposarà d’una farmaciola amb el material especificat en l’ordenança de Seguretat i
Salut al Treball.
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
S’informarà a l’inici de l’obra de la situació dels diferents centres mèdics.

3.6 Pla de seguretat i salut
En compliment de l’article del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, el contractista
elaborarà un Pla de seguretat i salut i adaptarà aquest Estudi de seguretat i salut als seus
mitjans i mètodes d’execució. El Pla de seguretat i salut haurà d’incloure com annexa les
següents dades i documents:
Nº de treballadors.
Fotocòpia TC1 i TC2 o amb el seu defecte el rebut de cotització d’autònoms a la
Seguretat Social de l’últim mes.
Número de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil.
Nom de la companyia d’assegurances.
Imports coberts per l’assegurança de responsabilitat civil.
Documentació gràfica amb situació de les casetes de serveis pel personal, accessos
de vehicles a l’obra i recomanacions i mesures de protecció establertes.
El Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de les obres pel coordinador
en matèria de seguretat i salut en execució de l’obra. Aquest Pla de seguretat i salut es farà
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arribar als interessats, segons estableix el Reial Decret 1627/1997 amb la finalitat que
puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns
El contractista enviarà el Pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador,
als servies Territorials del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, al carrer
Carrera, número 20-24 de Barcelona, amb la comunicació d’obertura de centre de treball, tal
com és preceptiu.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el Pla de seguretat i salut, per
variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi de
seguretat i salut o altres, requerirà l’aprovació del coordinador.
3.6.1 Llibre d’incidències
A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinadors de seguretat en fase
d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral competent o el
representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin
oportunes amb la finalitat de control de compliment. En cas d’una anotació, el coordinador
enviarà una còpia de l’anotació
3.6.2 Pressupost
El pressupost de realització del Pla de Seguretat i Salut serà del 8 % del pressupost
d’execució total de l’obra.

3.7 Normes referents al personal en obra
Quan un vehicle estigui aturat en la zona de treball, qualsevol operació de sortida i entrada
de persones o descàrrega de materials, obertura de portelles, volcat de caixes basculants,
etc. es realitzarà exclusivament a l’interior de la demarcació de la zona de treball, evitant
tota ocupació de l a part de la calçada oberta al trànsit.
El conductor que, emprenent la marxa a partir del repòs, hagi de sortir de la zona
delimitada, cedirà la preferència de pas als vehicles que eventualment hi arribin.
Si la zona de treball està situada a la dreta de la calçada (voral o carril de marxa normal), el
conductor mantindrà el seu vehicle a l’esmentat voral fins que hagi assolit una velocitat de
40 Km com a mínim i només es col·locarà al carril de marxa normal, tenint la precaució
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d’assenyalar clarament tal maniobra mitjançant l’ús de senyals de direcció.
3.7.1 Normes de senyalització
No s’iniciaran els treballs de neteja fins que el contractista no hagi col·locat totes les senyals
informatives de perill i de limitació previstes, en quan a temps, números, i modalitat de
disposició en quan a els presents normes.
Durant l’execució de les obres el contractista tindrà cura de la perfecta conservació
d’aquestes senyals, de tal manera que es mantinguin es perfecte estat de conservació. Tot
senyal o tanca deteriorada, serà reparada, netejada o substituïda.
Les senyals hauran de ser retirades quan finalitzin els treballs de cadascun dels trams.
-Tots els cartells senyalitzadors muntats sobre cavallets aniran degudament llastrats amb
blocs adequats de formigó, amb la finalitat d’evitar la seva caiguda per efectes del vent.
3.7.2 Condicions dels mitjans de protecció
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tenen
un període de vida útil.
Quan per circumstàncies de treball, es produeix un deteriorament més ràpid d’una
determinada peça o equip, aquesta serà reposada pels responsables de material de
l’empresa contractada independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel
fabricant, també són reposades.
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4. RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES

LLEI GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
ESTATUT DELS TREBALLADORS, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/1995 del 24 de
març

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles.
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene
en projectes d'edificació i obres públiques
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y
17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971), a excepció dels capítols I, II, III, IV, V, VII i
XIII del Títol II, que queden derogats pels Reals Decrets 486/1997 i 773/1997)
LLEI GENERAL DE SANITAT, aprovada segons Ley 14/1986 del 25 d’abril
Real Decreto 486/1997 pel que s’estableixen les “DISPOSICIONES MÍNIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO” (B.O.E. del 23/4/97)
Real Decreto 487/1997 sobre “DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE IMPLICAN RIESGOS PARA
LOS TRABAJADORES” (B.O.E. del 23/4/97)
-HOMOLOGACIÓ DE MITJANS DE PROTECCIÓ PERSONAL DELS TREBALLADORS,
aprovat per Ordre Ministerial el 176 de maig de 1974 (B.O.E 29-5-74)
-REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ, aprovat segons el Real Decret
2413/1973 de 20 setembre, i revisat segons Real Decret 2295/1985 de 9 d’octubre.
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REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES DE OBRAS.
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977)
(C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977)

• Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÀQUINAS.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173,
21/7/1986) (C.E. -BOE núm. 238, 04/10/1986)

• Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989)

• Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87,
11/04/1991)

• Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991)
INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL.
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm.91, 15/04/1998)
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO 84-528-CEE
SOBRE APARATOS ELEVADORES Y DE MANEJO MECÁNICO.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.
115, 20/05/1988)
ITC-MIE-AEM2 “GRUAS DESMONTABLES PARA OBRAS”.
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162,
07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988)

• Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm
115, 15/05/1990)
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO 89-392-CEE,
RELATIVA A LA APROXIMACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS
MIEMBROS SOBRE MÁQUINAS.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de la Secretaria del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995)

• Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995)
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• Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución del 1 de
junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 155, 27/06/1996)
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE
CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. BOE núm. 42, 24/02/1993)

• Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. BOE núm. 57, 08/03/1995)
S’ESTABLEIX

UN

CERTIFICAT

SOBRE

COMPLIMENT

DE

LES

DISTÀNCIES

REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES.
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d’Indústria i Energia (DOGC núm.
1075, 30/11/1988)
SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y DATOS DE LAS COMUNICACIONES DE
APERTURA PREVIA O REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES DE EMPRESAS Y CENTROS
DE TRABAJO.
Orden de 16 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm.
117, 16/05/1988)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA
EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. -BOE núm. 295, 09/12/1989 y
núm. 126, 26/05/1990)
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (BOE núm. 29/03/1995)
CONVENI COL·LECTIU PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓ
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
núm. 27, 31/01/1996)

Modificacions: RD. 780/1998 de 30 de abril (BOE: 01/05/98)
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
núm. 97, 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DESOLUMBARES,
PARA LOS TRABAJADORES.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
núm. 97, 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
núm. 97, 23/04/1997)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124,
24/05/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140,
16/05/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de juliol, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188,
07/08/1997)

S’aprova el model del Llibre d’incidències en obres de construcció.
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Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 1454,
27/01/1998)

CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN. Resolución de 4-5-1992 de
la Dirección General de Trabajo (BOE núm. 121, 20/05/1992)
-CONVENI COL·LECTIU PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓ
PLA NACIONAL D’HIGIENE I SEGURETAT AL TREBALL, aprovat segons Ordre Ministerial
del 9 de març de 1971 (B.O.E. 11-3-71), A EXCEPCIÓ DELS Títols I i III que queden
derogats per la Ley 31/1995.
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm.34, 03/02/1940).

Reglament derogat, excepte el Cap.VII. “Andamios”, per l’”Ordenanza general de
seguridad e higiene en el trabajo” (Orden de 9 de marzo de 1971).
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm.167, 15/06/1952)

• Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356,
22/12/1953)

NORMATIVA I BIBLIOGRAFIA SOBRE MOBILITAT SOSTENIBLE I EN BICI:
2001, Proyecto de Ley de Reforma del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de
2 de marzo.
Ministerio del Interior (2001), Manual de recomendaciones de diseño, construcción,
infraestructuras, señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento del carril bici.
Jodar, G. (1998), Disseny d’elements de moderació de la circulació. Manuals de la Diputació
nº 8. Diputació de Barcelona.
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10. PLA DE COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ DEL PROJECTE
Per tal de donar a conèixer les actuacions que es realitzaran a la zona de la Riera Seca al
conjunt de la població de Sabadell i especialment als habitants del barri de Poble Nou es
duran a terme diferents activitats de divulgació:
- Informació personalitzada als veïns de la zona d’actuació per posar al corrent de les
actuacions que es duran a terme.
- Roda de premsa per tal de presentar el projecte al conjunt de la població, tant local com
forana.
- Es crearà un nou itinerari que s’incorporarà als proposats per la Unió Excursionista de
Sabadell.
- Xerrada al Centre Cívic del Barri de Poble Nou amb l’objectiu de que la gent del barri, que
en definitiva és qui estarà directament afectada per les obres de restauració, tingui la
oportunitat de rebre directament les explicacions i resoldre dubtes en el cas que n’hi hagi.
- Es proposarà a l’A.A.V.V. de Poble Nou, arribar a un acord per seguir l’evolució de l’obra
un cop acabada, i de col·laboració en el seu manteniment.
- Instal·lació d’un plafó informatiu a la zona intervinguda on es farà referència a les obres
realitzades, tot explicant els objectius a nivell social i ecològic de les tasques de restauració i
convidant als usuaris a mantenir l’espai fluvial en bones condicions.

Característiques del plafó informatiu
Senyal

amb

la

possibilitat

d’inserir-hi

múltiple informació sobre l’indret on es troba
el visitant, sobre els elements del paisatge
remarcables o les intervencions realitzades.
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Dades tècniques
-Suport únic o doble vertical de fusta tractada, perdurable i resistent a les inclemències del
temps, de secció circular o poligonal.
- Placa metàl·lica de suport a la retolació, resistent a la intempèrie.
- La retolació pot trobar-se sobre adhesiu, o bé serigrafiada o impresa directament sobre la
placa. En tots els casos haurà de comptar amb protecció UVA i assegurar una durabilitat al
llarg del temps.
- Els pals verticals del senyal aniran subjectes a un dau de formigó enterrat en el sòl
recobert amb terra del voltant, afavorint la integració en l’entorn.
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