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1. Objecte 

L’objecte del contracte és la regulació de la contractació per la realització del SERVEI DE NETEJA 

VIÀRIA I MANTENIMENT D’ESPAIS VERDS DEL TERME MUNICIPAL D’AMPOSTA. Els treballs que 

s’inclouen en la prestació es divideixen en: 

- LOT 1. SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I MANTENIMENT D’ESPAIS VERDS 

- LOT 2. SERVEI DE MANTENIMENT DEL PARC DELS XIRIBECS I DEL CAMÍ DE SIRGA (lot 

reservat per Centres Especials de Treball). 

El present plec de prescripcions tècniques té com a objectiu establir l’abast i definir les 

condicions i qualitats mínimes que s’han de complir en l’execució dels treballs de neteja viària i 

manteniment d’espais verds del Terme Municipal d’Amposta. Totes les actuacions previstes 

s’executaran d’acord amb el que estableix el present plec, que detalla les condicions tècniques 

dels treballs, la normativa específica aplicable al contracte i les indicacions dels tècnics 

Responsables del contracte designats per part de l’Ajuntament. Les actuacions definides en el 

present plec tenen, però, caràcter de mínims susceptibles de ser millorades per l’empresa 

licitadora. Així, el servei es prestarà amb estricta subjecció a aquest plec de prescripcions 

tècniques i de conformitat amb els compromisos que se’n derivin de la documentació presentada 

per l’empresa en la seva oferta i acceptada per l’Ajuntament cas de resultar adjudicatària del 

contracte. Així mateix, l’empresa adjudicatària, durant l’execució del contracte podrà realitzar les 

observacions i/o propostes que cregui convenients per tal de millorar el servei en base als seus 

coneixements tècnics, que es presentaran als Responsables del contracte per part de 

l’Ajuntament per a la seva aprovació. 

 

Les omissions o la manca de descripció dels detalls que siguin indispensables per dur a terme 

correctament tots els treballs objecte d’aquest contracte no eximeixen a l’adjudicatari de 

l’execució dels esmentats detalls, que s’hauran de realitzar segons el bon ofici i costum, com si 

haguessin estat efectivament descrits.  

 

Tanmateix, el contractista haurà d’aplicar i observar els elements de seguretat personal, laboral i 

de circulació viària, amb prevenció d’accidents i riscos laborals establerts per la normativa 

aplicable vigent i amb adequació a les circumstàncies que envoltin aquest servei (adequació dels 

treballs a la climatologia, als imprevistos que pugin produir-se, etc.). 

 

El desenvolupament d’aquest servei haurà de tendir a l’eficiència, a l’acurat ús dels recursos i a la 

incorporació de criteris de sostenibilitat i d’inclusió social amb persones amb risc social. 
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Aquest plec serà vàlid fins l’aprovació d’un nou plec o fins que així ho indiqui l’Ajuntament. 

2. Objectius 

L’empresa adjudicatària del servei, a banda de les pròpies funcions assignades, per tal 

d’optimitzar la gestió del servei en benefici de l’interès públic, tindrà per objectiu: 

- Excercir les funcions encomanades amb l’objectiu d’aconseguir que els processos i els 

mitjans emprats siguin els més adients i s’executin de forma correcta; 

- Excercir les seves funcions amb l’objectiu d’aconseguir que el servei suposi la menor 

despesa possible sense comprometre ni l’objecte del contracte ni altres objectius marcats; 

- Excercir les seves funcions amb l’objectiu de minimitzar l’afecció a la població durant el 

desenvolupament del servei promovent i col·laborant en les tasques de comunicació; 

- Excercir les seves funcions amb l’objectiu de minimitzar l’impacte mediambiental del 

servei en referència als diferents vectors com la contaminació, residus, consums, etc.; 

- Excercir les seves funcions amb l’objectiu de que aquestes es facin en les millors 

condicions possibles de seguretat i salut als treballadors i tercers afectats; 

- Excercir les seves funcions amb l’objectiu de que l’Ajuntament disposi de tota la 

informació necessària amb veracitat i terminis adients per tal d’optimitzar la gestió del 

servei; 

- Implantar de forma ràpida i eficient el nou servei de neteja viària i manteniment dels 

espais verds del municipi, mitjançant una organització i planificació adient a les 

necessitats que demana el municipi, trobant solucions tècniques i metodològiques i 

aconseguint les logístiques més òptimes; 

- Adaptar el servei prestat a les necessitats reals; 

- Millorar el servei de neteja viària i el manteniment de l’espai públic i dels equipaments; 

- Introduir les millors operatives disponibles per incrementar la qualitat dels servei; 

- Incrementar la proactivitat dels servei, col·laborant sempre que sigui possible amb 

empreses d'inserció social; 

- Implementar operatives basades en tecnologies de la informació i de la comunicació, que 

permetin i facilitin el seguiment efectiu dels diferents serveis, la col·laboració entre 

l'administració i l'empresa contractista i l'intercanvi i l'anàlisi de dades, tot afavorint la 

transparència i la introducció de plans de qualitat; 

- Formar i informar als treballadors del servei i sensibilitzar als ciutadans respecte actituds 

cíviques respecte a la cura per l’espai públic i la correcta gestió dels residus. 
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3. Àmbit d’actuació i abast 

L’àmbit d’actuació del LOT 1 inclou tot el terme municipal d’Amposta, en concret: 

- Nucli urbà d’Amposta (excepte el Parc dels Xiribecs) 

- Espais verds perifèrics  

- Poble Nou del Delta 

- Balada 

- Urbanització d’Eucaliptus 

- Urbanització de Favaret 

- Polígon Industrial de Tosses  

- Polígon Industrial de l’Oriola 

Veure àmbit d’actuació grafiat en plànols adjunts a l’Annex 1. Documentació gràfica. Plànols, 1.1. 

Àmbit d’actuació LOT 1. 

 

L’àmbit d’actuació del LOT 2 inclou el Parc dels Xiribecs (delimitat pels carrers Sebastià Joan Arbó, 

el carrer Itàlia, l’Avinguda Josep Tarradelles i el recinte del Pavelló Firal i l’Escola Agrària 

d’Amposta) i el camí de Sirga dintre el terme municipal. Veure àmbit d’actuació grafiat en plànols 

adjunts a l’Annex 1. Documentació gràfica. Plànols, 1.8. Àmbit d’actuació LOT 2. 

 

S’adjunta  com a annexes al present plec la documentació (inventaris, plànols, etc.) que marca 

l’abast de la licitació, tenint aquesta caràcter orientatiu i de mínims. Un cop signat el contracte es 

considera improcedent qualsevol reclamació envers als amidaments corresponents a l’arbrat, 

arbusts, superfícies i tot allò que es considera àmbit d’actuació i que és objecte del present 

contracte de serveis. Tota la informació relativa als inventaris, espais marcats en els plànols, etc. 

s’acceptaran com a correctes a tots els efectes, en el moment de la signatura del contracte.  

 

El contractista acceptarà els espais, vies públiques, zones verdes, arbrat viari, embornals, 

equipament urbà i tots els elements inclosos en la licitació que marquen l’abast del contracte en 

les condicions que es trobin en el moment d’assumir-lo. 

 

El servei no inclou la neteja i/o el manteniment de nous espais públics que es vagin construint 

fins que no hagin estat legalment recepcionats per l’Ajuntament. Es tindrà en compte allò previst 

en el punt 5. Possibilitat de modificació del contracte. 

 

La present contracta no representa un compromís exclusiu per l’Ajuntament dels serveis objecte 

del contracte.  
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4. Durada del contracte 

El contracte, tant per al LOT 1 com per al LOT 2, tindrà una durada de 5 anys, sense possibilitat 

de pròrroga. 

5. Possibilitat de modificació del contracte 

A partir de l’1 de gener de 2020 i durant la vigència del present contracte poden introduir-se 

canvis respecte al contracte inicial per introducció de noves zones a netejar i/o mantenir, obres 

de millora d’espais verds, transformacions d’espais públics existents, variacions en el sistema de 

manteniment per motius de caire social, veïnal, econòmic... L’Ajuntament tindrà la facultat 

d’augmentar o disminuir la quantia de zones verdes i/o arbrat objecte de la contracta i/o les 

variacions de les tasques i/o les intensitats de manteniment i/o neteja.  

 

Les revisions de les possibles variacions del preu total del contracte es faran amb l’aplicació dels 

preus unitaris marcats en l’Annex 3. Preus unitaris o aquells que l’adjudicatàri hagi ofert a la seva 

proposta, no podent establir nous preus unitaris no previstos al contracte. El contracte es podrà 

modificar durant la seva vigència fins un màxim del 20% del seu preu anual, per cadascun del 

lots.   

 

Cada vegada que es produeixin canvis sobre una zona existent o se’n afegeixin de noves, es farà 

una revisió de les possibles variacions que s’incorporaran al servei a partir del mes següent de la 

seva revisió.  

 

Cal tenir en compte que un cop executades i legalment recepcionades les obres: d’Urbanització 

del Carrer Sant Cristòfol (actualment en execució) i les obres definides al PROJECTE 

D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS VERDS 2018 redactat pels serveis tècnics municipals que es preveuen 

executar a principis de 2019 i de les quals es fa un resum a l’Annex 6. Resum actuacions OBRES 

D’ADEQUACIÓ D’ESPAIS VERDS 2018, aquests espais transformats passaran a formar part de la 

neteja i manteniment del LOT 1 segons allò definit en el present plec per cada tipus de zona 

sense suposar cap revisió ni modificació del contracte. L’empresa adjudicatària del servei 

actualitzarà l’inventari un cop recepcionades les obres, modificant les noves superfícies i afegint 

les noves espècies incorporades. 
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6. Descripció dels treballs que inclou el servei 

Es descriuen en aquest punt tots els treballs que s’inclouen per la prestació del servei de neteja 

viària i manteniment dels espais verds que conformen el terme municipal d’Amposta. 

6.1. Servei de neteja viària (aplicable al LOT 1) 

El servei de neteja viària comprèn la neteja de la via pública ja siguin carrers, places, avingudes, 

camins, voreres, carrils bici, escales o d’altres espais lliures públics, espais singulars, mobiliari 

urbà, columnes d’enllumenat, cendrers públics i embornals, així com la recollida de tot tipus de 

residus com: papers, plàstics, deixalles de tot tipus, recollida d’abocaments, poda, voluminosos 

deixats a via pública, neteja al voltant dels contenidors, lixiviats, excrements d’animals, xiclets, 

branques, fulles, neteja de taques d’oli, neteja de taques d’orins, eliminació de males herbes amb 

la periodicitat necessària a fi que estiguin nets i la retirada, dipòsit i eliminació d’animals morts a 

la via pública. Veure plànol àmbit actuació del servei Annex 1. Documentació gràfica. Plànols,1.1. 

Àmbit d’actuació LOT1. 

 

Els treballs que s’inclouen en la prestació del servei de neteja viària (d’aplicació per al LOT 1) són 

els que s’exposen en el present punt però, en resum, el servei de neteja viària actuarà sobre: 

- Qualsevol tipus de residu i brutícia deixats a la via pública i/o zones limítrofes a aquesta, a 

excepció de productes perillosos (tòxics, explosius,...); 

- Les restes de recollida de residus municipals, domiciliaris o comercials, escampats a la via 

pública, així com les dipositades de forma indeguda; 

- Els voluminosos que es trobin al carrer que no siguin objecte de la recollida concertada 

que presten actualment els serveis de recollida de residus; 

- Les fulles, fruits i restes procedents de l’arbrat i verd situat a la via pública, així com els 

arrossegaments de pluja; 

- Restes de poda dipositats a la via pública i/o al costat dels contenidors que no siguin 

objecte de la recollida concertada que presten actualment els serveis de recollida de 

residus; 

- Els excrements d’animals; 

- Runa d’obra de qualsevol tipologia; 

- La neteja de les àrees ocupades per contenidors de recollida d’escombraries, punts de 

recollida selectiva incloses les taques, incrustacions al paviment i lixiviats; 

- Els voltants de les zones d’aportació; 

- La neteja de taques d’orins; 
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- Les neteges especials requerides per situacions d’emergència i esdeveniments 

excepcionals; 

- L’àmbit d’ocupació del mercat setmanal (dimarts) i el mercat de fruites i verdures del 

dissabte; 

- La neteja de vessaments produïts per accidents de trànsit, dins del terme municipal 

d’Amposta; 

- El buidat, reposició de bosses i neteja de papereres i cendrers situats a la via pública. 

Aquesta neteja també inclourà la brossa que estigui al voltant de les papereres o 

cendrers; 

- Els bancs amb freqüència definida i la resta de mobiliari urbà (cartells, senyalització,...) per 

petició expressa de l’Ajuntament; 

- La recollida d’animals morts a la via pública i lliurar-los a un ens gestor autoritzat si 

s’escau; 

- La neteja de fonts d’aigua potable, incloent la neteja d’aigües brutes estancades i 

l’eliminació de residus existents; 

- La neteja d’embornals i reixes de pluvials o de clavegueram en superfície; 

- L’eliminació de qualsevol vegetació espontània que creixi en la via pública i no formi part 

de cap enjardinament; 

- Eliminació/desbrossada d’herbes en indrets residuals considerats via pública (illes, 

mitjanes, zones limítrofes amb: zones d’obres, solars, o zones per urbanitzar); 

 

El servei objecte d’aquest contracte inclou tot el conjunt d’actuacions complementàries per 

mantenir, en tot moment, les condicions de netedat òptimes en el municipi. La prestació del 

servei de neteja viària, a més del servei de neteja, inclou el transport dels residus generats al 

punt de destinació que indiqui l’Ajuntament, la mà d’obra necessària, així com la maquinària i 

tots els elements necessaris per la prestació del servei. 

 

La freqüència dels diferents serveis l’haurà de proposar el licitador en la seva oferta, amb 

concreció dels mitjans personals i materials adscrits, respectant els mínims establerts en el 

present plec. 

 

El contractista haurà de disposar de tota la maquinària, el material i mitjans auxiliars i 

complementaris que siguin necessaris per a la correcta prestació del servei. Així mateix haurà de 

facilitar als operaris tot aquell material fungible que es precisi per a dur a terme el servei de 

neteja. 
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La neteja s’haurà d’efectuar amb maquinària escombradora o manualment en els casos 

necessaris i establerts. Cal tenir previst que caldrà netejar les papereres, els escocells i la neteja 

del mobiliari municipal: cartelleres, plafons, pilones, fonts, marquesines,... 

 

La neteja de la via pública també inclou la retirada de les herbes que surten en les juntes dels 

paviments amb els mitjans que es considerin necessaris i/o més adients.  

 

Totes les actuacions previstes s’executaran d’acord amb el que estableix el present plec, que 

detalla les condicions tècniques dels treballs i/o les indicacions del tècnic responsable del servei 

designat per part de l’Ajuntament i de conformitat amb els compromisos que es derivin de la 

documentació presentada pel contractista en la seva proposició i acceptada per l’Ajuntament en 

ocasió de l’adjudicació del contracte. 

6.1.1. Organització dels serveis i programa bàsic 

6.1.1.1. Planificació inicial d’itineraris per a prestacions repetitives 

Una part important dels serveis inclosos en aquesta contracta són susceptibles de ser realitzats 

dins d’una programació a llarg termini, que defineixi itineraris diaris i horaris per a cada equip de 

tractament bàsic de neteja. 

 

Aquests tipus de serveis no presenten variacions importants en el decurs del temps, llevat dels 

ajustaments de temporades i de les modificacions pactades mitjançant els processos 

d’optimització i coordinació, o en tot cas, pels canvis atès les circumstàncies puntuals que 

s’esdevinguin.  

 

Tots els serveis repetitius seran per tant, objecte d’una planificació inicial al començament de la 

contracta, preveient d’antuvi les adaptacions necessàries per a cada temporada (estiu, caiguda 

de la fulla, etc.) i serà valida en principi per a tota la durada del contracte, mentre no s’acordin 

ajustaments a les circumstàncies assenyalades anteriorment. 

 

Aquesta planificació precisarà per a cada tipus de servei, els itineraris i horaris de cada equip 

(inici, final, punts intermedis, descans, punts horaris) tenint en compte els rendiments mitjans 

contractuals previstos.  
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L'empresa contractista ha de mantenir l’inventari dels recorreguts de neteja en un plànol, i fer-ne 

el manteniment durant tot el període contractual.  

6.1.1.1.1. Optimitzacions i modificacions del servei 

La planificació dels treballs no és estàtica, sinó que ha d’estar oberta a adaptacions per millorar 

l’eficiència i els resultats de la prestació. És, per tant, objecte d’un procés sistemàtic conjunt 

d’actualització periòdica (en principi, trimestral), o bé quan ho acordin les dues parts, de manera 

que:  

a) Incorpori la informació obtinguda en els períodes anteriors, fruit de l’experiència i 

coneixements in situ de l’empresa contractista, les queixes de la ciutadania, els informes 

de l’empresa de control i l’avaluació dels tècnics municipals. 

b) Incorpori els requisits específics del proper període (trimestral, en principi), com ara 

esdeveniments que es puguin preveure o la caiguda de la fulla. 

c) Redistribueixi recursos, modificant i reforçant actuacions on siguin més necessàries, en 

detriment, si escau, d’altres amb menys nivell d’exigència. 

Aquest procés d’optimització trimestral és objecte de les condicions següents: 

a) Una reunió trimestral de les coordinacions d’ambdues parts, com a mínim, per plantejar 

els temes pendents d’optimització i traçar els eixos de millora corresponents. 

b) Un procés de concreció de les propostes de modificacions de xarxes i itineraris que 

calguin, i d’un procés de decisió de les modificacions finals. 

6.1.1.1.2. Ajustaments dels itineraris a les circumstàncies del moment 

Per circumstàncies puntuals de la naturalesa que sigui (obres públiques, avaries, emergències, 

etc.), es podran prendre decisions d’actuacions alternatives a les contractades. En aquests 

supòsits, s’han de comunicar entre les dues parts les alteracions del servei planificat per tal de 

tenir-ho en compte en el control de les prestacions. 

 

Davant qualsevol incidència en la prestació del servei, l'empresa contractista està obligada a 

comunicar-la immediatament a la coordinació municipal per tal de trobar una solució el més 

aviat possible. 

 

També caldrà tenir en compte els ajustaments per introducció de noves urbanitzacions o 

construcció de noves vies urbanes rebudes per l’Ajuntament. Veure punt 5. Possibilitat de 

modificació del contracte. 
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6.1.2. Programa bàsic de neteja viària 

El licitador haurà de presentar la seva millor oferta tenint en compte l’estructura organitzativa i 

operacional del servei de neteja viària, que es basa en dos grups de neteja diferents: 

6.1.3. Tractaments bàsics 

La neteja bàsica és el grup funcional fonamental per a la neteja general dels carrers i que, de 

manera genèrica, es centra en la dimensió horitzontal de les vies. 

 

S’entén com a neteja, recollida i posterior transport als centres d’eliminació de totes les deixalles 

existents a les voreres, calçades, places o qualsevol altra part de la via pública i/o adjacent, 

objecte d’aquest tractament. 

 

Les deixalles objecte de l’escombrada seran totes les que hi hagi i, en particular, les produïdes 

per la circulació de vianants o la circulació rodada, les fulles de l’arbrat, els excrements dels 

animals, qualsevol objecte o residu en la via pública que pugui ser admès i transportat per l’equip 

de recollida, les restes de la recollida d’escombraries domiciliàries que poguessin haver estat 

dipositades en la via pública després de la recollida, o com a conseqüència, que aquesta pogués 

haver estat defectuosa, etc.  

 

El licitador haurà de plantejar de manera adient on dipositar els residus generats per la neteja 

viària. 

 

S’entendrà com a centre d’eliminació, i de forma molt puntual i en el cas d’algun producte 

especial recollit a la via pública, la deixalleria municipal d’Amposta. També s’entendrà com a 

centre d’eliminació els que designi l’Ajuntament en el seu moment, tenint en compte criteris de 

proximitat.  

 

Es prestarà atenció particular a espais com: la proximitat de mercats i escoles, places i carrers 

peatonals, la proximitat dels contenidors de recollida domiciliaris estacionats en la via pública, la 

proximitat de llocs de recollida de trastos vells o contenidors particulars estacionats en la via 

pública, les zones amb taques d’orins, els accessos a les xarxes de transport públic, les parts de la 

calçada on es poden acumular els residus de la circulació rodada pròxima, els clots oberts al peu 

dels arbres, espai on s’ubica la deixalleria mòbil, etc. 
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Així doncs, la combinació bàsica dels serveis de neteja viària del municipi d’Amposta, està basada 

en les modalitats de neteja manual i mecànica de voreres, i els serveis d’escombrada mecànica i 

mixta de vials. Les freqüències i tractaments de les diferents modalitats d’escombrada a aplicar 

dependran de la zona en què ens trobem i s’escolliran per a cada lloc en funció de:  

• Avantatges i limitacions de cada sector. 

• Característiques del sector a causa particularment de: 

- Amplada de voreres i calçades, 

- Estacionament, 

- Densitat de mobiliari urbà, 

- Tipus i quantitat de paviment, 

- Densitat de trànsit rodat, de trànsit de vianants i d’ús de terrasses o mobiliari urbà, 

- Pendents del vial, 

- Densitat i tipus de població així com classificació urbanística (residencial, turística, 

comercial, industrial, etc.), 

- Arbrat, 

- Etc. 

Ens els tractaments bàsics es valorarà que el licitador organitzi, distribueixi i planifiqui de manera 

adient la distribució del tipus d’escombrada i la partició dels torns de matí i tarda en els 

tractaments bàsics (escombrada manual, escombrada mecànica i escombrada mixta). També es 

valorarà les hores, freqüències, jornades i recursos adients per a cada tipologia de servei. 

 

Els tractaments bàsics de neteja la conformen els serveis que es descriuen a continuació: 

6.1.3.1. Escombrada manual 

Consisteix en l’actuació d’un operari proveït amb els seus complements (carretó, escombra, pala, 

cabàs, bosses pels residus i altres estris), que té assignat un sector del municipi on desenvolupar 

la tasca d’escombrada, que inclou les següents operacions:  

• Escombrada manual de les voreres, rigoles i d’una franja de calçada variable en funció del 

grau de brutícia. Caldrà considerar els espais entre cotxes aparcats i zones accessibles 

amb escombres sota d’aquests. 

• Neteja d’escocells (burilles, papers, excrements de gossos, vegetació espontània, etc.). 

• Recollida d’excrements d’animals a terra. 

• Buidat de papereres i substitució de bosses, quan sigui necessari. 

• Escombrada de les places de paviment dur. 

• Neteja dels entorns de les escoles, mercats, centres sanitaris i espais d’oci. 
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• Neteja de l’entorn del mobiliari urbà. 

Per efectuar aquestes tasques caldrà que es dipositin els residus producte de l’escombrada en 

els contenidors. 

 

Pel que fa a la qualitat de la prestació, l’estat de neteja de la via pública haurà de rebre el vist-i-

plau per part del personal de l’Ajuntament encarregat del seu control. Pel que fa a l’execució, el 

temps que transcorri entre l’escombrada i la recollida dels residus s’ajustarà de tal manera que, 

per causa del trànsit rodat o de vianants, pel vent o pels animals, no es pugui dispersar i, en tot 

cas, que sigui inferior a un màxim de deu minuts, llevat d’acord diferent amb l’Ajuntament per 

raons justificades.  

 

Es considerarà de gran importància la recollida i neteja dels desbordaments dels contenidors de 

residus i de papereres, bé dipositant-los en el contenidor de la fracció corresponent, si n’hi cap, o 

bé en el contenidor més proper possible. 

 

Durant aquestes operacions queda absolutament prohibit llençar els residus als embornals o als 

pous de registre. Estarà totalment prohibit empènyer deixalles cap a sota dels vehicles aparcats, 

als forats tancats d’arbres o, de manera general, a llocs poc visibles on es podria produir la seva 

acumulació, vessar-los en una altra banda o en uns altres dispositius diferents als previstos pels 

transports de residus, i particularment vessar-los en solars, contenidors de residus domiciliaris o 

d’altres usos, etc.  

 

Caldrà que al final del torn de treball s’organitzi un procediment de comunicació de l’operari a 

l’empresa contractista d’aquelles anomalies o desbordaments de contenidors, presència de 

voluminosos, pintades, cartells publicitaris no autoritzats, papereres o contenidors trencats o en 

mal estat. Si la situació fos especialment greu, caldria activar un procediment de comunicació 

immediata que fes actuar un equip d’actuació immediata. Caldrà portar un registre d’aquestes 

comunicacions. 

 

S’acordaran amb l’Ajuntament els horaris de servei d’acord amb la programació de les rutes i 

itineraris. A les zones més comercials i carrers més transitats es concentraran en les primeres 

hores del matí, abans de l’horari comercial de major activitat. 

 

Es valorarà una escombrada de reforç adient segons les necessitats que demani el municipi. 
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Es valorarà l’aportació, per part del contractista, d’una aspiradora elèctrica per a la neteja vial.  

6.1.3.2. Escombrada mecànica 

La modalitat d’escombrada mecànica complementa les tasques d’escombrada manual i mixta i 

està enfocada principalment a aquells vials o carrers lliures d’aparcament, voreres mecanitzables  

i en aquelles places i/o voreres que permeten el pas i l’acció correcta dels equips d’escombrada 

mecànica. 

 

Per les vies principals de comunicació del municipi, s’han previst serveis de neteja mecànica de 

vials. Aquests serveis condicionen el correcte estat de neteja dels vials i les rigoles dels vials 

principals d’intercomunicació del municipi.  

 

En les vies principals de comunicació cal realitzar el servei quan menys interrompi el trànsit, així 

com l’ús dels carrers per part dels vianants. Per tant, el millor moment per realitzar aquest treball 

és primera hora del servei. Es valoraran les propostes o estudis per millorar i optimitzar aquesta 

tasca. 

6.1.3.3. Escombrada mixta 

Consisteix en una acció simultània d’escombrada manual i mecànica. L’escombrada manual 

s’efectua a les zones no accessibles a la màquina i es dirigeixen els residus cap aquesta; i 

l’escombrada mecànica s’efectua segons el cas:  

- Amb preferència a la calçada sobre la vorera. 

- Cap al centre d’aquesta, si hi ha aparcaments o si la recollida es fa simultàniament a 

ambdós costats en carrers estrets. 

- Eventualment en el centre de les voreres si es tracta de casos particulars d’escombrada 

mixta de voreres. 

Seran d’aplicació les mateixes indicacions que per a l’escombrada manual, particularment en tot 

allò que es refereixi a temps de recollida i buidat de papereres. En quant a la qualitat de la 

prestació i, per a l’escombrada mecànica, en allò que es refereixi a la corresponent operació 

d’escombrada de la calçada.  

 

Serà del tot necessari que les màquines no sobrepassin els nivells sonors estipulats a la 

normativa vigent. 
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S’acordaran amb l’Ajuntament els horaris de servei d’acord amb la programació de les rutes i 

itineraris, no obstant en línies generals seran en jornada de torn diürn. 

6.1.3.4. Altres consideracions 

Els licitadors hauran de preveure: 

- L’optimització dels recursos del servei de neteja (nombre de màquines, recorreguts, temps 

de treball, zonificació del municipi, etc.); 

- Sempre que es pugui, s’utilitzarà aigua procedent de recursos alternatius, i no apta pel 

consum humà, per a tots els equips de neteja amb aigua; 

- Els licitadors hauran de dissenyar els serveis de neteja tenint en compte els 

desplaçaments que això els signifiqui; 

- La maquinària que utilitzi aigua haurà de disposar de boques de càrrega ràpides per 

minimitzar el temps mort de treball. Les boques hauran de ser compatibles amb els 

sistemes de càrrega posats a disposició per l’Ajuntament. Seran del mateix diàmetre tots 

els accessoris auxiliars necessaris així com la purga de fons obligatòria. No és permesa la 

pèrdua d’aigua per fuites o per sobreeixidor durant el procés. 

- En el moment de connectar a les boques de rec del municipi les màquines escombradores 

o altres equips que consumeixin aigua, s’haurà d’acoblar un comptador portàtil per poder 

comptabilitzar el cabal d’aigua emprat en aquest servei; 

- Utilització de sistemes economitzadors d’aigua, sempre que el seu ús no vagi en detriment 

del servei prestat; 

- Adequar l’horari dels serveis de neteja per evitar les retencions del trànsit als carrers 

principals del municipi, a les hores punta; 

- Els tractaments de neteja amb aigua seran suspesos, a instància de l’Ajuntament, per 

motius de sequera o gelades, per tant, s’establirà una temporalitat del servei que oscil·larà 

en funció d’aquests motius; 

- Tots els equips de neteja hauran de portar estris d’escombrada per tal de corregir els 

possibles embrutiments que detectin; 

- GPRS: Tots els vehicles del servei de neteja portaran un sistema de posicionament global o 

GPRS segons es detalla més endavant del posicionament s’haurà de poder fer des de les 

instal·lacions dels serveis tècnics de l’Ajuntament; 

- Comunicació: Els vehicles portaran incorporat un sistema de comunicació per ràdio i/o 

telèfon mòbil; 

- Normativa: tos els vehicles i maquinària del servei hauran d’acomplir la normativa i els 

criteris aplicables als recursos materials. 
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6.1.4. Tractaments específics 

El licitador haurà de presentar a la seva oferta la programació dels tractaments específics 

detallats a aquest apartats.  

 

Així mateix, el licitador podrà proposar altres tractaments complementaris que consideri 

necessaris per tal de fer front a la neteja, sempre que es justifiquin de manera adequada. 

 

En els tractaments específics es valorarà que el licitador organitzi, planifiqui i distribueixi i 

reparteixi els recursos de manera adient l’execució dels diferents serveis que el composen. 

També es valorarà les hores, freqüències, jornades i recursos adients per a cada tipologia de 

servei. 

6.1.4.1. Buidat de papereres 

El servei de buidat de papereres s’efectuarà i es dimensionarà per tal d’evitar el seu 

desbordament, garantint un bon estat de neteja i una òptima utilització dels recursos en la 

totalitat de papereres actual, així com en les futures actualitzacions que es vagin elaborant per 

aconseguir una millora en la neteja dels espais. 

 

El licitador proposarà la freqüència adient de buidatge de les papereres del municipi i no 

s’efectuarà abocant el seu contingut al terra per a què sigui recollit per les màquines 

escombradores, s’evitarà embrutar l’entorn de la paperera. Aquest tractament de neteja podrà 

ser realitzat pels operaris d’escombrada manual dins del seu itinerari. En cas de risc de 

desbordament s’haurà de buidar amb l’equip que el contractista consideri necessari i més adient 

per resoldre la incidència. 

 

El licitador haurà de garantir, amb la freqüència de buidat necessària, que les papereres de les 

zones més transitades i comercials no es trobin desbordades de residus.  

 

Forma part de l’objecte d’aquesta contracta: 

- Reparació i/o substitució de qualsevol paperera que en part o en la seva totalitat estigui 

deteriorada. El model de paperera nova serà d’igual model a la paperera a substituir, 

prèvia acceptació del responsable del contracte 

- Neteja i pintura. 

- Elaborar un pla de reposició de papereres. 
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Les papereres es rentaran i desinfectaran trimestralment, tenint especial cura del paviment just a 

sota de les papereres on hi pot haver restes líquides que s’han de netejar. 

 

L’empresa haurà de mantenir les papereres sempre operatives (a punt per a la seva utilització), i 

en perfectes condicions de neteja, higiene i manteniment de manera que se n’incentivi l’ús per 

part de la ciutadania. 

 

S’hauran de notificar diàriament a l’Ajuntament les papereres deficients i/o les que s’han de 

reposar. Els operaris de la neteja viària han d’informar a la coordinació de l’empresa de les 

avaries de les papereres. L’empresa contractista ha de registrar cadascuna de les incidències i 

facilitar-ne la relació a la coordinació municipal en els informes mensuals i cada cop que li sigui 

sol·licitat. 

 

Per tal de preveure la brutícia a les papereres i els vessaments a la via pública, el contractista 

haurà de subministrar i col·locar una bossa incorporada a cada paperera, que s’adapti 

perfectament i que garanteixi l’estanquitat. Aquestes es canviaran segons necessitat i segons es 

deteriorin (en cas que estiguin trencades, brutes, etc.), és a dir, els operaris han de reutilitzar les 

bosses fins que puguin generar olors i/o puguin deixar caure restes de líquids. El seu cost estarà 

incorporat als costos de buidatge. 

 

Els licitadors hauran de preveure un sistema de fixació de la bossa a la cistella per tal de garantir 

la seva subjecció en cas de vent. 

 

L’empresa contractista ha de mantenir sobre un plànol la ubicació, les característiques i l’estat de 

conservació de les papereres. L’empresa contractista ha de facilitar a l’Ajuntament la cartografia 

de la ubicació de les papereres en el suport que sol·liciti l’Ajuntament tantes vegades com li sigui 

requerit. 

 

L’Ajuntament podrà sol·licitar el buidatge amb caràcter d’urgència en casos de desbordaments i 

sempre que ho consideri oportú. 

6.1.4.2. Neteja d’embornals i reixes 

La neteja dels embornals comprendrà la seva neteja mecànica i manual, per retirar sòlids i 

plantes, a fi de garantir-ne el seu correcte funcionament. 
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En concret, inclourà les operacions materials següents: 

- Neteja i desobstrucció de les boques d’embornals (que inclou les vorades, les reixes i les 

caixes), reixes interceptores o altres tipus de desguàs dels espais públics tributaris 

directes d’un tram de claveguera, inclosa la retirada i eliminació dels sediments o dipòsits 

existents. 

- S’hauran de netejar les reixes de qualsevol material que tinguin adherit. 

- Es netejarà el marc per afavorir l’assentament de la reixa. 

- Es netejaran reixes de qualsevol espai públic, ja sigui la via pública o places. 

- Inclourà la neteja manual i mecànica dels residus i restes. 

- La neteja serà sempre amb extracció dels residus i en cap cas es deixarà que arribin a la 

xarxa general. 

 

No és subjecte d’aquesta contracta la neteja del clavegueró. 

 

Aquest tractament de neteja podrà ser realitzat pels operaris d’escombrada manual dins del seu 

itinerari. En cas de risc d’obstrucció de l’embornal o reixa haurà de ser netejada amb l’equip que 

el contractista consideri necessari i més adient per resoldre la incidència. 

 

Es proposa una neteja mínima de dues vegades a l’any.  

 

Anualment, l’empresa adjudicatària elaborarà una planificació de les tasques de neteja, que 

haurà de ser aprovada per l’Ajuntament. Dins d’aquesta planificació es faran constar els punts 

més crítics que necessitaran una neteja més intensiva. 

6.1.4.3. Servei de neteja per festes i actes públics 

El concessionari haurà d’incloure tots aquells treballs extraordinaris necessaris per atendre la 

neteja prèvia (quan calgui) i posterior dels espais on es desenvolupin els esdeveniments i les 

festes que anualment se celebren al municipi d’Amposta. A títol orientatiu s’annexa relació de 

festes i actes organitzats durant l’any a l’Annex 4. Treballs servei neteja viària, Relació de festes del 

municipi del present plec. 

 

Els treballs consistiran en la neteja de la via pública de manera que, després de l’esdeveniment, 

l’espai on es realitzin les activitats, i els seus voltants, quedin en perfecte estat de neteja. 
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En els casos en què els tècnics municipals ho sol·licitin, perquè la tipologia de brutícia, l’horari i/o 

el lloc de celebració ho requereixin, els treballs de neteja s’iniciaran a la finalització de l’acte, tot i 

que, com a criteri general, les neteges seran en horari diürn. 

 

En cas que les activitats es duguin a terme en zones verdes o enjardinades, tant del LOT 1 com 

del LOT 2, el servei de neteja viària haurà de fer-se càrrec de la neteja de xoc després de 

l’activitat, tot i que les tasques posteriors en profunditat les realitzarà l’equip de manteniment 

d’espais verds del LOT corresponent.  

 

Aquesta neteja de xoc tindrà per objectiu deixar la zona néta de totes les deixalles que siguin 

generades a l'acte en qüestió, com a mínim, incloent les següents tasques: 

- Retirada de voluminosos (caixes de cartró, embalatges, gots, bosses, objectes diversos, 

etc.). 

- Buidat de papereres i canvi de bosses, si s'escau. 

- Neteja de vessaments (olis, taques, líquids, etc.) utilitzant, si es considera necessari, aigua 

a pressió. 

- Recollida de totes les restes que es vegin a simple vista i que no hagin estat dipositades a 

les papereres. 

6.1.4.4. Servei de neteja del mercat ambulant 

Aquest servei es prestarà tots el dimarts de l’any (inclosos els festius) la Plaça del Mercat i carrers 

adjacents i els dissabtes a la plaça Cecília Carvallo i voltants, ambdós de de 8:00 h a 14:00 h del 

matí. L’emplaçament i delimitació precisa del mercat s’especifica a l’Annex 1. Documentació gràfica. 

Plànols, Emplaçaments dels mercats setmanals del present plec. Excepcionalment el dia i/o lloc del 

mercat es pot traslladar de dia, fet que es comunicarà al concessionari amb antelació suficient 

amb l’objectiu que els treballs de neteja s’adaptin a aquests canvis. 

 

El licitador inclourà també en l’oferta el personal i maquinària necessaris per dur a terme la 

neteja posterior a la celebració del mercat ambulant. Caldrà efectuar el servei amb agilitat de 

seguida que els comerciants hagin desallotjat l’àmbit per tal de restablir els nivells de neteja i 

trànsit de vehicles tan aviat com sigui possible. La neteja inclourà la recollida de les restes 

escampades per l’emplaçament dels mercats i el seu voltant (voreres, calçada i parterres). 

 

El servei estarà inclòs, sempre que es pugui, dins dels serveis bàsics de neteja, mitjançant una 

reorganització del servei. 
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Els residus objecte del servei són els següents : 

a) La fracció orgànica procedent del mercat setmanal, separada selectivament. 

b) La fracció de paper-cartró procedent del mercat setmanal, incloent-hi els residus d’envasos 

industrials i comercials constituïts exclusivament per paper-cartró. 

c) Qualsevol altra tipologia o fracció de residu procedent del mercat setmanal, en especial els 

residus d’envasos comercials, separada selectivament. 

6.1.4.5. Neteja de pintades i retirada de cartells a la via pública 

L’objectiu d’aquest servei és la neteja dels paraments verticals dels elements de la via pública 

(faroles, quadres elèctrics, etc.) o de qualsevol element de l’espai públic (murs, paviments, 

mobiliari urbà i jocs infantils....) i dels paraments verticals i /o horitzontals d’equipaments públics 

que sol·liciti l’Ajuntament amb l’objecte de millorar la imatge de la via pública. 

 

En aquest servei s’inclou la neteja de pintades i grafits, l’aplicació de tractaments antigrafits, i 

altres treballs de pintura de superfícies especialment afectades, així com retirada de pancartes i 

cartells, segons criteris dels serveis tècnics municipals.  

 

L’àmbit de neteja inclou la neteja de façanes/paviments d’edificis públics i zones verdes així com 

també qualsevol pintada ofensiva que serà retirada de manera immediata pels serveis de neteja. 

 

L’equip disposarà de tots els equips necessaris per evitar els riscos que es puguin produir en el 

desenvolupament de la tasca que li és pròpia. 

 

Haurà de realitzar un registre fotogràfic de l’element a netejar abans d’actuar i un cop realitzada 

la neteja. 

 

L’empresa adjudicatària realitzarà un estudi de camp per identificar l’estat actual del municipi i 

proposar una programació del servei que garanteixi la màxima eficiència dels recursos destinats. 

Aquesta proposta haurà de ser aprovada pels serveis tècnics que sempre podran modificar la 

programació. 

 

Es valorarà que el licitador millori aquesta proposta de jornades de serveis, organització, 

planificació i recursos emprats adients. 
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6.1.4.6. Neteja amb aigua  

Consisteix en la neteja de paviments mitjançant aiguabatre i/o neteja amb aigua pressió, 

eliminant la brutícia que no es retira amb els sistemes d’escombrada anteriorment descrits. 

 

L’empresa contractista, quan necessiti productes de neteja, ha d’utilitzar productes que no 

tinguin efectes negatius sobre la salut ni sobre el medi ambient. Sempre que tècnicament sigui 

possible, s’utilitzaran productes ecològics. 

 

Per la òptima realització del servei, en cas que sigui necessari, es prohibirà l’aparcament de 

vehicles als carrers que es pretén realitzar aquest servei. Per això, s’ha de planificar amb la 

suficient antelació per coordinar l’empresa licitadora, els serveis de l’Ajuntament i la policia. Per 

tant, el contractista ha de presentar un pla de treball on es realitza aquesta neteja a fons. 

Aquesta tasca consisteix en la neteja completa de tot el carrer: calçada i vorera.  

 

En casos de necessitat, el licitador haurà de preveure l’aplicació de neteja amb aigua a pressió en 

aquells casos en què, per les característiques de la zona, sigui necessària una neteja en 

profunditat del paviment (retirada de taques d’oli, brutícia incrustada, olors d’orina, etc.).  

6.1.4.7. Escatat de vegetació 

Caldrà realitzar l’escatat de la vegetació espontània que creixi en la via pública i en els escocells. 

L’empresa haurà de presentar un pla d’escatat que contingui, com a mínim, un pla de xoc a la 

primavera i un escatat per semestre. 

6.1.4.8. Recollida en èpoques o situacions amb caiguda de fulles i de petites restes de poda 

Pel període de la tardor es tindrà especial cura en la recollida de les fulles existents en la via 

pública. Les freqüències estaran en funció de la densitat de les fulles, i de la circulació de 

vianants i circulació rodada en les vies objecte d’aquesta neteja. No està inclosa en aquest servei 

la recollida de les branques de l’arbrat provinents de la poda, però sí caldrà, per temes de 

seguretat, enretirar les branques que puguin estar a la via pública. 

Es valorarà que el licitador millori aquesta proposta de jornades de serveis, organització, 

planificació i recursos emprats adients. 
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6.1.4.9. Brigada d’intervenció 

La brigada d’intervenció serà l’encarregada de la realització de diferents serveis o actuacions. 

- Servei d’intervenció estacional (neteja per tempestes, inundacions i/o ventades). 

- Actuacions urgents de diversa tipologia. 

- Recolzament al servei de protecció civil. 

En el servei de la Brigada d’intervenció es valorarà que el licitador millori la proposta de jornades 

de serveis, organització i planificació i recursos emprats adients. 

6.1.4.9.1. Servei d’intervenció estacional (neteja per tempestes, inundacions i/o ventades) 

El licitador haurà de preveure un servei de neteges especials dels vials afectats per fortes pluges 

i/o ventades, amb els conseqüents problemes d’arrossegament de terres i llots. 

 

El servei contemplarà també la retirada de fulles i restes vegetals de les voreres i calçades 

afectades per la caiguda d’aquells elements desprès de xàfecs i ventades que es produeixin al 

municipi al llarg de l’any, tenint especial cura durant els mesos de setembre a desembre, període 

on aquests fenòmens s’intensifiquen.  

 

La recollida de la fulla caiguda està inclosa en les prestacions normals d’escombrada. Tot i amb 

això, la intensitat en moments concrets de caiguda massiva pot suposar la utilització de serveis 

complementaris o específics. 

 

Els residus obtinguts seran abocats a la Deixalleria Municipal. 

6.1.4.9.2. Actuacions urgents de diversa tipologia 

Per tal de fer front a incidències que necessitin una neteja diversa i immediata, els licitadors 

hauran de preveure un servei de neteja immediata. 

 

La tipologia d’incidències a l’espai públic a les que hauran de poder fer front són, entre d’altres: 

- Accidents de trànsit; 

- Taques d’oli, degudes a un accident de trànsit o presents a la calçada; 

- Actes vandàlics; 

- Acumulacions de residus o fangs degut a pluges o ventades lleus; 

- Abocaments ocasionals a la via pública (poda, voluminosos, runa...); 

- Animals morts; 
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- Altres incidències determinades per l’Ajuntament; 

 

El servei serà de naturalesa polivalent apte per a realitzar diferents tasques i altament equipat 

(grua per a càrrega, dipòsit per a residus, sepiolita, eines, cons, elements de senyalització, 

indicadors lumínics, i tot allò que es consideri necessari per fer front a les incidències descrites 

en aquest apartat). 

 

El seu àmbit d’actuació serà tot l’espai públic del municipi, tal i com l’Ajuntament cregui oportú 

per tal de garantir el bon estat de neteja del municipi. 

 

L’empresa contractista haurà de comunicar a l’Ajuntament les incidències ocorregudes o 

detectades pel seu personal i mantenir un registre. 

 

L’empresa contractista ha de retirar de la via i dels espais públics, els animals morts, sense límit 

de serveis. Haurà de recollir i transportar al destí adequat segons l’assenyalat a la normativa 

vigent. 

6.1.4.9.3. Recolzament al servei de protecció civil 

En aquelles situacions en què es produeixi una situació d’Alerta o bé una situació d’Emergència 

(nevades, ventades, fortes pluges o altres situacions similars), l’adjudicatari haurà de posar a 

disposició municipal els mitjans humans i materials necessaris, als quals se’ls hi assignarà els 

treballs apropiats d’acord amb el Pla Municipal d’Emergència que determini l’òrgan competent. 

 

Aquestes situacions d’emergència s’estendran ampliables a aquelles que requereixin treballs 

excepcionals de neteja a la via pública, segons criteris de l’Ajuntament. Es demanarà 

disponibilitat total les 24 h/dia. 

6.1.5. Tipologies i freqüències mínimes de neteja viària 

A fi de que l’empresa contractista pugui fer la seva proposta del servei dels tractaments bàsics  i 

específics es proposa una sectorització de l’àmbit objecte d’actuació amb 4 zones diferenciades 

entre elles per diferents factors, com ara densitat de població, usos,.. i es fixen unes freqüències 

mínimes de neteja per a cada una d’elles. Tant la sectorització plantejada, les freqüències 

mínimes dels treballs i la tipologia de treballs a realitzar seran millorables a l’alça pel licitador en 

la seva oferta. 
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Les zones de partida plantejades es diferencien en: 

 Zones d’ús intensiu permanent: Correspon als carrers o zones amb elevada densitat de 

població, i/o forta presència d’activitats que es manté elevada durant tots els dies de la 

setmana, ja siguin feiners o festius. Es fixa una neteja mínima de sis dies a la setmana. 

 Zones d’alta intensitat: Correspon als carrers o zones d’alta densitat de població, on 

predominen els usos residencials i existeix una moderada presència d’activitats o 

equipaments, que requereixen d’un grau alt en la freqüència de neteja. Es fixa una neteja 

mínima de dos dies a la setmana. 

 Zones de mitja i baixa intensitat: Correspon als carrers o zones de mitja i baixa densitat 

de població amb ús exclusivament residencial, sense  o moderada presència d’activitats i 

equipaments, i que tenen un nivell baix d’utilització per part de la ciutadania. Es fixa una 

neteja mínima d’un dia a la setmana. 

 Zones de polígons industrials: Correspon a sectors del terme municipal amb predomini 

d’aquest tipus d’activitats industrials. Es fixa una neteja mínima quinzenal. 

 

Els treballs mínims a realitzar en aquestes zones son: 

Tipologia  

de neteja 

Freqüència mínima 

Dies/Setmana 

Torn 

Matí(M)/Tarda (T) 

Tipus escombrada 

Manual(M)/Mecànica (Mc)/Mixt(Mx) 

Ús intensiu permanent 6 M + T 
M, Mc, Mx 

Neteja amb aigua (aiguabatre i/o a 
pressió) 2 dies per setmana 

Alta intensitat 2 M o T 
M, Mc, Mx 

Neteja amb aigua (aiguabatre i/o a 
pressió) 1 dia per setmana 

Mitja i baixa intensitat* 1 M o T 
M, Mc, Mx 

Neteja amb aigua (aiguabatre i/o a 
pressió)  quinzenal 

Polígons industrials quinzenal M o T Mc, Mx 

Mercat setmanal 2 T 
M, Mc, Mx 

Neteja amb aigua a pressió 

 

*Nota: La Urbanització d’Eucaliptus i Poble Nou del Delta durant el període d’estiu (de l’1 de juny al 30 

de setembre) i Setmana Santa serà considerat com a zona d’Alta Intensitat. 

A més de les freqüències mínimes establertes, caldrà garantir els següents serveis: 

- Durant els mesos d’estiu baldeig dels carrers més freqüentats de tot el terme municipal. 

Aquesta tasca s’ha de realitzar abans de les 9:00h. 

 

S’adjunta plànol amb la zonificació, per freqüències mínimes de neteja, a l’Annex 1. Documentació 

gràfica. Plànols, 1.2. Freqüències mínimes de neteja del present plec. 
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6.2. Servei de manteniment dels espais verds (aplicable al LOT 1 i al LOT 2) 

Els treballs que s’inclouen en la prestació del servei de manteniment d’espais verds (d’aplicació 

per al LOT 1 i per al LOT 2) són els que s’exposen en el present punt i en resum: 

- Inspecció tècnica inicial i propostes de millora 

- Conservació, manteniment i neteja de l’arbrat públic  

- Conservació, manteniment i neteja d’arbusts 

- Conservació, manteniment i neteja de gespes 

- Conservació, manteniment i neteja de zones verdes 

- Conservació, manteniment i neteja de la xarxa de reg 

- Conservació, manteniment i neteja de flor de temporada 

- Treballs especials 

- Aplicació de tractaments plaguicides. Gestió integrada de plagues 

 

Totes les actuacions previstes s’executaran d’acord amb el que estableix el present plec, que 

detalla les condicions tècniques dels treballs i/o les indicacions del tècnic responsable del servei 

designat per part de l’Ajuntament i de conformitat amb els compromisos que es derivin de la 

documentació presentada pel contractista en la seva proposició i acceptada per l’Ajuntament en 

ocasió de l’adjudicació del contracte. En tots els casos en què no es fixin condicions particulars 

seran d’aplicació les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) publicades pel 

Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i altra normativa 

vigent al respecte. Veure normativa punt 17. Normativa aplicable.  

 

En els annexos 1. Documentació gràfica. Plànols i 2. Inventari i s’adjunten l’inventari de l’arbrat, els 

plànols d’emplaçament i les superfícies de zones verdes, etc. que marquen a títol orientatiu i de 

mínims l’abast del servei de manteniment dels espais verds, diferenciat per als dos lots. 

 

En base als treballs mínims marcats en el present plec, la normativa vigent, l’anàlisi de la situació, 

els coneixements tècnics de l’empresa, les necessitats i voluntats de l’Ajuntament, etc., el tècnic 

responsable dels servei de l’empresa adjudicatària, durant l’últim trimestre de l’any, presentarà 

un pla de manteniment dels espais verds anual de l’any següent que haurà de ser aprovat pel 

Reponsable del contracte per part de l’Ajuntament. Aquest pla marcarà les directrius i necessitats 

per cada zona, carrer o àmbit i el calendari de treballs i recursos destinats per acomplir els 

objectius marcats, sempre de forma consensuada amb el tècnic responsable del contracte per 

part de l’Ajuntament. 
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En aquest pla de manteniment es definiran i detallaran les tasques a realitzar en quant a totes 

les unitats que són objecte de manteniment (arbrat, arbusts, gespes, zones verdes, xarxa de reg, 

etc.) per a tot l’àmbit d’actuació. Qualsevol canvi que es vulgui introduïr a aquest pla de 

manteniment anual, després de ser aprovat, haurà de comunicar-se al Responsable del contracte 

per part de l’Ajuntament que l’haurà d’autoritzar.  

6.2.1. Inspecció tècnica i consultoria. Propostes de millora 

El contracte inclou un servei d’inspecció tècnica que s’haurà de realitzar pel personal especialitzat 

assignat al contracte i que es recollirà en dos informes tècnics anuals. En base a aquests 

informes s’efectuaran propostes de millora que es presentaran, junt amb l’informe tècnic, en 

forma de memòria valorada, al responsable del contracte per part de l’Ajuntament. 

 

Aquesta documentació es presentarà, dos cops l’any, el primer durant el primer semestre 

(segona quinzena de maig) i el segon durant el segon semestre (segona quinzena de novembre), 

a no ser que s’acordin altres dates amb el responsable del contracte.   

 

Els informes tècnics recolliran tot tipus d’informació referent a l’estat de l’arbrat, la vegetació, les 

gespes, paviments, etc., és a dir, tots els elements que son objecte de conservació i manteniment 

dintre del present contracte integrant fotografies, anàlisis, etc i tota aquella documentació que 

sigui necessària. Com a mínim, aquests informes inclouran antecedents, consideracions i 

conclusions.  

 

La memòria valorada amb la proposta de millores inclourà, com a mínim, una memòria 

explicativa lo més concisa possible sobre les actuacions plantejades, la documentació gràfica 

necessària i una valoració detallada amb amidaments desglossats i valorada amb preus ITEC de 

l’any en curs. Tant els informes com les propostes de millora estaran signats pel tècnic 

responsable del servei. 

 

Les millores plantejades aniran encaminades principalment a millorar l’estètica, l’homogeneïtat 

dels espais, millorar instal·lacions, fer zones més eficients, reduir costos de manteniment, 

garantir la funció natural, estètica i paisatgística dels espais, etc. i/o d’altres necessitats que es 

puguin plantejar, tant per part del tècnic responsable del contracte com per part de l’Ajuntament. 

Aquestes millores tindran un abast aproximat del 20% del cost anual del contracte. 
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Junt amb la proposta de millores s’adjuntarà també una valoració desglossada del sobrecost o 

estalvi sobre el preu de manteniment que la implementació d’aquestes, cas de realitzar-se, 

suposaria.  Aquesta valoració es realitzarà en base als preus unitaris definits a l’Annex 3. Preus 

unitaris o aquells que el licitador hagi ofertat a la seva oferta. 

 

D’altra banda, es donarà suport tècnic, durant tota la durada del contracte, sempre i quan se li 

sigui requerit quant a treballs relacionats amb l’objecte del contracte.  

6.2.2. Conservació, manteniment i neteja de l’arbrat públic 

6.2.2.1. Àmbit i abast 

Els treballs de conservació i manteniment de l’arbrat públic comprenen totes les operacions 

necessàries per a la correcta conservació de l’arbrat dels diferents espais verds públics i de la 

xarxa viària de titularitat municipal. El manteniment proposat té per objectiu aconseguir i 

mantenir una estructura i desenvolupament adequat dels arbres dins l’entorn on estan situats, 

proporcionar una major bellesa als arbres i al seu entorn, la neteja i manteniment dels escocells 

i/o parterres, inclòs el desherbatge, la resolució de problemes ocasionats per causes naturals o 

accidentals, el retall de vegetació que origini problemes de visualització de senyalització, garantir 

la seguretat pública, etc. però respectant al màxim la biologia de l’arbre, tenint en compte les 

seves característiques pròpies i les del lloc on estan plantats. El seu manteniment també inclou el 

manteniment i neteja dels escocells i/o parterres on es troben situats en cas d’arbrat viari, 

estiguin o no inventariats. 

 

En l’Annex 2. Inventari s’adjunta l’inventari de l’arbrat actual que, com ja s’ha esmentat, té caràcter 

d’orientatiu i mínims. 

6.2.2.2. Descripció dels treballs de conservació i manteniment de l’arbrat 

Per vetllar per la supervivència, les característiques funcionals i ornamentals de l’arbrat cal 

realitzar una sèrie d’operacions de conservació i manteniment. Aquests es divideixen 

principalment en: poda, reg, adobat i tractaments fitosanitaris així com la neteja i desherbat.  

 

L’abast de la licitació compren els treballs descrits a continuació i els treballs complementaris que 

aquests puguin suposar, com la retirada i neteja dels residus generats, la senyalització, les 

mesures de seguretat i salut, la gestió, organització, control i actualització de l’inventari, etc. 
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Les tasques de manteniment aniran encaminades a obtenir un arbrat amb un bon estat general, 

és a dir, un bon estat de la de la capçada, un aspecte homogeni en el cas d’arbrat viari d’aliniació, 

un bon estat fitosanitari (control de plagues o malures), un escocell nét i lliure de males herbes i 

un bon estat del reg. 

6.2.2.3. Poda 

La poda representa una de les operacions de conservació de l’arbrat més important. Els treballs 

de poda hauran de ser realitzats per personal especialitzat coneixedor de les característiques de 

cadascuna de les espècies existents en l’inventari municipal. Tots els talls es realitzaran 

provocant el menor dany possible intentant protegir l’arbre davant l’entrada de patògens i del 

posterior podriment del tronc i prevaldrà l’execució d’un bon tall davant l’ús de productes 

cicatritzants.  

 

La finalitat de la poda serà aconseguir el màxim esplendor estètic de cadascuna de les espècies i 

varietat i millorar la seva funció (ornamental, creació d’ombra...) en cada cas concret.  

 

Caldrà respectar les distàncies de seguretat que indiquen les normatives vigents de l’enllumenat 

públic, conduccions de companyies de serveis i senyalització viaria. Quan les branques afectin el 

pas de vehicles i vianants i/o puguin afectar propietats veïnals, voladissos i balcons caldrà reduir 

el volum de l’arbre periòdicament.  

 

Es procurarà que l’arbrat viari (d’alineació) presenti un aspecte homogeni en cada carrer pel que 

fa a la mida, volum i tractament.  

6.2.2.3.1. Criteris de poda 

Segons les necessitats distingim diferents criteris de poda: 

 

Necessitat Criteri 

Creixement i formació ordenat 

 

 

Aquelles podes que s’acostumen a fer amb una periodicitat anual o bianual i que 

serveixen per conservar l’estructura i la dimensió de l’arbre.  Sobretot en arbres dins 

el nucli urbà on un creixement anàrquic podria resultar molest. 

Ús de la seva capçada En alguns arbres es valorarà si cal fer una poda menys dràstica o amb una freqüència

més dilatada degut al valor que li donem a l’ombra que s’aconsegueix amb la

dimensió de la seva capçada, sempre que ho permeti l’estabilitat del ramatge de

l’arbre. 
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Seguretat Es podaran o es tallaran branques d’aquells arbres que degut al seu mal estat o

preveient situacions de perill de caiguda puguin causar algun dany tant personal com

material. Si es creu convenient es talarà l’arbre sencer. 

Estètica Sempre que no afecti a la salut de l’arbre amb talls agressius i l’estructura de la 

capçada s’adapti, es poden fer podes amb un valor estètic. 

Sanejament Són aquelles podes que no es fan amb  periodicitat i que li serveix a l’arbre per 

eliminar ramatge excessiu, branques seques o malaltes . D’aquesta manera 

s’aconsegueix una nova brosta amb condicions sanes. 

Per transplantament Quan un arbre s’hagi de trasplantar, i per tant s’hagi d’arrencar del seu lloc originari , 

es durà a terme una poda dràstica, eliminant entre un 50 % i 75% de la seva capçada

aproximadament, sobretot tot el ramatge més tendre, deixant aquelles branques

que formen l’estructura bàsica de l’arbre, sempre que es permeti que l’arbre torni a 

treure brosta nova 

6.2.2.3.2. Tipus de poda 

En l’Annex 5. Treballs servei manteniment espais verds, 5.1. Treballs en arbrat i arbusts. Unitats de 

treball s’adjunta document on queda reflectit unes unitats tècniques, que seran els mínims de 

partida a dur a terme per al manteniment de l’arbrat i arbusts, de manera genèrica. Serà 

responsabilitat de l’adjudicatari proposar millores i/o propostes per adequar les tasques 

definides en cada cas concret. Les modificacions proposades hauran de ser aprovades pel 

Responsable del Servei per part de l’Ajuntament dintre del pla anual de manteniment. 

 

El tipus de poda que es realitzarà en cada cas anirà en funció de l’espai disponible, el lloc, 

l’amplada de la calçada on s’ubica, etc., i, sobretot, segons allò marcat pel responsable del servei i 

amb el vistiplau del responsable del contracte en cada zona o carrer segons els objectius 

marcats. En cada cas s’utilitzarà un tipus de poda que comporti que l’arbre ocupi l’espai necessari 

sense ocasionar danys en el seu entorn més immediat o segons les necessitats estètiques de 

cada cas.  

Distingim diferents tipus de poda:  

Tipus de poda Descripció 

Poda de formació 

 

 

Amb aquesta poda es pretén guiar el creixement que voldrem obtenir en un futur en 

arbres joves que s’estan formant. En molts casos es treuen rames centrals i es deixen

les que creixen cap a l’exterior que seran els futurs braços principals de l’arbre.

D’aquesta manera, es seleccionaran les branques estructurals que regularan i 

definiran el futur desenvolupament de l’arbre. La durada d’aquesta poda serà de 3-8 

anys depenent de l’espècie i els emplaçaments per tal de desenvolupar els diferents

ports naturals i artificials. 
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Poda de refaldat En el cas d’arbat viari s’ha de realitzar el progressiu aixecament de la capçada,

eliminant les branques que dificulten el pas dels vianants, cal tallar les branques

quan el seu diametre és petit. 

Poda de manteniment i seguretat Els arbres que han assolit l’equilibri les operacions de poda es limiten a les 

necessàries per a eliminar: els xucladors, branques seques i monyons, branques

massa properes al tronc, branques mal orientades, rebrots de troncs o d’arrels, arrels

que estorben... 

Poda d’aclarida En aquest tipus de poda es treuen les branques interiors que absorbeixen energia 

innecessariament a l’arbre o bé rames seques. 

Poda de reducció de capçada És un tipus de poda que serveix per a reduir en amplada i/o alçada la capçada de

l’arbre per diverses causes: 

- Per tal de donar espai de seguretat suficient a les xarxes de serveis aeris o a

edificacions 

- Evitar el perill de trencada i caiguda d’algunes branques  de grans

dimensions o mal orientades 

- Per tal de permetre la bona arribada de llum solar als habitatges,

enllumenat, etc. 

Es realitzaran seguint el metòde anglès, eliminant les branques terminals per sobre

de les laterals o tira-sabes de gruix suficient (com a mínim un terç del diàmetre de la 

branca que eliminem). Cal aplicar sempre les tècniques del tall correcte i no deixar 

ferides masssa grans. 

Aquest tipus de poda també es realitza en operacions de reequilibri de capçada,

actuant  llavors en un dels costats de la capçada. 

Poda de reformació i 

reestructuració 

Es realitza en arbres que han sofert en anys anteriors podes especials que han 

implicat una reducció de biomassa de la capçada quan les branques es troben

malmeses o els arbres estan desequilibrats o mal formats.  

En tots aquest casos cal procedir reconduint l’estructura de l’arbre cap a formes

naturals i genuïnes desitjades. 

Per la reconstrucció adequada s’hauran d’escollir branques centrals verticals que

presenten  major vigor i resisitència. El nombre a conservar per ramificació dependra

d eles característiques de cada arbre. 

Per facilitar l’engruiximent  i la millor formació de l’estrucutura cal potenciar l’evolució

dels borrons  i brots secundaris  de les branques  que impedeixen un correcta

innsolació. 

Totes  les branques baixes que pengin i puguin ocasionar molèsties al trànsit i als 

vianants seran suprimides. 

Els treballs de restauració d’una arbre terciat s’efectuaran en diversos anys, 

considernant els objectius que es vol desenvolupar en cada cas.  

Poda en brocada Es deixa la branca principal que fa de guia de creixement del braç de l’arbre i 

s’eliminen tota la resta. Deixant de 2 a 4 nusos (20 cm aprox.). 
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Poda topiària És la poda que es realitza en bardisses o plantes i arbres que sempre mantenen la

mateixa forma ja sigui cònica, erecte o bé dibuixant una figura , etc. 

Poda palmeres Es tracta d’una poda de manteniment específica que es limita a l’eliminació de fulles

seques, fillols, inflorescències i fruits, respectant al màxim la forma esfèrica natural

de la corona. 

 

Podes especials a realitzar en situacions concretes i acordades amb el tècnic responsable del 

contracte per part de l’Ajuntament ja que comprometen a la llarga una disminució de  les 

característiques estructurals de resistència: 

Tipus de poda Descripció 

Poda terciària Es deixa 1/3 del total de la branca principal aproximadament i no es treuen tantes

branques com a la poda en brocada.  

Coronat Aquesta poda és la més agressiva. Es du a terme quan un arbre ha de ser trasplantat

ja que així li traiem capçada i massa vegetativa que consumiria massa energia a 

l’arbre en el moment de la seva adaptació al nou lloc de plantació. Es talla gairebé

tota la capçada i les branques. 

6.2.2.3.3. Època de poda 

Època Descripció 

Tardor - Hivern La majoria d’arbres es podaran entre tardor i hivern, sobretot tots el de fulla caduca, 

que és l’època en que l’arbre fa una parada vegetativa i per tant no pateix tant.

També buscant una raó pràctica, tots aquells caducs es podaran a principi de tardor,

evitant així que les seves fulles s’escampin diàriament pels carrers. 

En el cas de les palmeres, i concretament les Phoenix canariensis i Phoenix dactilifera

la seva poda serà exclusivament en els períodes de temperatures més baixes, entre

Desembre i Febrer, evitant així el perill que suposa la proliferació del Rhynchophorus 

ferrugineus  o escarabat morrut. 

Primavera - Estiu Molts arbres de fulla perenne i notòriament sensibles al fred, es podaran a la

primavera, evitant que els brots tendres puguin sorgir en períodes de baixes 

temperatures, com per exemple alguns exemplars del gènere Ficus sp. També en 

casos en que un excès de branques petites a l’interior de la capçada que acaben

morint-se, branques que interfereixen en la visibilitat de senyals de trànsit, semàfors,

cruïlles, passos de vianants o que interfereixen de forma justificada amb els elements 

i serveis urbans  sense modificar l’estrucutra de l’arbre, aquesta poda es seleccionen

principalment branques amb diàmetres petits. 

En aquesta època també s’liminaran els rebrots de tronc i soca. 

Altres Hi ha podes que per diferents motius i criteris s’han de podar en èpoques fora de

l’establert, seran els casos de podes per seguretat, transplantament o bé les podes

topiàries que es realitzen durant tot el cicle vegetatiu. 
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Serà responsabilitat de l’adjudicatari proposar l’època de poda més adequada per cada espècie i 

segons cada necessitat.  

6.2.2.3.4. Eliminació de restes de poda 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de retirar tots els residus resultants dels treballs contractats. Les 

restes de la poda hauran d’ocupar la via pública el menys temps possible (màxim 1 jornada 

laboral). Un cop retirades hauran de ser transportades i gestionades per la pròpia empresa 

adjudicatària al seu càrrec. L’empresa podrà escollir si es trituraran in situ i es traslladaran o si es 

trituraran fora de l’àmbit d’actuació, sempre buscant la mínima afecció a la població en quant a 

soroll i molèsties derivades.  

 

Les superfícies afectades pels treballs hauran d’estar netes de restes vegetals (branques, 

branquillons, fulles, estelles, etc.), incloent si cal l’escombrat.  

6.2.2.4. Reg 

Per garantir la supervivència d’algunes espècies serà necessari aportar aigua mitjançant la xarxa 

de reg instal•lada o reg manual.  

 

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària vetllar per subministrar l’aigua de reg adequada 

segons les condicions meteorològiques, el sòl, el tipus de reg, l’època de l’any, etc. en cada cas 

concret.  

 

La procedència de l’aigua que s’utilitzarà serà de la xarxa urbana i/o segons proposta alternativa. 

Veure punt 8.8. Obligacions i responsabilitats del contractista. 

 

Caldrà vetllar en tot moment pel correcte funcionament de la xarxa de reg i seguir el programa 

de manteniment indicat en el punt 6.2.6. Treballs de conservació i manteniment de la xarxa de reg.  

 

Els horaris de reg s’ajustaran per incidir el mínim possible amb l’activitat diària del municipi i es 

decidiran de forma consensuada amb el Responsable del Servei per part de l’Ajuntament.  
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6.2.2.5. Adobat 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari proposar el tipus d’adobat a realitzar en cada cas concret 

per cada espècie a lo llarg del seu cicle vegetatiu segons les directrius marcades en el pla anual 

de treball pel Responsable del contracte, per tal d’aconseguir els objectius marcats.  

 

La fertilització anirà destinada principalment a l’arbrat més jove (d’1 a 3 anys d’edat) en període 

de desenvolupament. L’arbrat adult no requereix especial atenció vers els nutrients. S’haurà de 

tenir en compte la finalitat d’aquests nutrients en els arbres, diferenciant sempre els arbres que 

realitzen floració dels que no.  

 

En el cas dels arbres que fan flor o fruit ornamental, l’adobat de primavera haurà d’aportar un alt 

contingut en K , per estimular la flor o el fruit. En el cas d’aquells arbres que no realitzin una flor 

apreciable, l’element ric de l’adobat haurà de ser el N.  En qualsevol cas de clorosi fèrrica dels 

arbres, amb fulles pàlides o grogoses, serà imprescindible l’aportació extra de ferro (Fe) en forma 

granulat o pols i aplicació tant escampat a la soca de l’arbre com fent un caldo i regar l’arbre.  

 

Les dosis aniran indicades pel productor o comercialitzador de cada producte, mostrant-ho així a 

l’etiquetatge de l’envàs.  

 

L’estructura de l’adob que s’utilitzarà serà per norma general granulat i encapsulat que permeti 

una alliberació controlada.  

 

Els adobs hauran d’emmagatzemar-se sempre en espais tancats (no accessibles a qualsevol 

persona no vinculada al procés de treball) i secs i ventilats per impedir la degradació del 

producte a causa de l’humitat i ventilats. Hauran d’anar sempre amb l’envàs original excepte 

quan s’escampin sobre els vegetals que es poden portar en recipients més pràctics per al seu 

treball. En tot cas, hauran d’anar sempre etiquetats amb una detallada explicació del seu 

contingut i component. 

 

Ens centrarem principalment en dos orígens diferents, els orgànics i minerals: 

Origen Descripció 

Orgànic Tot aquell residu d’origen animal o vegetal, inicialment, no assimilable directament

per la planta però que després d’un procés de transformació realitzat per

microorganismes aerobis, pot ser aprofitable per la planta.  

Ha d’estar lliure de patògens i de llavors d’altres herbes i produeixen un alt 
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rendiment i millora de l’estructura del sòl i la flora microbiana, afavorint així

l’assimilació de nutrients de la planta.  

No es poden aplicar mai sense haver passat prèviament aquest procés de

compostatge ja que podria cremar la planta.  

En cas d’utilitzar aquest mètode, en un termini inferior a 12 hores haurà de quedar

totalment enterrat per evitar males olors. 

Mineral Són productes sense matèria orgànica, que s’obtenen o bé de l’extracció natural de

minerals o bé de la reacció d’una síntesi química. 

Els adobs minerals els classificarem en simples, compostos o complexes, segons

continguin un sol element o bé hi intervingui una composició de diferents elements. 

Generalment s’utilitzaran adobs minerals complexos ja que així s’aporta al vegetal 

tots els nutrients que poden afavorir el seu rendiment. 

6.2.2.6. Tractaments fitosanitaris 

La consideració de la jardineria com un bé comú i col·lectiu comporta el seu tractament i cura a 

càrrec de mantenir i protegir els elements vegetals i prevenir-ne i/o curar-ne les plagues i 

malalties específiques i més significatives de la vegetació, tot atenent la salut de les persones. 

 

Els tractaments fitosanitaris han incorporat nous mètodes i tecnologies a considerar per a la 

relaització del manteniment de les plantes en la jardineria pública. Els criteris establerts que 

determinen la realització d’una actuació i el respectiu tractament a desenvolupar estan basats en 

la gestió integrada de plagues, que es troba a la normativa vigent que estableix i incorpora també 

l’avanç en la Gestió Integrada de plagues per a la reducció de l’ús de productes fitosanitaris de 

síntesi química. Veure punt 6.2.9. Aplicació de tractaments plaguicides. Gestió integrada de plagues. 

Per tal de proposar un tractament fitosanitari o altre es tindrà en compte: 

- Llindar de tolerància. Segons el cas estudiar si és mes adient la supressió o eradicació 

total de la mateixa o, la seva contenció en uns nivells de tolerància de la població 

d’insectes. 

- La ubicació de l’arbre.  Es tindrà en compte afectacions o molèsties al veïnat i a l’activitat 

econòmica que es desenvolupa als entorns. 

- Afectació de la plaga sobre l’estructura de l’arbre. S’hauran de prevenir possibles 

afectacions posteriors que facin necessària la seva substitució. 

- Afectació per plagues de quarantena. Aquella que pot tenir importància econòmica 

potencial per a l’àrea en perill fins i tot quan la plaga no existeix o, si existeix, no està 

estesa i no es troba sota control oficial. 

- Utilització de productes fitosanitaris que produeixin baix impacte en el medi. 
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El pugó, la caparreta, la processionària i el xancre constitueixen les plagues i malures més 

habituals dels arbres de la ciutat. En el cas del xancre, es deu a l’atac d’un fong i un insecte, que 

produeixen una ferida típica i vistosa en l’escorça dels plàtans. Amb l’arribada de l’estiu, també és 

habitual la pèrdua sobtada de fulles d’algunes espècies, principalment plàtans i til·lers, a causa de 

l’estrès hídric. Quan es produeix un atac, la gravetat del dany depèn de la classe de paràsit, la 

duració de l’atac, l’època en què té lloc, l’estat de la planta i la part afectada. A més, els seus 

efectes repercuteixen en tots els aspectes socials i ambientals de la vegetació: estètics, 

paisatgístics, sanitaris, de seguretat, patrimonials... 

 

La prevenció de plagues i malures de la gran diversitat d’espècies vegetals de la ciutat comença 

des de la selecció de les mateixes espècies per a la seva plantació. Aquesta selecció respon a 

criteris d’adequació i tolerància a les condicions climàtiques i ambientals de la ciutat i a la trama 

urbana (tipologia de carrer: amplada de voreres, balconades, calçada, etc). La selecció també es 

realitza evitant espècies al·lergèniques i invasores i s’inclouen també espècies que potencien el 

color amb floracions. La diversificació d’espècies permet garantir el foment de la biodiversitat. 

 

Anualment, en funció de les espècies vegetals atacades i la identificació de les plagues, es 

dissenyarà un programa d’actuació que inclourà el seguiment dels trams de carrers afectats.  

Els tractaments preventius, aniran orientats al control d’organismes nocius i s’efectuaran quan no 

hi hagi un nivell suficient de població que es pugui considerar plaga. Els tractaments curatius 

s’utilitzaran quan la plaga o la malura ja existeix. En aquests dos tipus de tractaments s’utilitzaran 

els mètodes següents: Aplicacions amb productes ecològics, en què s’empren productes químics 

d’origen natural (plantes, minerals, etc.). Aquest és el cas, per exemple, de les piretrines, els olis 

vegetals, les azadiractines i els sabons potàssics, l’origen dels quals són el Piretrum sp., els 

derivats dels olis d’antracita o hulla, els derivats de l’Azadirachta indica i els olis vegetals d’origen 

natural, respectivament. Utilització d’organismes de control biològic (OCB) o fauna útil introduïda 

artificialment. Es tracta de combatre una plaga mitjançant la introducció d’altres espècies 

d’insectes que són enemics naturals autòctons i que redueixen el nivell poblacional de la plaga. 

Aquests són bàsicament de dos tipus: depredadors (s’alimenten de més d’un hoste) o 

parasitoides (només necessiten un hoste per desenvolupar-se plenament). Aplicacions amb 

endoteràpia, en què el producte s’injecta directament als vasos per on circula la saba de la planta 

afectada. Amb aquest sistema l’aplicació és directa al tronc, cosa que evita la pèrdua de producte 

i redueix la possibilitat de contaminació o vessament accidental. Amb l’aparició de noves lleis 

cada vegada més restrictives amb l’ús de productes químics i la creixent informació obtinguda 

gràcies a les investigacions en aquest camp, cada cop pren més rellevància l’aplicació de 

tractaments preventius, que resulten més eficaços i més respectuosos envers el medi ambient. 
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Per tant, abans de fer un tractament cal tenir ben present l’època de l’any i, en tot cas, si  

l’actuació adquireix caràcter d’urgència, fer una revisió exhaustiva per tal d’advertir la presència 

de fauna associada a l’arbrat que es vol tractar. En cas d’urgència i de detectar que hi hagi cria 

d’ocells i ratpenats protegits, caldrà avisar el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya 

(consulteu les espècies protegides de la fauna salvatge autòctona del Decret legislatiu 2/2008 pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals. Generalitat de Catalunya). 

L’empresa adjudicatària haurà de tenir en compte, a banda dels tractaments definits, els 

tractaments preventius estan inclosos en el preu de licitació per tal de controlar plagues com el 

morrut de les palmeres i la processionària del pi. Els tractaments a realitzar es consensuaran 

amb la Direcció Facultativa segons normativa vigent al respecte i recomanacions i indicacions de 

Sanitat Vegetal. 

 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari proposar el tipus de tractament fitosanitari a realitzar en 

cada cas concret per cada espècie. Les propostes hauran de ser aprovades pel Responsable del 

Servei per part de l’Ajuntament. L’adjudicatari presentarà un pla de gestió integral de plagues 

anual que haurà de ser aprovat pel Reponsable del Servei per part de l’Ajuntament junt amb el 

pla de gestió de manteniment de zones verdes anual. 

 

Tot el personal que intervingui en les tasques d’aplicació dels tractaments plaguicides disposaran 

del carnet d’aplicador de productes fitosanitaris emès pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació.  

 

Se seguiran les directrius exposades en el punt 6.2.9. Aplicacions de tractaments plaguicides.Gestió 

integrada de plagues i, en cap cas, es realitzaran tractaments plaguicides sense informar i obtenir 

el vistiplau de la Direcció Facultativa.  

6.2.2.7. Reposició de baixes i/o implantació de noves espècies 

LOT 1 

L’empresa adjudicatària haurà de subministrar al seu càrrec fins a 100 unitats/any d’arbrat viari 

(diferents espècies-varietats) de perímetres de tronc mínim de 20-22 cm, presentats en pa de 

terra, en contenidor, arrel nua, amb caracterísitques a determinar per l’Ajuntament lliure de 

malalties i malformacions. Aquest arbrat serà plantat pel personal de l’empresa adjudicatària, 

prèvia acceptació de l’Ajuntament, en aquells escossells de la via pública que es trobin vuits o 

amb arbres malmesos i que puguin representar un risc per a la ciutadania. Inclourà totes les 
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tasques i assistència mecànica i manual necessària per realitzar una plantació correcta, incloent 

les tasques de talat i destoconat si fos necessari. Les característiques de l’espècie vegetal a 

reposar hauran de ser les mateixes que la preexistent o les que dictamini l’Ajuntament.  

 

LOT 2 

L’empresa adjudicatària haurà de subministrar al seu càrrec fins a 10 unitats/any d’arbrat viari 

(diferents espècies-varietats) de perímetres de tronc mínim de 20-22 cm, presentats en pa de 

terra, en contenidor ,arrel nua, amb caracterísitques a determinar per l’Ajuntament lliure de 

malalties i malformacions. Aquest arbrat serà plantat pel personal de l’empresa adjudicatària, 

prèvia acceptació de l’Ajuntament, en aquells escossells de la via pública que es trobin vuits o 

amb arbres malmesos i que puguin representar un risc per a la ciutadania. Inclourà totes les 

tasques i assistència mecànica i manual necessària per realitzar una plantació correcta, incloent 

les tasques de talat i destoconat si fos necessari. Les característiques de l’espècie vegetal a 

reposar hauran de ser les mateixes que la preexistent o les que dictamini l’Ajuntament.  

 

En tot cas el contractista assumirà la conservació i el manteniment del nou arbrat que es pugui 

anar incorporant al llarg de tot el contracte per aquest concepte amb les mateixes 

responsabilitats de conservació i manteniment de la resta d’arbrat inventariat sense suposar cap 

cost extra per a l’Ajuntament.  

6.2.2.8. Neteja i manteniment d’escocells i/o parterres 

El servei inclourà també el manteniment i neteja dels escocells i/o parterres de l’arbrat viari 

estiguin o no inventariats. En l’Annex 5. Treballs servei manteniment espais verds es descriuen 

diferents tipologies d’escocell que ens podem trobar al municipi d’Amposta i el tipus de 

manteniment a realitzar en cada cas així com la periodicitat mínima.  Serà responsabilitat de 

l’adjudicatari proposar millores i/o propostes per adequar les tasques definides en cada cas 

concret. Les modificacions proposades hauran de ser aprovades pel Responsable del Servei per 

part de l’Ajuntament.  

 

En cas de la presència de tutors, es mantindran en correcte estat de conservació i de seguretat 

per garantir la verticalitat de l’arbre sense que es vegi afectada l’escorça del tronc. Quan aquests 

no siguin necessaris es retiraran. 
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6.2.2.9. Neteja i manteniment flors i fruits 

Determinats arbres com per exemple la jacaranda o les washingtonies tenen èpoques de floració 

i/o en que fan fruit que embruten les voreres i/o paviments d’espais públics. Per tal d’evitar la 

molesta brutícia que aquests generen es prendran les mesures preventives necessàries segons 

cada cas (tala i retirada de fruits, ús de tractaments biològics, etc.) i/o en cas que no siguin 

possibles es prendran mesures correctives necessàries per tal de mantenir els paviments néts en 

època de caiguda de flors i/o fuits, complementant el servei amb neteges especials. 

6.2.2.10. Treballs de supressió i extracció d’arbrat mort i soques 

L’arbrat mort o moribund, amb símptomes d’alguna malaltia o plaga, afectats per ventades, que 

presenten problemes de seguretat, etc. es retiraran, talant i destruint la part afectada per 

plagues i eliminant posteriorment totes les soques. Aquests arbres, morts o malalts, poden 

esdevenir perillosos.  

 

També es pot requerir la substitució d’arbrat que no compleix criteris d’uniformitat, que no 

respecta distàncies de seguretat, que presenta un estat de la capçada irregular i difícil de 

recuperar, etc. 

  

S’inclou en la licitació els treballs de tala, recollida de les restes generades, neteja, escombrat i 

gestió del material extret, així com el destoconat si es considera necessari i la seva substitució 

(Veure punt 6.2.2.7. Reposició de baixes i/o implantació de noves espècies). 

 

Sempre que sigui possible s’agruparan els treballs de tala i es procurarà fer tales conjuntament 

amb la campanya de poda d’hivern.  

 

Els arbres susceptibles de ser talats hauran de tenir l’autorització per part de l’Ajuntament per a 

la seva eliminació. En cas de risc molt elevat s’actuarà per emergència de forma coordinada amb 

el tècnic responsable per part de l’Ajuntament.  

 

Quan es detecti un arbre mort o malmès es presentarà un informe que adjuntarà una fotografia i 

identificació de l’arbre on es detallarà el motiu pel qual és necessari retirar l’arbre per tal que 

quedi constància de la necessitat de l’eliminació. 
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Les baixes d’arbres joves que s’esdivinguin per causes imputables a l’empresa s’hauran de 

reposar sense cost per a l’Ajuntament.  Aquestes baixes es valoraran  per mitjà de la norma 

granada i es descomptarà del total de la certificació de treballs corresponent, si es per causes 

imputables a la contracta. El contractista haurà d’assumir tota la conservació i el manteniment 

amb les mateixes responsabilitats que la resta de l’arbrat viàri.  

6.2.2.11. Treballs de seguretat i urgències d’arbrat públic 

El contractista haurà d’atendre totes les actuacions d’urgència necessàries per tal de mantenir i 

restablir la seguretat urbana afectada per l’arbrat viàri, ja siguin motivades per causes 

extraordinàries de força major o per qualsevol altra causa. La periodicitat d’aquest tipus de 

tasques o dedicació és molt variable i imprevista al llarg de l’any. També s’inclouen treballs de 

retirada d’arbrat caigut a la via pública. 

 

La declaració d’urgència correspondrà als tècnics municipals i/o policia. El contractista haurà de 

donar una resposta rapida des de l’avís per part dels serveis municipals o la policia local, als qui 

caldrà avisar de l’abast i característiques de l’actuació desplaçant els efectius necessaris fins al 

lloc de l’incident, donant una resposta les 24 hores del dia els 365 dies de l’any (24/365). Veure 

punt 8.4. Servei de guàrdia i emergència. 

 

Per a cada urgència es farà un parte on quedarà reflectit com a mínim: 

- Data d’actuació 

- Hora d’avís 

- Hora d’arribada 

- Durada de la intervenció 

- Lloc  

- Tipus d’actuació 

- Fotografies 

- Observacions 

 

Per actuacions que requereixen major rapidesa o el treball en situacions de risc elèctric  o amb 

perill directe per als ciutadans per causa d’accidents de trànsit tempestes catastrofes naturals, 

etc. caldra sol·licitar l’actuació dels serveis d’emergència (bombers...) de la generalitat de 

Catalunya, previ tancament dels carrers o espais afectats, també serà així quan l’actuació 

necessària sigui sobre arbres de titularitat privada que afectin la via pública. 
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6.2.3. Conservació, manteniment i neteja d’arbusts 

6.2.3.1. Àmbit i abast 

Els treballs de conservació i manteniment dels arbusts comprenen totes les operacions 

necessàries per a la correcta conservació dels arbusts dels diferents espais verds públics de 

titularitat municipal. El seu manteniment també inclou el manteniment i neteja dels escocells i/o 

parterres on es troben situats estiguin o no inventariats. El manteniment proposat té per objectiu 

aconseguir i mantenir una estructura i desenvolupament adequat dels arbusts dins l’entorn on 

estan situats, proporcionar una major bellesa als arbusts i al seu entorn, la neteja i manteniment 

dels escocells i/o parterres, inclòs el desherbatge, la resolució de problemes ocasionats per 

causes naturals o accidentals, el retall de vegetació que origini problemes de visualització de 

senyalització, garantir la seguretat pública, etc. però respectant al màxim la biologia dels arbusts, 

tenint en compte les seves característiques pròpies i les del lloc on estan plantats.  

 

Es consideren arbusts les plantes llenyoses de tiges ramificades des de la base i d’una alçada 

inferior a 6m. Trobarem en tot el terme municipal arbusts en forma de bardisses, grups 

arbustius plantats en parterres, rotondes, jardineres, etc. 

 

En l’Annex 2. Inventari s’adjunta l’inventari dels arbusts actuals que, com ja s’ha esmentat, té el 

caràcter d’orientatiu i mínims. 

6.2.3.2. Descripció dels treballs de  conservació i manteniment dels arbusts 

Per vetllar per la supervivència, les característiques funcionals i ornamentals dels arbusts cal 

realitzar una sèrie d’operacions de conservació i manteniment. Aquests es divideixen 

principalment en: poda, reg, adobat i tractaments fitosanitaris, així com la neteja i desherbat.  

 

L’abast de la licitació compren els treballs descrits a continuació i els treballs complementaris que 

aquests puguin suposar, com la retirada i neteja dels residus generats, la senyalització, les 

mesures de seguretat i salut, la gestió, organització, control i actualització de l’inventari, etc. 

 

Les tasques de manteniment aniran encaminades a obtenir uns arbusts amb un bon estat 

general, és a dir, un aspecte homogeni, un bon estat fitosanitari (control de plagues o malures), 

un escocell/parterres nét i lliure de males herbes i un bon estat del reg. 
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6.2.3.3. Poda 

Els treballs de poda hauran de ser realitzats per personal especialitzat coneixedor de les 

característiques de cadascuna de les espècies existents en el terme municipal.  

 

La finalitat de la poda serà aconseguir el màxim esplendor estètic de cadascuna de les espècies i 

varietat, eliminant branques seques o debilitades i fent aclarida per afavorir el pas de l’aire i la 

llum. 

6.2.3.3.1. Tipus de poda 

En base a la funcionalitat de l’arbust la poda a realitzar serà d’un tipus o altre i aniran 

encaminades a conservar el seu port natural, a aconseguir el màxim de floració, etc. El criteri de 

poda a realitzar s’adaptarà en cada cas en funció de les directrius marcades en el pla anual 

aprovat. Distingim diferents tipus de poda:  

 

Tipus de poda Descripció 

Poda de formació 

 

 

Amb aquesta poda es pretén que l’arbust tendeixi a la seva forma natural i /o a la 

determinada per la direcció facultativa municipal a travès de l’art topiari, en els altres 

casos la poda de formació de l’arbust es limitarà a eliminar aquelles branques en mal 

estat, dèbils, molt denses, etc.  

Poda d’aclarida Aquesta poda té per objectiu afavorir el pas de l’aire i de la llum cap al seu interior i 

això s’aconsegueix mitjançant el tall de les branques en la zona més pròxima al tronc

principal. 

Poda de rejoveniment Amb aquesta poda es pretén recuperar els arbusts més envellits, tallant les rames

més envellides i deixant les branques més joves perquè es vagin consolidant. 

Poda de floració En els arbusts que floreixen a l’estiu o la tardor es farà una poda de 3 a 5 gemes per

tal d’afavorir la proliferació de branques.  Els arbusts que floreixen en període

hivernal o  primaveral es podaran lleugerament acabada la floració. 

Poda de bardisses En els arbusts que tenen una funció més de barrera, de delimitació, pantalla visual,

etc. es faran podes de formació i conservació encaminades a garantir l’estructura de

la bardissa i el bon estat d’aquestes.  

Poda en verd És la poda que es realitza en aquelles espècies que poden veure’s perjudicades si es

realitzen a l’hivern. 

6.2.3.3.2. Eliminació de restes de poda 

Les restes de la poda hauran d’ocupar la via pública el menys temps possible (màxim 1 jornada 

laboral). Un cop retirades hauran de ser transportades i gestionades per la pròpia empresa 
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adjudicatària al seu càrrec. L’empresa podrà escollir si es trituraran in situ i es traslladaran o si es 

trituraran fora de l’àmbit d’actuació, sempre buscant la mínima afecció a la població en quant a 

soroll i molèsties derivades.  

 

Les superfícies afectades pels treballs hauran d’estar netes de restes vegetals (branques, 

branquillons, fulles, estelles, etc.), incloent si cal l’escombrat.  

6.2.3.4. Reg 

Per garantir la supervivència d’algunes espècies serà necessari aportar aigua mitjançant la xarxa 

de reg instal•lada o reg manual.  

 

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària vetllar per subministrar l’aigua de reg adequada 

segons les condicions meteorològiques, el sòl, el tipus de reg, l’època de l’any, etc. en cada cas 

concret i ho farà amb els mitjans existents (elements de la xarxa de reg existent) o amb mitjans 

propis (reg amb cuba).  

 

La procedència de l’aigua que s’utilitzarà serà de la xarxa urbana. Veure punt 8.8. Responsabilitats i 

obligacions del contractista. 

 

Caldrà vetllar en tot moment pel correcte funcionament de la xarxa de reg i seguir el programa 

de manteniment indicat en el punt 6.2.6. Treballs de conservació i manteniment de la xarxa de reg.  

 

Els horaris de reg s’ajustaran per incidir el mínim possible amb l’activitat diària del municipi i es 

decidiran de forma consensuada amb el Responsable del Servei per part de l’Ajuntament.  

6.2.3.5. Adobat 

La fertilització anirà destinada principalment als arbusts més joves tot i que també s’inclouen les 

masses més antigues, també pot ser necessari aplicar correctors de carències en les masses més 

antigues realitzant un estudi en cada cas.  

 

Les dosis aniran indicades pel productor o comercialitzador de cada producte, mostrant-ho així a 

l’etiquetatge de l’envàs.  
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L’estructura de l’adob que s’utilitzarà serà per norma general granulat i encapsulat que permeti 

una alliberació controlada.  

 

Els adobs hauran d’emmagatzemar-se sempre en espais tancats (no accessibles a qualsevol 

persona no vinculada al procés de treball) i secs i ventilats per impedir la degradació del 

producte a causa de l’humitat i ventilats. Hauran d’anar sempre amb l’envàs original excepte 

quan s’escampin sobre els vegetals que es poden portar en recipients més pràctics per al seu 

treball. En tot cas, hauran d’anar sempre etiquetats amb una detallada explicació del seu 

contingut i component. 

 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari proposar el tipus d’adobat a realitzar en cada cas concret 

per cada espècie a lo llarg del seu cicle vegetatiu. Les propostes de dosi, freqüència, productes a 

utilitzar, etc. hauran de ser aprovades pel Responsable del Servei per part de l’Ajuntament.  

6.2.3.6. Tractaments fitosanitaris 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari proposar el tipus de tractament fitosanitari a realitzar en 

cada cas concret per cada espècie. Les propostes hauran de ser aprovades pel Responsable del 

Servei per part de l’Ajuntament. L’adjudicatari presentarà un pla de gestió integral de plagues 

que haurà de ser aprovat pel Reponsable del Servei per part de l’Ajuntament junt amb el pla de 

manteniment anual. 

 

Tot el personal que intervingui en les tasques d’aplicació dels tractaments plaguicides disposaran 

del carnet d’aplicador de productes fitosanitaris emès pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació.  

 

Se seguiran les directrius exposades en el punt 6.2.9. Aplicacions de tractaments plaguicides. Gestió 

integrada de plagues i, en cap cas, es realitzaran tractaments plaguicides sense informar i obtenir 

el vistiplau de la Direcció Facultativa.  

6.2.3.7. Reposició de baixes i/o implantació de noves espècies 

LOT 1 

Quan es produeixi la baixa d’un arbust serà reemplaçat per l’empresa adjudicatària, incloent tots 

els treballs necessaris per a la seva reposició (eliminació de l’arbust mort, sanejament subsòl, clot 

de plantació, aportació de terra vegetal, plantació, etc.). L’empresa adjudicatària haurà de 
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subministrar al seu càrrec un màxim de 100 unitats/any d’arbusts (diferents espècies-varietats). 

S’inclou també la retirada de l’arbust existent. Les característiques de l’espècie vegetal a reposar 

hauran de ser les mateixes que la preexistent o les que dictamini l’Ajuntament.  

 

LOT 2 

Quan es produeixi la baixa d’un arbust serà reemplaçat per l’empresa adjudicatària, incloent tots 

els treballs necessaris per a la seva reposició (eliminació de l’arbust mort, sanejament subsòl, clot 

de plantació, aportació de terra vegetal, plantació, etc.). L’empresa adjudicatària haurà de 

subministrar al seu càrrec un màxim de 20 unitats/any d’arbusts (diferents espècies-varietats). 

S’inclou també la retirada de l’arbust existent.  

 

En tot cas el contractista assumirà la conservació i el manteniment dels nous arbusts que es 

puguin anar incorporant al llarg de tot el contracte per aquest concepte amb les mateixes 

responsabilitats de conservació i manteniment de la resta d’arbusts inventariats sense suposar 

cap cost extra per a l’Ajuntament. 

6.2.3.8. Neteja i manteniment i manteniment escocells/parterres. Eliminació de males herbes 

L’empresa adjudicatària durant tot l’any mantindrà netes les zones arbustives de fulles seques, 

brossa, runa, etc. , tasca que realitzarà amb una freqüència mínima setmanal. Veure Annex 5. 

Treballs servei manteniment espais verds, 5.2. Tipus de sòl. Treballs mínims en escocells/parterres. 

 

El servei inclourà també la neteja i l’eliminació de les males herbes o herbes espontànies. Les 

males herbes es poden eliminar amb l’ús de mitjans manuals i/o utilitzant productes herbicides 

selectius (prèvia autorització dels serveis tècnics municipals) o altres mitjants alternatius sempre i 

quan milloren l’impacte al medi respecte al producte/tècnica anterior.  

 

La neteja i l’eliminació de males herbes de zones arbustives es realitzarà amb la freqüència 

necessaria per tal de mantenir sempre els arbusts lliures de  brutícia i males herbes. 

6.2.4. Conservació, manteniment i neteja de gespes 

6.2.4.1. Àmbit i abast 

Els treballs de conservació i manteniment de gespes comprenen totes les operacions necessàries 

per a la correcta conservació de les superfícies de gespa dels diferents espais verds públics de 

titularitat municipal. 
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En l’Annex 1. Documentació gràfica. Plànols s’adjunta plànol a títol orientatiu i de mínimes les 

superfícies de gespa incloses a la licitació.  

6.2.4.2. Descripció dels treballs de conservació i manteniment de gespes 

Per vetllar per la supervivència, les característiques funcionals i ornamentals de les gespes cal 

realitzar una sèrie d’operacions de conservació i manteniment. Aquests es divideixen 

principalment en: sega, reg, adobat, escarificat, tractaments fitosanitaris, resembrat i neteja.   

 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari proposar adequar les tasques en cada cas concret segons 

condicions entorn, ús, ubicació, necessitats, etc. Les propostes realitzades hauran de ser 

aprovades pel Responsable del contracte per part de l’Ajuntament que marcarà junt amb 

l’empresa adjudicatària els objectius en cada cas concret.  

 

Les tasques de manteniment aniran encaminades a obtenir una gespa uniforme, amb una alçada 

màxima de 10cm, de color homogeni, amb un bon estat fitosanitàri i lliure de males herbes i 

brutícia. 

 

El tècnic responsable del contracte per part de l’empresa, de forma consensuada i amb el 

vistiplau del responsable del contracte per part de l’Ajuntament, marcarà unes directrius per 

cada carrer o zona que serviran al personal especialitzat a realitzar unes tasques dirigides a 

aconseguir uns objectius marcats en quant a gespes, dintre del pla de manteniment anual.  

6.2.4.3. Sega 

La sega es realitzarà amb la maquinària més adequada en cada cas, tallagespes per les zones 

centrals, tallagespa helicoïdal per les zones on es precissi un acabat més uniforme, 

desbrossadora petita de fil pels extrems i a la vora dels aspersors o difusors, etc.  La freqüència 

variarà segons el tipus de gespa que tinguem en cada lloc, vetllant que mai se superin els 10cm 

d’alçada. A priori, si no es defineix lo contrari, aquest serà el criteri que marcarà la qualitat 

mínima de la gespa en quant a alçada. 

 

Les restes procedents de la sega seran recollides el mateix dia, i en cap cas es  deixaran al lloc 

amb bosses, altres contendors o esteses, es transportaran i es gestionaran per l’empresa 

adjudicatària al seu càrrec. 
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6.2.4.4. Reg 

Gran part de les superfícies de gespa dels diferents espais verds compten amb sistema de reg 

automatitzat o manual.   

 

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària vetllar per subministrar l’aigua de reg adequada i 

establir, per tant, la dosi i freqüència de reg segons l’època de l’any, les condicions 

meteorològiques i del sòl en cada cas per garantir la supervivència i bon estat de les gespes i els 

objectius marcats en cada cas.  

 

Caldrà vetllar en tot moment pel correcte funcionament de la xarxa de reg i seguir el programa 

de manteniment indicat en el punt 6.2.6. Treballs de conservació i manteniment de la xarxa de reg.  

 

Els horaris de reg s’ajustaran per incidir el mínim possible amb l’activitat diària del municipi i es 

decidiran de forma consensuada amb el Responsable del Servei per part de l’Ajuntament.  

6.2.4.5. Adobat 

Serà responsabilitat de l’adjudicatari proposar el tipus d’adobat més adequat en cada cas concret 

per garantir la supervivència i bon estat de les gespes i els objectius marcats en cada cas.  

 

Els adobs utilitzats, si no s’estableix el contrari, hauran de ser d’alliberament lent o encapsulats, 

de manera que es vagin alliberant en un marge de 3 mesos mínim segons la temperatura i 

l’humitat, evitant així la pèrdua rapida d’elements minerals per lixiviació.  

 

En el cas de gespes en sòls poc mineralitzats i que pateixen molt el pas de gent, serà convenient 

un adobat amb esmenes orgàniques a l’hivern, aprofitant així les pluges per enriquir el terreny. 

 

Per norma general, els adobs a utilitzar a la primavera tindran un alt contingut en nitrogen per 

potenciar el creixement de massa vegetativa i a la tardor es farà un adob de manteniment 

equilibrant més el nitrogen i el potassi.  

6.2.4.6. Escarificat i aireació 

L’escarificació i aireació de la gespa és una pràctica que s’haurà de fer en un cicle de màxim 2 

anys a totes les gespes, just abans de la resembra; d’aquesta manera s’aporta esponjositat al sòl i 
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es permet una bona implantació de la gespa. Veure Annex 3. Treballs servei manteniment espais 

verds, 5.3. Calendari de treballs mínims. 

6.2.4.7. Resembra i encebat 

Les zones amb gespa que pateixin molt el pas de la gent o es vegin afectades per un estrés hídric 

provocat per les altes temperatures de l’estiu, etc., s’haurà de resembrar, a ser possible a la 

tardor o a la primavera.  

 

Els sòls que s’hagin escarificat i airejat s’hauran de resembrar en la mateixa operació. Així, les 

gespes s’hauran de resembrar en un cicle màxim de 2 anys. 

 

Cal tenir en compte que en l’actualitat es compta amb una gran quantitat de gespes que es 

troben en mal estat, part de les quals seran resembrades amb les obres d’adequació d’espais 

verds definiedes a l’Annex 6. Resum actuacions OBRES D’ADEQUACIÓ DELS ESPAIS VERDS 2018. 

La resta de gespes hauran de ser resembrades durant els primers 6 mesos de durada del 

contracte si es considera necessari. 

6.2.4.8. Tractaments fitosanitaris 

Les principals malalties en gespes són causades per fongs, normalment degut  als excessos 

d’humitat en èpoques d’extremada calor, cosa que afavoreix el desenvolupament d’aquest. Per 

aquest motiu, el primer punt preventiu és tenir una bona gestió les dosis i freqüències del reg . 

També és usual els atacs de lepidòptes amb l’arribada de l’estiu, cucs que roseguen la part 

radicular d’aquestes gramínies sense causar símptomes fins que els seus efectes han produït una 

assecada de la gespa a causa de la manca d’absorció d’aigua per les arrels. Per aquests motius, 

caldrà fer actuacions preventives amb tractaments fitosanitaris tant per fongs com per 

lepidòptes amb l’arribada de l’estiu.  

 

Els tractaments que s’hagin de fer un cop la gespa ja ha estat atacada per algun paràsit, 

dependrà segons l’atac que pateixi, actuant d’immediat i realitzant mínim dos o tres tractaments 

combinant diferents matèries primeres amb un freqüència d’entre 7 i 10 dies en atacs agusts o 

entre 10 i 15 dies en atacs lleus. 
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Serà responsabilitat de l’adjudicatari proposar els tractaments fitosanitaris per tal de controlar 

les plagues segons espècie, l’època i la freqüència per garantir la supervivència i bon estat de les 

gespes i els objectius marcats en cada cas.  

 

Tot el personal que intervingui en les tasques d’aplicació dels tractaments plaguicides disposaran 

del carnet d’aplicador de productes fitosanitaris emès pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació. Se seguiran les directrius exposades en el punt 6.2.9. Aplicacions de 

tractaments plaguicides i, en cap cas, es realitzaran tractaments fitosanitaris sense avisar a 

l’Ajuntament i obtenir el seu vistiplau.  

6.2.4.9. Neteja i eliminació de males herbes 

El servei inclourà també la neteja de les superfícies cobertes amb gespa. L’empresa adjudicatària 

vetllarà perquè les zones enjardinades es mantinguin nétes de restes de brossa i de qualsevol 

element no desitjable.  

 

Les gespes es mantindran també en tot moment lliures d’herbes espontànies. L’eliminació 

d’aquestes es podrà realitzar mitjançant l’ús de productes herbicides selectius quan la 

composició de la barreja sigui a base de gramínies i es tracti d’una gespa consolidada o de 

manera manual en cas de gespes de nova implantació.  

 

Tant la neteja com l’eliminació de males herbes de les zones amb gespa es farà de forma manual 

i amb una freqüència mínima setmanal. Serà responsabilitat del contractista planificar la 

freqüència dels treballs i adaptar el tipus de neteja i desherbat a realitzar per mantenir en les 

màximes de condicions de netedat.  

 

NOTA: Les freqüències mínimes marcades en aquest punt poden veure’s incrementades en 

certes zones d’especial interès. Veure punt 6.2.8. Treballs especials.  

6.2.5. Conservació, manteniment i neteja de zones verdes públiques i de l’equipament 
urbà 

6.2.5.1. Àmbit i abast 

Els treballs de conservació, manteniment  i neteja de zones verdes públiques comprenen totes 

les operacions necessàries per a la correcta conservació dels diferents espais verds públics de 

titularitat municipal. 



18_001_PPT 

 
  52/118 
   

 

En l’Annex 1. Documentació gràfica. Plànols s’adjunta plànol marcant aquests àmbits i a l’Annex 2. 

Inventari quadre de superfícies. 

 

D’altra banda, tot l’arbrat i espècie vegetal inclòs en les zones tacades com a zones verdes 

(paviments durs i tous, gespes, prats i zones verdes no enjardinardes, plantes tapissants, grups 

arbustius i zones verdes perifèriques) a mantenir serà objecte també de manteniment segons les 

taques definides en els punts anteriors, estigui o no inventariada. 

6.2.5.2. Descripció dels treballs de conservació, manteniment i neteja de zones verdes públiques 

El servei es farà càrrec de la neteja de tots els parcs, jardins, parterres, paviments, etc. de les 

zones verdes públiques. Aquests àmbits han de mantenir-se lliures de qualsevol deixalla, fulles 

seques, brossa, etc.. De la mateixa manera, el servei s’encarregarà de la neteja de tot 

l’equipament públic (mobiliari urbà, papereres, jocs infantils...) que s’integra en aquests àmbits, 

així com de les fonts d’aigua potable i ornamentals del municipi.  

 

Durant els primers mesos del contracte s’acabarà de definir el tipus de neteja i treballs de 

conservació i manteniment de certs espais. L’Ajuntament podrà incrementar/reduir la freqüència 

de la neteja de certs àmbits sempre que ho consideri oportú. 

 

En el present punt es descriuen diferents tipologies d’espais verds públics que ens podem trobar 

al municipi d’Amposta en concordança a la documentació gràfica adjunta en els plànols. Serà 

responsabilitat de l’adjudicatari proposar millores i/o propostes per adequar les tasques 

definides en cada cas concret. Les modificacions proposades hauran de ser aprovades pel 

Responsable del Servei per part de l’Ajuntament.  

 

En general, dintre d’aquests espais ens trobarem paviments durs, paviments tous, mobiliari urbà, 

jocs infantils, embornals/reixes, fonts d’aigua potable, fonts ornamentals, etc. els quals s’hauran 

de mantenir en un correcte estat de neteja, conservació i manteniment.  

 

Es defineixen a continuació els treballs mínims a realitzar: 
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6.2.5.3. Paviments durs 

6.2.5.3.1. Treballs de neteja* 

Les superfícies pavimentades (terrazo, panot, paviments de fusta...) s’han de mantenir lliures de 

qualsevol resta, deixalla, excrements, males herbes, etc., neteja que es realitzarà de forma 

setmanal. D’altra banda, amb una periodicitat mínima trimestral, es retiraran xiclets, pintades, 

taques, etc., per lo qual caldrà preveure actuacions amb un equip d’aigua calenta a pressió 

(hidronetejadora) i/o els productes necessaris per tal de deixar net el paviment. El tipus de neteja 

i/o productes a utilitzar s’adaptarà en funció del paviment. 

 

Així mateix, quan les zones pavimentades disposin d’elements que formen part de la xarxa de 

recollida d’aigües pluvials (embornals, cunetes, pous, reixes...) caldrà mantenir nets aquests per 

tal de garantir el seu bon funcionament en període de pluja. Es netejaran com a mínim un cop al 

mes.   

6.2.5.3.2. Treballs de conservació i manteniment* 

Mensualment es farà una revisió de tots els paviments per tal de vigilar el seu estat. En cas de 

trobar desperfectes, es passaran partes d’incidències (segons model, procediment i mitjà facilitat 

per l’Ajuntament) al responsable del servei per part de l’Ajuntament o tècnic designat indicant el 

tipus de desperfecte, l’abast, la ubicació, la data, etc. i adjuntant fotografies sempre i quan sigui 

possible. La reparació d’aquests paviments queda fora de l’objecte del present contracte. 

 

*NOTA: Les freqüències mínimes marcades en aquest punt poden veure’s incrementades en 

certes zones d’especial interès. Veure punt 6.2.8. Treballs especials.  

6.2.5.4. Paviments tous 

6.2.5.4.1. Treballs de neteja* 

Aquests tipus de paviments hauran de mantenir-se també lliures de qualsevol resta, deixalla, 

excrements, etc., treballs que es realitzaran amb una freqüència mínima setmanal. 

 

Caldrà parar especial atenció en les zones de jocs infantils, on la neteja ha de ser diària i intensiva 

per tal d’evitar riscos per als infants i evitar que entrin en contacte amb qualsevol resta que pugui 

ser un risc per a la seva salut. Serà responsabilitat del contractista planificar la freqüència dels 

treballs i adaptar el tipus de neteja a realitzar per mantenir en les màximes condicions de 
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netedat aquestes superfícies segons la intensitat d’ús de cada àmbit. L’Ajuntament podrà 

sol·licitar que es netegi amb més freqüència un àmbit concret.  

6.2.5.4.2. Treballs de conservació i manteniment* 

Caldrà mantenir aquestes superfícies lliures de males herbes. El desherbat es pot fer 

manualment o químicament, prèvia aprovació de l’Ajuntament. La periodicitat dependrà de la 

metodologia emprada, dels productes utilitzats, etc. Com a mínim es realitzarà el desherbat un 

cop a la setmana.  

 

D’altra banda, com a mínim, cada any o quan per factors meteorològics, vandalisme, etc. es 

consideri necessari, es procedirà a la reposició (si s’escau), estesa i anivellament d’àrids de les 

mateixes característiques que l’existent de manera que les superfícies de paviments tous queden 

enrasades, planes i anivellades. El suministre dels àrids que s’aportin i la seva estesa seran a 

càrrec de l’adjudicatari.  

 

En els pipicans es farà anualment una retirada i reposició de la capa superior d’un gruix mínim de 

20 cm per tal d’evitar males olors.  

 

Mensualment es farà una revisió de tots els paviments de cautxú per tal de vigilar el seu estat. En 

cas de trobar desperfectes, es passaran partes d’incidències (segons model, procediment i mitjà 

facilitat per l’Ajuntament) al responsable del servei per part de l’Ajuntament o tècnic designat 

indicant el tipus de desperfecte, l’abast, la ubicació, la data, etc. i adjuntant fotografies sempre i 

quan sigui possible. La reparació d’aquests paviments queda fora de l’objecte del present 

contracte. 

 

*NOTA: Les freqüències mínimes marcades en aquest punt poden veure’s incrementades en 

certes zones d’especial interès. Veure punt 6.2.8. Treballs especials.  

6.2.5.5. Prats i zones verdes no enjardinades 

6.2.5.5.1. Treballs de neteja* 

En aquests espais s’han d’eliminar els residus sòlids i tot tipus de brutícia (papers, llaunes, 

plàstics, etc.) amb una freqüència mínima setmanal. 



18_001_PPT 

 
  55/118 
   

6.2.5.5.2. Treballs de conservació i manteniment* 

En aquests àmbits es realitzaran les desbrossades necessàries (mínim 4 cops l’any) per tal de 

reduir l’ acumulació de residus sòlids. 

 

*NOTA: Les freqüències mínimes marcades en aquest punt poden veure’s incrementades en 

certes zones d’especial interès. Veure punt 6.2.8. Treballs especials.  

6.2.5.6. Plantess tapissants 

6.2.5.6.1. Treballs de neteja* 

En aquests espais s’han d’eliminar els residus sòlids i tot tipus de brutícia (papers, llaunes, 

plàstics, etc.) amb una freqüència mínima setmanal. 

6.2.5.6.2. Treballs de conservació i manteniment* 

L’àmbit es mantindrà lliure de males herbes realitzant un desherbat manual. El desherbat es 

realitzarà com a mínim un cop a la setmana.  

 

Les plantes tapissants es retallaran cada mes com a mínim o amb la freqüència adient a criteri de 

l’empresa adjudicatària i de forma consensuada amb la Direcció Facultativa per tal de mantenir-

les controlades en forma i àmbits. 

 

*NOTA: Les freqüències mínimes marcades en aquest punt poden veure’s incrementades en 

certes zones d’especial interès. Veure punt 6.2.8. Treballs especials.   

6.2.5.7. Grups arbustius 

6.2.5.7.1. Treballs de neteja* 

En aquests espais s’han d’eliminar els residus sòlids i tot tipus de brutícia (papers, llaunes, 

plàstics, etc.) amb una freqüència mínima setmanal. 

6.2.5.7.2. Treballs de conservació i manteniment* 

L’àmbit es mantindrà lliure de males herbes realitzant un desherbat manual o químic segons 

cada cas. La periodicitat dependrà de la metodologia emprada, dels productes utilitzats, etc. El 

desherbat es realitzarà com a mínim un cop a la setmana.  
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Els grups arbustius es retallaran cada mes com a mínim o amb la freqüència adient a criteri de 

l’empresa adjudicatària i de forma consensuada amb la Direcció Facultativa per tal de mantenir-

les controlades en forma i àmbits.  

 

*NOTA: Les freqüències mínimes marcades en aquest punt poden veure’s incrementades en 

certes zones d’especial interès. Veure punt 6.2.8. Treballs especials.  

6.2.5.8. Zones verdes perifèriques 

6.2.5.8.1. Treballs de neteja* 

En aquests espais s’han d’eliminar els residus sòlids i tot tipus de brutícia (papers, llaunes, 

plàstics, etc.) amb una freqüència mínima semestral. 

6.2.5.8.2. Treballs de conservació i manteniment* 

En aquests àmbits es realitzaran les desbrossades i retirada de pinassa, branques seques, etc. 

amb la freqüència necessària (mínim 2 cops l’any) per tal de reduir l’ acumulació de residus sòlids 

i reduir el risc d’incendis. 

 

D’altra banda, en l’arbrat existent en aquestes zones es farà el manteniment necessari segons 

cada cas en base a allò especificat en quant a manteniment de l’arbrat i arbusts en els punts 

anteriors. Destacar, en el cas dels pinars el tractament de la processionària.  

 

*NOTA: Les freqüències mínimes marcades en aquest punt poden veure’s incrementades en 

certes zones d’especial interès i/o variar la tipologia dels treballs a realitzar. Veure punt 6.2.8. 

Treballs especials.  

6.2.5.9. Fonts d’aigua potable 

A l’Annex 1. Documentació gràfica. Plànols s’adjunta llistat que marca l’abast dels treballs a realitzar 

en quant a fonts d’aigua potable a títol orientatiu i de mínims. S’inclouen en el manteniment 

totes les fonts del municipi, estiguin o no inventariades.  

6.2.5.9.1. Treballs de neteja 

Les fonts d’aigua potable s’han de mantenir en les òptimes condicions d’higiene, eliminant la 

brutícia superficial i higienitzant les parts en contacte amb l’aigua consumida per l’usuari. També 
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s’haurà de desembussar i mantenir en bon funcionament la font. Aquesta neteja es farà amb una 

periodicitat mínima setmanal. 

 

A més a més, amb una periodicitat mínima mensual, caldrà netejar les reixes de recollida d’aigua, 

desguassos, etc. per tal de garantir el bon funcionament de les fonts i facilitar la circulació de 

l’aigua.  

6.2.5.9.2. Treballs de conservació i manteniment 

Mensualment es farà una revisió de tots els elements per tal de vigilar el seu estat. En cas de 

trobar desperfectes, es passaran partes d’incidències (segons model, procediment i mitjà facilitat 

per l’Ajuntament) al responsable del servei per part de l’Ajuntament o tècnic designat indicant el 

tipus de desperfecte, l’abast, la ubicació, la data, etc. i adjuntant fotografies sempre i quan sigui 

possible. La reparació d’aquests elements queda fora de l’objecte del present contracte. 

6.2.5.10. Fonts ornamentals 

A l’Annex 1. Documentació gràfica. Plànols s’adjunta llistat que marca l’abast dels treballs a realitzar 

en quant a fonts ornamentals a títol orientatiu i de mínims. El seu manteniment comprèn totes 

les instal·lacions, equips i accessoris que intervenen en una font ornamental o estany artificial 

(sobreeixidors, desguassos, reixes, arquetes...). 

6.2.5.10.1. Treballs de neteja 

Les fonts ornamentals es mantindran nétes d’elements en suspensió i de sediments en el fons. 

Els flotants es retiraran amb una freqüència mínima setmanal i els sediments del fons com a 

mínim 2 cops l’any.  

 

La freqüència de les actuacions i el tipus de neteja s’haurà d’adaptar en funció de les peculiaritats 

de cada font (dimensions i geometria del vas de la font, emplaçament, accessibilitat per part dels 

usuaris, facilitat per embrutar-se degut a l’entorn, etc.). Una bona neteja és una tasca bàsica però 

molt important ja que evitar que els flotants acabin decantant al fons i que els sòlids ja decantats 

es degradin millora la qualitat de l’aigua. Per la seva neteja s’utilitzaran mitjans i mètodes que 

siguin respectuosos amb l’entorn i amb el medi ambient. 

 

Per la seva peculiaritat, la neteja del llac artificial del Parc dels Xiribecs només inclou la retirada 

de flotants i no la neteja del fons. Tot i això s’inclouen també els canals del Parc. 
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A més a més, amb una periodicitat mínima trimestral, caldrà netejar les reixes de recollida 

d’aigua, desguassos, i tots els elements que la formen per tal de garantir el bon funcionament de 

les fonts i facilitar la circulació de l’aigua. D’altra banda, la neteja trimestral també inclourà la 

retirada de graffitis, pintades, etc.  

6.2.5.10.2. Treballs de conservació i manteniment 

Mensualment es farà una revisió de tots els elements que conformen la font per tal de vigilar el 

seu estat. En cas de trobar desperfectes, es passaran partes d’incidències (segons model, 

procediment i mitjà facilitat per l’Ajuntament) al responsable del servei per part de l’Ajuntament o 

tècnic designat indicant el tipus de desperfecte, l’abast, la ubicació, la data, etc. i adjuntant 

fotografies sempre i quan sigui possible. La reparació d’aquests elements queda fora de l’objecte 

del present contracte.  

 

Així, els treballs de conservació i manteniment de les fonts ornamentals inclouran: 

- Inspecció de l’estat de manteniment i seguretat + partes d’incidències corresponents 

- Conservació de l’aigua (transparència i salubritat) 

- Anàlisi de la qualitat microbiològica de l’aigua (legionel·la i aerobis) 

- Buidats o reomplerts dels vasos i/o dipòsits 

 

L’adjudicatari està obligat a realitzar les tasques de prevenció i control de la legionel·losi seguint 

els criteris establerts en el Reial Decret 865/2003 i el Decret 352/2004. El seu control i vigilància 

serà responsabilitat i anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària del servei. Es realitzarà com a 

mínim anualment la neteja i desinfecció i semestralment, les analítiques dels aerobis totals i 

legionel·la de les fonts ornamentals, tal com es recull en el protocol de prevenció i control de 

legionel·losi de les fonts ornamentals.  

 

A més a més, es realitzarà anualment l’avaluació de risc de la instal·lació i la revisió periòdica del 

protocol de prevenció i control de legionel·losi de les fonts ornamentals.  

 

Serà obligació del contractista mantenir complimentat i al dia un llibre de registre amb les 

tasques de manteniment i millora realitzades a les fonts i que trimestralment (o quan li sigui 

requerit) es farà arribar al responsable del servei o tècnic assignat per part de l’Ajuntament. En 

aquest document quedaran registrades totes les actuacions realitzades en cada font (controls de 

clor lliure, analítiques detecció legionel·la, analítiques recompte d’aerobis totals, avaluació del risc 
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de la instal·lació, etc.). També serà obligació del contractista la notificació a l‘Ajuntament de les 

anomalies i desperfectes detectats, estat i funcionament de les fonts ornamentals objecte del 

present contracte. 

6.2.5.11. Conservació i neteja de l’equipament urbà (mobiliari, jocs infantils, circuits saludables, 
papereres, etc.) de les zones verdes inventariades 

6.2.5.11.1. Treballs de neteja* 

L’empresa adjudicatària del servei haurà de netejar la superfície dels diferents elements de 

mobiliari (bancs, baranes, elements d’enllumenat, senyals, papereres....) i jocs infantils i circuits 

saludables de terres acumulades, fulles, papers, excrements, etc., i retirar totes les deixalles i 

objectes abandonats, amb una freqüència mínima setmanal, inclosos en els diferents espais 

verds públics. 

 

Les papereres s’hauran de buidar amb una freqüència tal que les deixalles dipositades no 

sobrepassin mai la meitat del seu volum i com a mínim un cop a la setmana. Per tal de conservar 

correctament les papereres serà obligatori l’ús de bosses. Anirà a càrrec de l’adjudicatari la 

reposició de les mateixes. De la mateixa manera en els expenedors de bosses per la recollida 

d’excrements de gossos es reposaran les bosses. 

 

El licitador proposarà la freqüència adient de buidatge de les papereres i no s’efectuarà abocant 

el seu contingut al terra evitant embrutar l’entorn de la paperera.  

 

L’empresa haurà de mantenir les papereres sempre operatives (a punt per a la seva utilització), i 

en perfectes condicions de neteja, higiene i manteniment de manera que se n’incentivi l’ús per 

part de la ciutadania. 

 

Per tal de preveure la brutícia a les papereres i els vessaments a la via pública, el contractista 

haurà de subministrar i col·locar una bossa incorporada a cada paperera, que s’adapti 

perfectament i que garanteixi l’estanquitat. Aquestes es canviaran segons necessitat i segons es 

deteriorin (en cas que estiguin trencades, brutes, etc.), és a dir, els operaris han de reutilitzar les 

bosses fins que puguin generar olors i/o puguin deixar caure restes de líquids. El seu cost estarà 

incorporat als costos de buidatge. 
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Els licitadors hauran de preveure un sistema de fixació de la bossa a la cistella per tal de garantir 

la seva subjecció en cas de vent. 

 

L’empresa contractista ha de mantenir sobre un plànol la ubicació, les característiques i l’estat de 

conservació de les papereres. L’empresa contractista ha de facilitar a l’Ajuntament la cartografia 

de la ubicació de les papereres en el suport que sol·liciti l’Ajuntament tantes vegades com li sigui 

requerit. 

 

L’Ajuntament podrà sol·licitar el buidatge amb caràcter d’urgència en casos de desbordaments i 

sempre que ho consideri oportú. 

 

A més a més, caldrà mantenir aquests elements néts de residus adherits, grafitis, xiclets, etc. Per 

això caldrà contemplar la neteja trimestral d’aquests amb aigua calenta i/o productes adients per 

mantenir, en la mesura de lo possible, l’aspecte original dels elements, tenint en compte 

l’envelliment propi de cada material.  Les papereres es rentaran i desinfectaran trimestralment, 

tenint especial cura del paviment just a sota de les papereres on hi pot haver restes líquides que 

s’han de netejar. 

6.2.5.11.2. Treballs de conservació i manteniment* 

D’altra banda, en cas de trobar desperfectes que puguin afectar la seguretat i/o el mal estat de 

conservació d’aquests elements, es passaran partes d’incidències (segons model, procediment i 

mitjà facilitat per l’Ajuntament) al responsable del servei per part de l’Ajuntament o tècnic 

designat indicant el tipus de desperfecte, l’abast, la ubicació, la data, etc. i adjuntant fotografies 

sempre i quan sigui possible. La reparació i manteniment d’aquests elements queda fora de 

l’objecte del present contracte. 

 

En quant als elements de senyalització i enllumenat caldrà mantenir-los visibles per la qual cosa 

caldrà retallar o podar la vegetació que  pugui afectar la funcionalitat i/o visibilitat d’aquests. 

 

*NOTA: Les freqüències mínimes marcades en aquest punt poden veure’s incrementades en 

certes zones d’especial interès i/o variar la tipologia dels treballs a realitzar. Veure punt 6.2.8. 

Treballs especials.  

 



18_001_PPT 

 
  61/118 
   

6.2.5.12. Neteges extraordinàries 

En determinades zones verdes es duen a terme actes i/o esdeveniments especials. La neteja de 

xoc després de l’activitat en si la realitzarà l’equip de neteja viària, tant en les zones verdes del 

LOT 1 com del LOT 2. Aquesta neteja de xoc tindrà per objectiu deixar la zona néta de totes les 

deixalles que siguin generades a l'acte en qüestió, com a mínim, incloent les següents tasques: 

- Retirada de voluminosos (caixes de cartró, embalatges, gots, bosses, objectes diversos, etc.) 

- Buidat de papereres i canvi de bosses si s'escau 

- Neteja de vessaments (olis, taques, líquids, etc.) utilitzant si es considera necessari aigua a 

pressió 

- Recollida de totes les restes que es vegin a simple vista i que no hagin estat dipositades a les 

papereres. 

 

Tot i així, l’adjudicatària ha de preveure que després d’aquests actes es possible que sigui 

necessari realitzar una neteja en més profunditat.  

 

D’altra banda, cal preveure neteges extraordinàries després d’actes vandàlics, temporals, etc. que 

son difícils de comptabilitzar i que es portaran a terme sense cost per a l’Ajuntament. 

6.2.6. Conservació i manteniment de la xarxa de reg 

6.2.6.1. Àmbit i abast 

El servei inclou el manteniment preventiu i correctiu de la xarxa de reg associada al 

subministrament de l’aigua de reg dels diferents espais verds públics, comprenent totes les 

instal·lacions, equips i accessoris que intervenen (programadors de reg, electrovàlvules, cablejat, 

arquetes, canonades, emissors, boques de reg, etc.).  

 

El municipi d’Amposta compta amb una xarxa d’aigua potable, des d’on s’abasteix la major part 

de les xarxes de reg dels espais verds municipals. La majoria de zones verdes compten amb reg 

automatitzat. En canvi, altres zones requeriran de reg manual per lo que caldrà que l’adjudicatari 

compti amb els mitjans necessaris podent fer ús de les boques de reg existents o podent, sota 

aprovació de l’Ajuntament, aportar aigua de reg no potable d’algun altre punt autoritzat.  

 

Cada zona verda té el seu comptador per lo que es podrà comptabilitzar fàcilment el consum 

hídric de cada zona. Per tal de fomentar un ús eficient de l’aigua i estimular la reducció de 

consums elevats i promoure el bon ús i manteniment de la instal·lació, l’empresa adjudicatària 
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s’haurà de fer càrrec del cànon de l’aigua dels comptadors pertinents, que es descomptarà 

mitjançant liquidació. Veure punt 8.8. Obligacions i responsabilitats del contractista. 

6.2.6.2. Descripció dels treballs de conservació i manteniment de la xarxa de reg 

6.2.6.2.1. Manteniment preventiu 

Les instal·lacions que componen la xarxa de reg existent s’hauran de mantenir realitzant totes les 

operacions preventives (comprovacions, revisions, neteja, purgues...) per afavorir el bon 

funcionament de la xarxa de reg i que allarguin la vida útil de la instal·lació.  

 

Així, la xarxa de reg s’haurà de revisar cada quinze dies comprovant que tots els elements 

(difusors, aspersors, programadors...) funcionen correctament. A més a més, cada tres mesos es 

farà una revisió més profunda de tota la xarxa per detectar possibles fuites, obturaments, etc.  

6.2.6.2.2. Manteniment correctiu 

Qualsevol equip de la xarxa de reg que presenti un mal funcionament o fuites d’aigua s’haurà de 

reparar. Si s’ha de substituir algun element serà de les mateixes característiques que l’inicial o, si 

s’ha de modificar, serà amb l’acceptació de l’Ajuntament. Els treballs de reparació i reposició 

seran duts a terme per personal especialitzat, essent supervisats pels serveis tècnics municipals.  

 

Quan s’hagi de fer una substitució dels elements existents es presentarà proposta als Serveis 

Tècnics per a la seva aprovació. El cost del material per causes de manteniment, desgast, fallida o 

de funcionament estarà a càrrec de l’adjudicatària.  

 

En cas clar i evident de vandalisme i que aquest no s’hagi produït per deixadesa o negligència per 

part de l’adjudicatària l’Ajuntament assumirà el cost del material de reparació però l’obra 

d’instal·lació serà a càrrec de l’adjudicatària.  

6.2.6.3. Reg manual 

En aquelles zones sense reg automàtic, l’empresa comptarà amb els mitjans adients i podrà 

utilitzar hidrants i/o boques de reg de titularitat municipal. Els punts de càrrega seran marcats i 

autoritzats pel Responsable del servei per part de l’Ajuntament.  
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Alternativament, l’empresa adjudicatària podrà proposar punts de càrrega alternatius, valorant 

positivament l’ús d’aigua no potable o no tractada, sempre i quan aquests estiguin autoritzats per 

l’Ajuntament i l’aigua reuneixi les condicions necessàries. 

 

En cas d’un mal ús de les instal·lacions municipals (boques de reg i/o hidrants) la reparació anirà 

a càrrec de l’adjudicatària.  

6.2.7. Conservació, manteniment i neteja de flor de temporada 

6.2.7.1. Àmbit i abast 

Els treballs de conservació i manteniment de la flor de temporada comprenen totes les 

operacions necessàries per a la correcta conservació de les jardineres i espais amb flor de 

temporada dels diferents espais verds públics i de la xarxa viària de titularitat municipal. 

 

En l’annex 1. Documentació gràfica. Plànols s’adjunta l’inventari on apareixen les jardineres/espais 

que contenen flor de temporada i que, com ja s’ha esmentat, té el caràcter d’orientatiu i mínims. 

6.2.7.2. Descripció dels treballs de conservació i manteniment de la flor de temporada 

Per vetllar per la supervivència, les característiques funcionals i ornamentals de la flor de 

temporada cal realitzar una sèrie d’operacions de conservació i manteniment.  

 

Es preveu que, com a mínim, aquestes plantacions siguin reposades 4 vegades a l’any, amb 

l’objectiu de que tots els mesos de l’any estiguin florides. Es replantaran també després de fortes 

ventades, actes vandàlics, furts, etc. i, a petició de l’Ajuntament abans de festivitats i/o actes 

especials.  

 

Cada vegada que es substitueixin les plantes es prepararà el substrat airejant-lo amb mitjans 

mecànics o manuals. Després es procedirà a anivellar la superfície. Al mateix temps s’incorporarà 

substrats fertilitzants d’alliberació controlada. El substrat serà substituït com a mínim un cop 

cada any a càrrec de l’empresa per tal d’assegurar el bon creixement i desenvolupament de les 

plantes. Així mateix, l’empresa adjudicatària es fara càrrec també de la gestió del substrat 

resultant del canvi. 

 

Un cop preparat el substrat es plantaran les noves plantes amb una densitat de plantació que 

dependrà de l’espècie i varietat de la planta, essent normalment de 20-25 plantes/m2. 
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La plantació es farà per personal especialitzat i seguint les recomanacions i el bon ofici de la 

professió per garantir la seva supervivència.  

 

L’empresa adjudicatària del servei proposarà en  cada cas l’espècie, la varietat, el color de la flor, 

la densitat i la distribució que hauran de ser acceptats pel responsable del servei per part de 

l’Ajuntament. La compra de les plantes proposades serà a càrrec de l’empresa adjudicatària així 

com tots els treballs necessaris per al seu manteniment. 

 

El primer reg es realitzarà immediatament després de la plantació amb dosi d’aigua suficient. 

Durant la resta del cultiu es mantindrà un grau d’humitat suficient, sense que les plantes 

s’assequin per manca d’aigua o que es podreixin per excés. La dosi i freqüència serà controlada 

per l’empresa adjudicatària segons necessitat. Tot i això, es preveu que com a mínim sigui 

necessari 2 regs setmanals. 

 

Les zones de flor de temporada es mantindran lliures de males herbes, les quals s’eliminaran 

amb mitjans manuals amb una freqüència mínima de 15 dies. 

 

Les plantes en mal estat es reposaran per altres plantes de les mateixes característiques.  

 

A més a més, es realitzara l’adobat en funció de les necessitats mitjanes de la planta per tal de 

garantir un bon desenvolupament visual de la mateixa. 

 

Un cop la floració hagi finalitzat i la jardinera i/o àmbit amb planta de temporada presenti un 

aspecte visual deteriorat, s’arrencaran totes les plantes i  es realitzara una nova palntació i es 

començarà el cicle de nou. 

 

Els àmbits de flor de temporada no podran estar buits més de 15 dies i es mantindran nets de 

brossa de tot tipus, neteja que es realitzarà amb una freqüència mínima setmanal. 

6.2.8. Treballs especials 

6.2.8.1. Treballs en equipaments municipals 

Pel que fa als equipaments municipals que es relacionen i s’indiquen en l’Annex 1. Documentació 

gràfica. Plànols es tindran en compte les següents consideracions: 
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- Els treballs a realitzar als centres educatius es realitzaran obligatòriament sense nens als 

patis i preferentment en època de vacances escolars, fora de l’horari escolar o caps de 

setmana. En cas d’haver de treballar en horari escolar l’Ajuntament determinarà la data i 

horari de manera consensuada amb el servei escolar per tal de minimitzar les molèsties. 

- En zones de trànsit i accessos no es podran realitzar treballs com l’esporga en hores 

d’entrada i sortida als centres. 

- S’eliminaran, en cas d’existir, plantes potencialment perilloses per toxicitat i herbàcies 

considerades al·lergèniques. 

- S’eliminaran elements amb risc de produir danys físics per ensopegades o punxades tals 

com tocons, branques seques, arrels, arbres abatuts, etc.  

- Es realitzaran les podes sanitàries i de seguretat convenients per tal de minimitzar riscos 

de desprendiments i caiguda de branques. 

- Es realitzaran els treballs necessaris per tal de reduir plagues amb perill potencial 

d’afectació als usuaris o de propagació de plaga tals com la processionària del pi. 

- Els tractaments plaguicides es realitzaran amb productes de baixa toxicitat realitzats 

sempre sota la supervisió del responsable dels tractaments que determinarà el producte, 

la dosi i el moment de realització (preferentment en períodes vacacionals). 

- No es permetrà la realització de tractaments sense la comunicació als serveis tècnics i la 

seva autorització. 

6.2.8.2. Poda ornamental oliveres macrobonsai (LOT 1) 

Dintre del municipi d’Amposta trobem 8 oliveres que es poden de forma ornamental, de caràcter 

simbòlic i emblemàtic a la ciutat. S’inclou dintre del servei el manteniment i poda d’aquestes. 

6.2.8.3. Camí de Sirga (LOT 2) 

L’àmbit d’actuació del LOT 2 inclou els treballs de neteja, conservació i manteniment del camí de 

Sirga dintre el terme municipal d’Amposta (uns 8 km). Veure àmbit actuació Annex 2. 

Documentació gràfica. Plànols. Zones verdes. 

 

L’àmbit d’actuació en aquest sentit es limita en els 2,5m d’amplada del camí delimitat per 

tancament de fusta i dues franges laterals d’un metre d’amplada a banda i banda del camí, 

aparcaments i miradors.  
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6.2.8.3.1. Treballs de neteja 

Amb una freqüència mínima setmanal s’hauran d’eliminar els residus sòlids i tot tipus de brutícia 

(papers, llaunes, plàstics, branques, fulles, etc.) de tot l’àmbit d’actuació marcat. 

6.2.8.3.2. Treballs de conservació i manteniment 

En quant a les tasques de conservació i manteniment es tractarà l’amplada del camí i les zones 

d’aparcament i miradors com un paviment tou i les franges laterals d’un metre d’amplada com 

una zona de prat, tapissant, grup arbustiu segons el cas però amb les següents particularitats: 

 

El camí i les zones d’aparcament i miradors caldrà mantenir-les lliures de males herbes i espècies 

espontànies. El desherbat es pot fer manualment o químicament, prèvia aprovació de 

l’Ajuntament. La periodicitat dependrà de la metodologia emprada, dels productes utilitzats, etc. 

Com a mínim es realitzarà el desherbat un cop al mes.  

 

D’altra banda es tallaran i retiraran les branques baixes que envaeixen el camí assegurant el pas 

còmode a peu i en bicicleta. Es farà un cop al mes un repàs de tota la longitud del camí retirant 

les rames que es consideri necessari. L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de la gestió 

d’aquestes.  

 

En les franges laterals al camí d’un metre d’amplada es realitzaran les desbrossades necessàries 

(mínim 6 cops l’any) per tal de reduir l’ acumulació de residus sòlids i donar un aspecte més nét i 

homogeni. 

 

El present contracte no inclou el manteniment de la tanca de fusta (tancaments, mobiliari, 

travesses zones aparcament, etc.). Tot i això, en cas de trobar desperfectes que puguin afectar la 

seguretat i/o el mal estat de conservació d’aquests elements, es passaran partes d’incidències 

(segons model, procediment i mitjà facilitat per l’Ajuntament) al responsable del servei per part 

de l’Ajuntament o tècnic designat indicant el tipus de desperfecte, l’abast, la ubicació, la data, etc. 

i adjuntant fotografies sempre i quan sigui possible. En quant als elements de senyalització 

caldrà mantenir-los visibles per la qual cosa caldrà retallar o podar la vegetació que  pugui 

afectar la funcionalitat i/o visibilitat d’aquests. 
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6.2.8.4. Parc dels Xiribecs (LOT 2) 

A més a més de les tasques encomanades i descrites en el present plec l’empresa adjudicatària 

del LOT 2 serà responsable de l’obertura i tancament del parc en horari marcat pel responsable 

del contracte designat per l’Ajuntament (inclòs els caps de setmana i dies festius). 

 

D’altra banda, l’empresa adjudicatària del LOT 2 també es farà càrrec de la neteja, conservació i 

manteniment del tancament perimetral del parc, havent de netejar-lo un mínim de 2 cops l’any i 

havent de notificar a l’Ajuntament qualsevol desperfecte trobat durant el manteniment. Es 

passaran partes mensuals d’incidències (segons model, procediment i mitjà facilitat per 

l’Ajuntament) al responsable del servei per part de l’Ajuntament o tècnic designat indicant el tipus 

de desperfecte, l’abast, la ubicació, la data, etc. i adjuntant fotografies sempre i quan sigui 

possible. En quant als elements de senyalització caldrà mantenir-los visibles per la qual cosa 

caldrà retallar o podar la vegetació que  pugui afectar la funcionalitat i/o visibilitat d’aquests. 

6.2.8.5. Espai verd perifèric Jardí del Bou (LOT 1) 

El Jardí del Bou és un jardí botànic, d’uns 7.000m2, situat a les afores d’Amposta, que compta 

amb més de 500 espècies entre arbres i arbusts. Tal com es pot veure en plànols adjunts aquesta 

zona s’ha qualificat com a espai verd perifèric del LOT 1.  

 

Les tasques de conservació i manteniment, en aquest cas, aniran encaminades també a 

conservar el bon estat de les espècies existents i la neteja de l’àmbit però tenint en compte el 

caràcter i l’ús de l’espai que és fonamentalment lúdic i educatiu.  

 

Cal tenir en compte que l’espai compta també amb senyalització, per tant, en cas de trobar 

desperfectes que puguin afectar la seguretat i/o el mal estat de conservació d’aquests elements, 

es passaran partes d’incidències (segons model, procediment i mitjà facilitat per l’Ajuntament) al 

responsable del servei per part de l’Ajuntament o tècnic designat indicant el tipus de desperfecte, 

l’abast, la ubicació, la data, etc. i adjuntant fotografies sempre i quan sigui possible. En quant als 

elements de senyalització caldrà mantenir-los visibles per la qual cosa caldrà retallar o podar la 

vegetació que  pugui afectar la funcionalitat i/o visibilitat d’aquests. 

6.2.8.6. Espai verd perifèric Carrer Buenos Aires (LOT 1) 

Entre el carrer Buenos Aires i el canal de regants de la dreta del riu Ebre queda una franja d’uns 

6.000m2 que també serà objecte de manteniment dintre del LOT 1. En aquest cas, cal tenir en 
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compte també que, a banda de les pròpies tasques definides en el punt 6.2.5.8. Zones verdes 

perifèriques, caldrà mantenir també néta tota la roca mare que conforma el desnivell existent 

entre el carrer Buenos Aires i el canal, realitzant com a mínim dues neteges anuals.  

6.2.8.7. Zones d’interès especial. Manteniment intensiu (LOT 1 i LOT 2) 

Dintre de la licitació trobem zones d’interès especial on caldrà ser especialment rigoròs en els 

treballs a realitzar, sobretot pel que fa als treballs de neteja.  

 

Aquests espais són: 

- Parc del Xiribecs (LOT 2) 

- Espais verds que continguin Zones infantils (LOT 1 i LOT 2) 

- Pipi-cans (LOT 1 i LOT 2) 

- Parc municipal (LOT 1) 

- Parc Valletes (LOT 1) 

- Plaça Ramon Berenguer IV  

- Zones amb plantacions de flor de temporada 

 

En aquests espais la neteja serà diària i intensiva, havent d’adaptar els treballs i els mitjans 

segons les necessitats de cada cas concret que es definiran i acotaran junt amb el responsable 

del contracte per part de l’Ajuntament. El nivell de tolerància en aquests espais serà zero. 

6.2.8.8. Zones d’interès especial. Manteniment semi-intensiu en rambles (LOT 1) 

En les rambles: 

- Avinguda Josep Tarradelles  

- Avinguda Aragonesa 

- Carrer França 

Tant els paviments tous com en els paviments durs, gespes, parterres, així com tots els elements 

que aquestes inclouen la freqüència de neteja serà de mínim dos dies setmana.  

6.2.8.9. Urbanització Eucaliptus (LOT 1) 

Tal com es pot veure en els plànols que defineixen l’àmbit d’actuació del LOT 1 els treballs de 

manteniment dels espais verds de la Urbanització d’Eucaliptus comprenen el manteniment de 

l’arbrat i arbusts, el parc, una zona verda compresa entre els carrers Patxera, Sarset, Bequessina i 

Voramar i el desguàs paral·lel al carrer Voramar.  
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En quant a l’arbrat, al parc i a la zona verda es farà el manteniment segons allò descrit en punts 

anteriors però cal tenir també en compte les següents particularitats: 

- Gestió de residus del contenedor existent en zona verda: dintre de la zona verda trobem 

un contenidor on els veïns de la urbanització aboquen tot tipus de residus vegetals. 

Aquest contenidor serà controlat per l’empresa adjudicatària del servei del LOT 1 que es 

farà càrrec també de la gestió d’aquestes restes vegetals. 

- El servei inclou també la neteja, sega i manteniment de la vora del desguàs paral·lel al 

carrer Voramar.  

- Estacionalitat: En quant als horaris de treball caldrà tenir en compte el caràcter estacional 

de l’àmbit d’actuació, havent d’adaptar els horaris a les necessitats de cada època per tal 

de respectar el descans dels veïns. 

6.2.8.10. Poble Nou del Delta (LOT 1) 

En quant als treballs de manteniment de l’arbrat i dels espais verds del nucli de Poble Nou del 

Delta cal tenir en compte les següents particularitats: 

- Parterres: en tot el nucli de Poble Nou del Delta existeixen parterres part dels quals son 

gestionats pels propis veïns. El servei de manteniment del LOT 1 inclou el manteniment 

de tots els parterres però cal tenir en compte en respectar l’autogestió dels veïns en 

aquells trams que estigui ben cuidat.  

- Estacionalitat: En quant als horaris de treball caldrà tenir en compte el caràcter estacional 

de l’àmbit d’actuació, havent d’adaptar els horaris a les necessitats de cada època per tal 

de respectar el descans dels veïns. 

6.2.8.11. Festa de l’arbre 

Cada any al municipi d’Amposta (durant els mesos de febrer – març) es celebra la Festa de 

l’arbre, on es planten uns 60 arbres nous dintre el terme municipal. L’empresa adjudicatària del 

servei no haurà de fer-se càrrec de l’adquisició d’aquestes noves espècies però si haurà de 

realitzar, sense tenir cap compensació econòmica, les següents tasques: 

- Assessorament per l’elecció de les noves espècies a plantar 

- Tasques prèvies per la preparació del sòl 

- Assesorament i ajuda en les tasques de plantació, transport, etc. 

- Assumir el posterior manteniment de les noves espècies plantades segons allò definit al 

present plec (sense que això suposi una revisió i modificació del contracte) 

- Afegir les noves espècies a l’inventari i gestionar-les 
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6.2.8.12. Jardineres 

Dintre el municipi trobem més de 60 jardineres (Veure Annex 1. Documentació gràfica. Plànols) que 

majoritariament contenen flor de temporada, margallons, etc. L’empresa adjudicatària vetllarà 

pel seu manteniment segons els treballs determinats per cada espècie. D’altra banda, 

l’Ajuntament podrà ordenar la substitució de l’espècie i/o el complement de les jardineres 

existents per flor de temporada havent d’assumir l’adjudicatària el cost d’aquest canvi i el 

posterior manteniment. 

6.2.9. Aplicació de tractaments plaguicides. Gestió integrada de plagues.  

6.2.9.1. Àmbit i abast 

Pel control o eliminació de les plagues (insectes, àcars, nemàtodes, fongs...) que ataquen l’arbrat, 

arbusts, gespes, plantes entapissants, flor de temporada, etc. i garantir el bon estat de les 

diferents espècies que constitueixen  els espais verds públics del terme municipal, caldrà 

l’aplicació de tractaments plaguicides preventius i/o correctius.  

 

El procediment que s’utilitzarà per a la defensa vegetal dels diferents espais verds de la ciutat 

d’Amposta és l’anomenat control integrat de plagues (CIP). Es comptarà amb tots els possibles 

sistemes de lluita amb la mínima pertorbació del medi ambient. Únicament quan sigui 

estrictament necessari i utilitzant els productes que menys perturbació causin als ecosistemes.  

Sempre i quan sigui possible, es donarà prioritat als elements naturals de control de lluita 

biològica, sense pretendre eliminar la plaga sinó tan sols mantenir-la per sota dels llindars que 

puguin produir pèrdua del valor ornamental de les plantes. 

 

L’adjudicatari comptarà amb un responsable de plagues que podrà ser un especialista 

universitari o de formació professional superior, amb una titulació habilitant segons es detalla a 

l'annex II del RD 1311/2012. Són clarament habilitants  les d'enginyer agrònom, enginyer tècnic 

agrícola, enginyer forestal (de forests), enginyer tècnic forestal, tècnic superior en paisatgisme i 

medi rural i la de tècnic superior en gestió forestal i del medi natural. L’assessor en GIP haurà 

d’estar en possessió del reconeixement oficial i cal que estigui inscrit al Registre oficial de 

productors i d'operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPO). A més a més, haurà 

d’acreditar una experiència mínima de 5 anys en un lloc de treball similar, disposarà del carnet 

d’aplicador de fitosanitaris nivell avançat i tindrà el reconeixement per part del Departament de 

sanitat vegetal de la Generalitat com a assessor de gestió integrada de plagues.  
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6.2.9.2. Aplicació dels tractaments. Requisits i responsabilitats 

Serà responsabilitat de l’empresa contractista adjudicatària del servei i, en concret, dels tècnics 

responsables assignats, identificar les plagues i adaptar el tractament a les normatives vigents i a 

cada cas concret, sempre sota aprovació de la direcció facultativa municipal. 

 

L’ús inadequat de productes plaguicides pot provocar greus problemes tant per al propi personal 

aplicador com per a la resta de persones que poden rebre les conseqüències negatives de la 

toxicitat d’aquests productes.  

 

L’empresa adjudicatària serà la responsable del tractament plaguicida i haurà de respondre dels 

danys produïts a les espècies vegetals, als ciutadans i a la resta de béns públics i privats que es 

vegin afectats. 

S’assignarà, com ja s’ha esmentat, per part de l’empresa adjudicatària un responsable de 

tractaments que serà qui decidirà la necessitat d’intervenció amb l’ús de plaguicides per fer front 

a la presència de qualsevol plaga.  

 

Abans de qualsevol tractament el responsable de tractaments proposarà a la Direcció Facultativa 

el producte comercial amb el corresponent número de registre, la matèria activa, la dosi i el 

termini de seguretat, així com les dades referides a les plantes a què va destinat el tractament i 

lloc del tractament (carrers/espais). Els serveis municipals competents donaran la conformitat o 

la denegaran amb la proposta d’un producte alternatiu.  

 

Per incidir mínimament en el medi ambient els tractaments seran el més localitzats possibles, 

buscant l’objectiu “diana” i es tindrà en compte la rotació de matèries actives per dificultar la 

resistència dels paràsits a determinats productes. 

 

Per a les plagues que apareixen any rere any caldrà aplicar els tractaments preventius 

necessaris. El responsable dels tractaments serà el responsable d’adaptar els tractaments a cada 

cas en concret i a la normativa vigent, així com els productes comercials a utilitzar, que hauran de 

ser autoritzats pels serveis tècnics municipals.  

 

El responsable de tractaments realitzarà un seguiment de l’efectivitat de cada tractament, 

recopilant dades i informació de les plagues i del seu cicle de vida per tal de poder actuar amb 

més eficàcia en atacs futurs. 
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Els productes utilitzats hauran d’estar degudament registrats i autoritzats per l’administració 

competent en el registre de productes fitosanitaris.  No es permetrà l’ús de productes plaguicides 

classificats com a molt tòxics o bé no autoritzats pel registre.  

 

S’utilitzaran sempre productes fitosanitaris de marques comercials reconegudes, envasats de 

forma adequada i degudament precintats i etiquetats. De l’ampli catàleg de productes 

fitosanitaris que existeix en el mercat es prioritzarà l’elecció de productes de baixa toxicitat. 

 

L’aplicació de tractaments plaguicides es durà a terme en horaris de mínima afluència de 

vianants i sempre previ avís als serveis tècnics i a la població, mitjançant l’ús de cartells i 

senyalització adequada,  fent ús de la normativa del RD 1311/2012. 

 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar d’un assessor en control integrat de plagues, tal i com 

marca el RD 1311/2012, amb una dedicació temporal al present contracte. 

  

Es comptarà amb les habilitacions següents: 

 El responsable d’aplicació dels tractaments per part de l’empresa haurà d’estar en 

possessió del carnet d’aplicador de productes fitosanitaris nivell qualificat. 

 Els operaris que manipulen productes fitosanitaris caldrà que tinguin experiència i 

formació en aquesta especialitat disposant del carnet d’aplicador nivell bàsic. 

 L’empresa haurà d’estar inscrita en el registre oficial d’establiments i serveis plaguicides 

del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i el Departament de Sanitat i Seguretat 

Social de la Generalitat de Catalunya. 

 Inscripció maquinària al Registre Oficial de Maquinària Agrícola de Catalunya (ROMA) 

 Inspecció de la màquinaria i equips de tractament fitosanitais vigent 

  

En cas que el tractament contra alguna de les plagues no sigui operativa i eficaç per mala 

execució i/o aplicacions defectuoses dels tractaments serà necessària la seva repetició sense cap 

càrrec addicional per l’Ajuntament. 

6.2.9.3. Justificació i tipus 

S’enten com a plaga la  definició que en fa la Llei 43/2002, de sanitat vegetal, on el terme “plaga” 

es defineix com: “organisme nociu de qualsevol espècie, raça o biotip vegetal o animal o agent 

patogen danyós per als vegetals o els productes vegetals”. 
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Les plagues no controlades poden provocar:  

- Danys als vegetals: La prevenció i lluita contra les plagues i malalties que afecten els jardins i els 

espais verds en general és important no sols per a evitar la pèrdua de les espècies vegetals 

afectades, sinó també perquè, a causa de la seva finalitat ornamental, les plantes dels jardins han 

de presentar un aspecte agradable a la vista i resulta antiestètica la presència de vegetals 

malmesos per diverses plagues.  

- Molèsties i perills a les persones: Les plagues poden ocasionar a les persones que freqüenten 

els espais verds, determinats insectes o fongs poden afectar l’estructura dels arbres,  

- Perill de difusió de noves plagues: La presència en els jardins de plagues perilloses o de 

quarantena, que poden afectar també espècies d’ús agrícola. La prevenció i lluita contra aquestes 

plagues és d’execució obligatòria per disposicions europees, i afecta tots els professionals del 

sector. 

 

Per tal de tractar les plagues podrem utilitzar diferents tipus de tractaments fitosanitaris. 

Distingim entre: 

 Insecticides:  

S’utilitzaran per al control o eliminació de la població d’insectes que ataca a la planta i la 

debilita fins a poder matar-la.  

Segons la seva forma d’actuació els classificarem en sistèmics (actuen sobre la planta de 

manera que aquesta absorbeix el producte i quan l’insecte ataca queda intoxicat) o de 

contacte (actuen sobre l’insecte directament).  

S’aplicaran per polvorització.  

 Nematicides:  

Productes que actuen contra els nematodes, cucs i baboses que mosseguen i s’alimenten 

de les fulles en el cas dels arbres i de les arrels en el cas de les gespes.  

Es poden aplicar tant per polvorització com en forma granulada sobre el sòl. 

 Acaricides:  

Productes que actuen contra els àcars que solen trobar-se al revers de les fulles i 

s’alimenten dels líquids dels vasos conductors de la fulla, impedient la circulació de la 

saba i creant clorosi a la fulla, deixant-la amb pigmentació groga.  

S’aplicaran per polvorització.  

 Fungicides: 

Productes que actuen contra els fongs, tant els que apareixen per excés d’humitat 

(Fusarium, Botritis...) causant podriments com els que apareixen per ambients secs (Oidi, 
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Cendrosa...), causant taques sobre la fulla en els arbres. En les gespes els fongs més 

habituals són el Dollar spot, Fusarium, Pitium, Fitophtora... 

 Bionutrients: 

Productes que aporten nutrients externs a la planta i que afavoreixen el seu 

desenvolupament. 

 Herbicides: 

Productes que s’utilitzen per controlar o eliminar males herbes. Es poden classificar, 

iguals que els insecticides, en sistèmics (són absorbits per la mala herba i transportats 

fins a la zona radicular d’aquesta causant-li la mort) o de contacte (eliminen la part aèria 

de l’herba essent possible que la part radicular continuï viva).  

Segons la seva afectació també es poden classificar en els de preemergència (afecten tant 

l’herba que es veu superficialment com les llavors que estan sota terra a punt de 

germinar) o postemergència (actuen contra herbes superficials).  

El responsable de la gestió integral de plagues podrà proposar mètodes alternatius a l’ús 

d’herbicides, promovent aquest tipus de pràctiques.  

Mètodes preventius: 

- Utilitzar plantes ben adaptades al clima (menys necessitats)  

- Qualitat substrats i llavorS 

- Reg localitzat o jardí sense reg 

- Cobertura de superfícies o parterres amb encoixinats  

- Cobertura amb encoixinats vegetals – minerals  

- Mantes anti-herbes  

- Cobertura escocell 

Mètodes curatius: 

- Mètodes físics  

- Mètodes tèrmics  

- Mètodes Biològics  

- Mètodes Químics 

Mètodes tèrmics: 

- Flama directe  

- Infrarojos  

- Amb aire calent  

- Amb aigua calenta  

- Espuma calenta 
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La millor opció és buscar l’alternativa més adient per a cada espai i cada situació. Els productes 

herbicides “naturals” són bons dessecants però no tenen bon control de les arrels.  

Per aplicar els productes herbicides s’ha de complir, en tot cas, amb el RD1311/2012.  

Els sistemes tèrmics amb aigua calenta i espuma són bones alternatives als tractaments 

convencionals.  

Els tractaments amb espuma calenta és la opció amb menys aplicacions per any. 

 

En tot moment s’estarà a allò que disposi la normativa legal que sigui d’aplicació, recomanacions 

de Sanitat Vegetal i/o Departament d’Agricultura sobre prohibicions de productes a utilitzar, 

metodologies de treball, requisits, etc. Cal tenir en compte també, en qualsevol moment, des de 

l’Ajuntament  es pot prohibir al contractista adjudicatari l’ús de determinats productes com el 

glifosat i requerir a l’empresa l’ús de mètodes alternatius ecològics per al tractament de plagues.  

6.2.9.4. Patologies més comuns 

Les patologies més comuns que podem trobar a l’àmbit d’actuació, a mode orientatiu, son: pugó, 

aranya, mosca blanca, trips, cotxinilla, nemàtodes (cucs), escarabat morrut (palmeres), 

barrinador dels cítrics, processionària del pi, fong botritis, fong fitophora (secada de xiprers), fon 

fusarium, fong pitium, fong cendrosa, males herbes, fong dollar spot en gespes, etc. 

6.2.9.5. Dosi 

La dosi de cada producte vindrà determinada per l’etiquetatge del fabricant o comercialitzador, 

indicant el marge de mínims i màxims segons l’afectació de la patologia sobre la planta. 

6.2.9.6. Informació i senyalització 

Els tractaments i aplicació de productes fitosanitaris es realitzaran sempre previ avís als serveis 

tècnics i a la població, mitjançant l’ús de cartells i senyalització adequada.  

 

Els treballs s’hauran de planificar amb suficient antelació (mínim una setmana) per tal d’avisar a 

la ciutadania mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament, apps i xarxes (segons procediment que 

s’acordarà amb empresa adjudicatària) per indicar els dies previs i posteriors segons normativa 

vigent el tipus de tractament, matèria activa, període de seguretat, telèfon de contacte, amb un 

cartell normalitzat on constarà, com a mínim, logotip de l’ajuntament i de l’empresa 

adjudicatària, identificació del contracte, telèfon de contacte i la informació que segons 

normativa fer pública. Així, s’hauran de senyalitzar de manera clara i visible les zones a tractar i 
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protegir-les, com a mínim, 3 dies abans de la seva aplicació o segons allò que indiqui la 

normativa. 

6.2.9.7. Incompatibilitats i prohibicions 

Es prescindirà de les següents pràctiques que son considerades incompatibles i, en cas de dur-se 

a terme, seran qualificades com a faltes molt greus: 

 Ús de productes fitosanitaris classificats com a molt tòxics 

 Dur a terme tractaments fitosanitaris en horaris de molta afluència de vianants pel 

carrer, places, avingudes, escoles i parcs. L’horari d’aplicació serà nocturn (entre les 22h i 

les 6h). 

 Utilitzar el mateix dipòsit d’aplicació per tractaments fitosanitaris i tractaments herbicides 

 No senyalitzar i protegir adequadament les zones a tractar 

 Aplicar productes fitosanitaris sense contorlar la deriva vora llocs amb presència d’aigua 

 No utilitzar els equips adequats per optimitzar l’aplicació 

6.2.9.8. Riscos i mesures de seguretat 

Els riscs que comporta la realització dels tractaments fitosanitaris giren al voltant de la pròpia 

toxicitat del producte en el moment abans, durant i després del tractament i entorn de la 

maquinària de tractaments. 

 

Caldrà tenir en compte: 

 Es llegirà l’etiqueta i es seguiran les recomanacions sobre mesures de precaució, terminis 

de seguretat, dosis i equips de protecció.  

 Els envasos buits caldrà portar-los a una empresa autoritzada per al seu tractament per 

la Junta de residus de la Generalitat de Catalunya. 

 Els productes es mantindran en els envasos originals, ben tancats i lluny de menjar i 

begudes. 

 Es prendran les mesures necessàries per evitar trencaments o vessaments dels envasos. 
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7. Personal i instal·lacions. Mitjans mínims a disposició del contracte 

7.1. Mitjans humans 

Els mitjans humans que l’adjudicatari posarà a disposició del servei hauran d’estar qualificats i 

tenir els coneixements i experiència acreditada en aquest camp. En cas que l’empresa destini 

personal sense formació ni experiència l’Ajuntament estarà en el dret de no acceptar-lo. 

 

L’empresa estarà obligada a contractar el personal necessari per cobrir l’abast del servei i haurà 

de fer-se càrrec de la substitució de personal per absentisme laboral, les vacances 

corresponents, situacions imprevistes, etc., ja sigui per inclemències meteorològiques, 

vandalisme, baixes de mig i llarg termini..., així com els drets i obligacions que recull el conveni 

laboral de neteja i/o jardineria vigent. El personal proposat per a les substitucions serà personal 

amb la mateixa qualificació i experiencia aproximada que el treballador a substituir i sempre 

prèvia aprovació del Responsable del contracte per part de l’Ajuntament. 

 

L’adjudicatari estarà obligat al més estricte compliment de totes les lleis i disposicions vigents en 

matèria social, laboral i de seguretat, haurà de tenir, per tant, tot el personal degudament 

legalitzat d’acord amb la legislació vigent. 

 

A més a més, l’empresa adjudicatària del LOT 1 haurà d’absorbir el personal a subrogar amb 

totes les condicions laborals que gaudeixen en l’actualitat. Veure Annex 7. Personal a subrogar al 

LOT 1 

7.1.1. Equips mínims exigibles 

El contractista presentarà una relació del personal propi disponible per a la contracta i que com a 

mínim estarà format pels següents perfils professionals: 

 

 TÈCNIC RESPONSABLE DEL SERVEI 

o Requisits mínims:  

El responsable del servei per part de l’adjudicatari serà un titulat/da 

universitari/ària en l’àmbit de l’agronomia (titulació mínima enginyer tècnic 

agrícola, especialitat jardineria) i acreditarà una experiència mínima de 5 anys en 

un lloc de treball similar.  

 



18_001_PPT 

 
  78/118 
   

o Funcions: 

- Actuar com a interlocutor amb l’Ajuntament 

- Controlar els treballs durant la seva execució 

- Programar, coordinar i organitzar els treballs per part de l’adjudicatari 

- Tenir la capacitat suficient per ostentar la representació de l’adjudicatari 

quan sigui necessària la seva actuació o presència en qualsevol acte 

derivat del compliment de les obligacions contractuals, sempre per 

assegurar la bona marxa i compliment del contracte 

- Donar suport tècnic i assessorament en quant a les tasques pròpies del 

servei (plagues i malalties, poda...) 

- Realitzar propostes de millora en l’ambit del servei ofertat 

o Mitjans mínims:  

El tècnic responsable del servei disposarà d’un telèfon mòbil 24h/365dies amb 

tecnologia GPS per poder ser localitzat en qualsevol moment del dia i qualsevol 

dia de l’any. Així mateix es disposarà d’un aplicatiu informàtic indicat pel 

responsable del contracte per part de l’Ajuntament, que permeti una la 

comunicació amb l’Ajuntament . 

 RESPONSABLE DE SEGURETAT I SALUT 

o Requisits mínims: 

El responsable de seguretat i salut per part de l’adjudicatari serà un tècnic 

especialitzat en seguretat i salut amb una experiència mínima de 3 anys en un 

lloc de treball similar.  

o Funcions: 

- Controlar les polítiques de Seguretat i Salut en el treball 

- Controlar la correcta aplicació de normes de seguretat i salut dels treballs 

durant la seva execució 

- Coordinar les activitats per garantir que els treballadors apliquin de 

manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva 

- Coordinar les accions i funcions de control d’aplicació correcta dels 

mètodes de treball 

- Realitzar inspeccions in situ, a la maquinària i als equips de treball i vetllar 

pel seu correcte estat i funcionament. 

- Controlar que els equips de protecció individuals (epis) sòn els  adequats i  

estan disponibles en qualitat i quantiat per al seu correcte ús en els 

diferents treballs  



18_001_PPT 

 
  79/118 
   

- Garantir el compliment del RD 1627/1997 i de la normativa vigent en 

matèria de Seguretat i Salut en el treball 

- Controlar la qualitat i salubritat de les  diferents làmines d’aigua, fonts i 

altres equipaments que calgui mantenir una salubritat adequada a la 

normativa vigent per respectar la salut i malalties que puguin afectar als 

usuaris  dels espais verds 

o Mitjans mínims:  

El tècnic responsable de seguretat i salut disposarà d’un aplicatiu informàtic (que 

es determini juntament amb l’Ajuntament) en comunicació amb l’Ajuntament. 

 

 TÈCNIC RESPONSABLE PLAGUES. ASSESSOR GIP. 

o Requisits mínims: 

El responsable de plagues per part de l’adjudicatari podrà ser un especialista 

universitari o de formació professional superior, amb una titulació habilitant 

segons es detalla a l'annex II del RD 1311/2012. Són clarament habilitants  les 

d'enginyer agrònom, enginyer tècnic agrícola, enginyer forestal (de forests), 

enginyer tècnic forestal, tècnic superior en paisatgisme i medi rural i la de tècnic 

superior en gestió forestal i del medi natural. 

L’assessor en GIP haurà d’estar en possessió del reconeixement oficial i cal que 

estigui inscrit al Registre oficial de productors i d'operadors de mitjans de defensa 

fitosanitària (ROPO). A més a més, haurà d’acreditar una experiència mínima de 5 

anys en un lloc de treball similar, disposarà del carnet d’aplicador de fitosanitaris 

nivell avançat i tindrà el reconeixement per part del Departament de sanitat 

vegetal de la Generalitat com a assessor de gestió integrada de plagues.  

o Funcions: 

- Les pròpies de l’assessor en gestió integrada de plagues  

- Pla de treball 

- Proposta i control de productes a utilitzar 

- Control i estudi de plagues  

- Control preventiu de plagues 

- Control correctiu de plagues 

- Decidir necessitats d’ús de plaguicides per fer front a plagues 

- Seguiment d’efectivitat de tractaments. Recopilació de dades i estudi. 

- Realitzar inspeccions in situ  
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- Garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de plaguicides i 

màquinaria a utilitzar 

- Controlar l’ús i aplicació de plaguicides 

 

 ENCARREGAT  

o Requisits mínims: 

L’encarregat tindrà una experiència mínima acreditada de 5 anys en un lloc de 

treball similar. Haurà de disposar del carnet de conduir B1. L’encarregat serà el 

treballador de confiança de l’empresa que tenint coneixements suficients de 

l’activitat de l’objecte del contracte, així com coneixements administratius i 

tècnics, estarà a càrrec de l’equip de treballadors organitzant i distribuint els 

treballs i efectuant el control dels seus rendiments. Es recomanable que disposi 

també del carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (nivell 

qualificat). 

o Funcions: 

- Dirigir els equips de treball 

- Donar suport a la gestió del responsable del servei 

- Vetllar pel maneig i manteniment adequat de la maquinària, equips, eines 

i equips de protecció individual 

- Controlar el rendiment del personal i la qualitat dels treballs realitzats 

s’adequen a l’establert entre l’ajuntament i  l’empresa 

- Coordinar i proveïr de les eines, màquines i epis utilitzades en moments 

puntuals  entre els diferents grups de treball inferior 

o Mitjans mínims:  

L’encarregat haurà d’anar dotat amb un telèfon mòbil que incorpori tecnologia 

GPS. Així mateix es disposarà d’un aplicatiu informàtic (que es determini 

juntament amb l’Ajuntament) en comunicació amb l’Ajuntament. 

 

 OFICIAL 1ª o 2ª JARDINER 

o Requisits mínims: 

L’oficial jardiner tindra una experiència mínima acreditada de 3 anys en un lloc de 

treball similar. Hauran de disposar del carnet de conduir B1 i caldrà que tinguin 

experiència i el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris 

(nivell qualificat). Tindran domini de l’ofici i executaran tasques pròpies de 

plantació i conservació de zones verdes, amb iniciativa i responsabilitat. Hauran 
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de conèixer les plantes i l’arbrat, interpretar plànols i croquis de conjunt i de 

detall i d’acord amb ells poder replantejar. Així mateix, hauran de conèixer  els 

mitjans per combatre les plagues corrents i les proporcions per aplicar tota classe 

de productes fitosanitaris. Seguiran en tot moment les ordres i indicacions de 

l’encarregat i marcaran les directrius per al treball dels grups inferiors. 

o Funcions: 

- Seguir les indicacions de l’encarregat 

- Dirigir els grups inferiors 

- Executar qualsevol tasca pròpia del servei 

- Informar de qualsevol indicidència o actuació urgent o important 

- Proveïr de les eines, maquines i epi´s  d’ús comú als grups de treball 

inferiors  

- Responsabilitzar-se i coordinar-se amb l’encarregat de les eines, 

màquines i epis utilitzades en moments puntuals  entre els diferents 

grups de treball inferior 

o Mitjans mínims: 

Els oficials hauran d’anar dotats amb un telèfon mòbil que incorpori tecnologia 

GPS. Així mateix es disposarà d’un aplicatiu informàtic (que es determini 

juntament amb l’Ajuntament) en comunicació amb l’Ajuntament. 

 

 OFICIAL 1ª o 2ª  ESPECIALITAT JARDINER PODADOR 

o Requisits: 

Els oficials jardiner podador seran aquell que durant la temporada de poda, 

realitzaran les tasques pròpies de la poda i neteja de tota classe d'arbres, arbusts 

i palmeres amb tècniques de trepa o mitjans mecànics i seran els responsables 

del bon ús, neteja i manteniment de les màquines i eines que utilitzin per la 

realització del seu treball. Acreditaran una experiència mínima de 3 anys en 

treballs de poda, hauran de disposar del carnet de conduir B1 i caldrà que tinguin 

experiència i el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (nivell 

bàsic). En els períodes que no hi hagi feina de la seva especialitat, hauran de 

col·laborar en els diferents treballs de l'empresa sense que això impliqui 

disminució del salari i altres drets del seu subgrup, ja que a aquest subgrup se li 

classifica com polivalent.  
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o Funcions: 

- Estar a les ordres de l’encarregat 

- Dirigir els grups inferiors durant les tasques de poda 

- Executar les tasques de poda i neteja de l’arbrat 

- Controlar el bon ús, neteja i manteniment de les màquines i ferramentes 

utilitzades per ralitzar les diferents tasques 

- Informar de qualsevol incidència o altre aspecte relacionat amb la 

seguretat i sanitat de l’arbrat 

o Mitjans mínims: 

Els oficials hauran d’anar dotats amb un telèfon mòbil que incorpori tecnologia 

GPS. Així mateix es disposarà d’un aplicatiu informàtic (que determini 

l’Ajuntament) en comunicació amb l’Ajuntament. 

 

 OFICIAL 1ª o 2ª JARDINER FONTANER (MANTENIMENT REG) 

o Requisits: 

Els oficials jardiner fontaner tindran una experiència mínima acreditada de 3 anys 

en un lloc de treball similar. A més de les qualitats professionals corresponents a 

l’oficial jardiner, caldrà que conegui el funcionament dels diferents elements que 

composen un sistema de reg (electrovàlvules, programadors, boques de reg...) 

així com el seu muntatge i instal•lació correcta. Tindran la capacitat d’interpretar 

dades relacionades amb el reg i habilitats informàtiques. En els períodes que no 

hi hagi feina de la seva especialitat, hauran de col·laborar en els diferents treballs 

de l'empresa sense que això impliqui disminució del salari i altres drets del seu 

subgrup, ja que a aquest subgrup se li classifica com polivalent.  

o Funcions: 

- Estar a les ordres de l’encarregat 

- Executar les tasques de reparació i manteniment de la xarxa de reg i 

xarxa d’aigua 

- Controlar el bon ús, neteja i manteniment de les màquines i ferramentes 

utilitzades 

o Mitjans mínims: 

Els oficials hauran d’anar dotats amb un telèfon mòbil que incorpori tecnologia 

GPS. Així mateix es disposarà d’un aplicatiu informàtic (que es determini 

juntament amb l’Ajuntament) en comunicació amb l’Ajuntament. 
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 PEÓ JARDINER 

o Requisits: 

Els peons jardiner seran treballadors que es dedicaran a funcions concretes i 

determinades que sense dominar pròpiament l’ofici, tindran pràctica i especial 

habilitat, així com atenció en els treballs a realitzar. Hauran de tenir coneixement 

i pràctica com a mínim en: cavat i birbat, preparació de terres i abonats, 

arrencada, embalatge i transport de plantes, plantació de qualsevol espècie 

d’element vegetal, retallada i neteja de rames i fruits, poda, aclarida i retallada 

d’arbustos, preparació i ús de fitosanitaris, protecció i entutorat d’arbres, 

arbustos i trepants, ús i conducció de tractors, maquinària i vehicles amb permís 

de conduir B1, regs automatitzats.  Disposaran del carnet de manipulador i 

aplicador de productes fitosanitaris (nivell bàsic).  

o Funcions: 

- Estar a les ordres de l’encarregat i oficials 

- Executar les tasques pròpies del servei sota supervisió directa dels oficials 

 

 PEÓ DE NETEJA 

o Requisits: 

Els peons de neteja seran treballadors que es dedicaran a funcions concretes i 

determinades que sense dominar pròpiament l’ofici, tindran pràctica i especial 

habilitat, així com atenció en els treballs a realitzar. Hauran de tenir coneixement 

i disposar d’una formació que els permeti assimilar els coneixements bàsics sobre 

el servei de neteja i sobre la recollida i gestió correcta dels residus gestionats pel 

servei, el transport i la descàrrega a cada punt autoritzat per tipologia de residus. 

Es valorarà l’ús i conducció de maquinària i vehicles amb permís de conduir B1.   

o Funcions: 

- Estar a les ordres de l’encarregat i oficials 

- Executar les tasques pròpies del servei sota supervisió directa dels oficials 

 

 OFICIAL CONDUCTOR 

o Requisits: 

Els oficials conductors són aquells treballadors que de forma habitual i 

permanent, conduiran vehicles de l’empresa que precisen permisos de conduir 

tipus C, D o E, col•laborant en la descàrrega sempre i quan no hi hagi personal 

específic, responsabilitzant-se del bon condicionament de la càrrega i descàrrega 
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així com del control  durant el transport. Haurà de tenir ple coneixement del 

maneig dels accessoris del vehicle o màquina que portarà.  En els períodes que 

no hi hagi feina de la seva especialitat, haurà de col·laborar en els diferents 

treballs de l'empresa sense que això impliqui disminució del salari i altres drets 

del seu subgrup, ja que a aquest subgrup se li classifica com polivalent.  

o Funcions: 

- Transportar i/o conduir maquinària 

- Controlar la càrrega  

- Tenir cura, neteja i conservació i mantneiment bàsic del vehicle al seu 

càrrec 

- Col·laborar en les aplicacions de reg, adobat i tractament fitosanitaris 

 

L’equip mínim exigible que s’estableix per a dur a terme el servei del LOT 1 serà: 

 1 Tècnic responsable del servei. Dedicació parcial 

 1 Tècnic responsable de seguretat i salut. Dedicació parcial 

 1 Tècnic responsable de gestió integral de plagues. Dedicació parcial 

 2 Encarregats. Dedicació completa 

 2 Oficial 1ª o 2ª Jardiner/Podador/Fontaner. Dedicació completa 

 9 Peó Jardiner/neteja. Dedicació completa 

 5 Oficial conductor. Dedicació completa 

 

L’equip mínim exigible que s’estableix per a dur a terme el servei del LOT 2 és: 

 1 Tècnic responsable del servei. Dedicació parcial  

 1 Tècnic responsable de seguretat i salut. Dedicació parcial 

 1 Tècnic responsable de plagues. Dedicació parcial 

 1 Oficial 1ª Jardiner/Podador/Fontaner. Dedicació completa 

 1 Peó Jardiner/neteja. Dedicació parcial 

 1 Oficial conductor. Dedicació parcial 

 

L’equip proposat per l’empresa adjudicatària en la seva oferta complirà com a mínim amb el 

personal requerit i no serà en cap cas limitatiu i s’haurà de veure complementat en situacions 

extraordinàries ja sigui per raons meteorològiques, de vandalisme, força major, etc., estant 

obligada a reforçar la plantilla per tal que la qualitat del servei no es vegi compromesa en cap 

moment. El contractista mai podrà justificar la manca de prestació del servei per la falta 

d’operaris.  
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D’altra banda, en cas que el  servei requereixi suport tècnic addicional (assessorament en 

plagues i malalties, poda d’arbrat, etc.) l’empresa adjudicatària resta obligada a facilitar aquest 

assessorament necessari per al bon desenvolupament del servei. En cap cas l’ampliació de la 

plantilla per aquests conceptes suposarà un cost extra per a l’Ajuntament.   

 

L’empresa de serveis adjudicatària serà la responsable de supervisar l’assistència i permanència 

de tot el personal, així com la seva correcta neteja personal, vestuari, competència, rendiment i 

conducta, per tal que reuneixin les condicions exigides al rang del lloc on actuen i a la 

importància de la missió que tinguin encomanada. Així mateix, el responsable del contracte per 

part de l’Ajuntament podrà inspeccionar i controlar aquests aspectes efectuant les advertències o 

mesures que cregui convenient en cas d’incompliment. 

 

El contractista haurà d’aportar tot el personal necessari i suficient per a la correcta prestació del 

servei i que garanteixi una execució a plena satisfacció de la Corporació. Tot el personal del 

servei dependrà, a tots els efectes, únicament del contractista adjudicatari, sense que entre 

aquest i l’Ajuntament existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral. 

 

Tot el personal ha de disposar dels contractes i assegurances preceptius per a l’exercici de les 

tasques encomanades. L’Ajuntament podrà, en qualsevol moment, requerir a l’adjudicatari 

perquè presenti els contractes de treball del personal adscrit al servei, així com la documentació 

acreditativa de l’alta a la seguretat social, retencions fiscals, etc. 

 

Quan s’hagi d’incorporar nou personal es prendrà en consideració el següent: 

- Complir amb la Llei 13/82 de 7 d’abril d’integració social de minusvalidesa. 

- Tendir a la presència equilibrada de persones d’ambdós sexes. 

- Possibilitat de contractar a persones amb risc d’exclusió del mercat laboral. 

 

Tanmateix, el contractista haurà de facilitar el nom dels operaris que emprarà en la prestació del 

servei, així com dels seus substituts, juntament amb el seu currículum i acreditació de la 

titulació/formació requerida, en el termini dels deu dies anteriors a l’inici del contracte. Cas que 

es produeixi un canvi en els operaris, aquest haurà de ser comunicat a la Corporació en el 

termini de les 48 hores posteriors a què es produeixi aquest canvi. 

 

En el cas de conflicte laboral dels treballadors amb l’empresa, l’Ajuntament fixarà els serveis 

mínims a complir per l’empresa contractista. 
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Qualsevol operari adscrit als serveis tindrà l’obligació d’assenyalar fets o situacions contraris al 

bon estat de la neteja viària, de la recollida de residus i en general, de l’estat del mobiliari urbà o 

qualsevol altre element del municipi, que hagi observat en el seu itinerari i no hagi pogut 

solucionar ell mateix, i ho haurà de comunicar directament al seu superior amb la finalitat que 

l’empresa adjudicatària o l’administració dictaminin els mitjans necessaris per actuar de manera 

immediata. 

 

El personal del servei mantindrà sempre un tracte correcte amb el ciutadans i notificarà les 

queixes rebudes en els seus informe diaris. 

7.1.2. Qualificació professional del contractista 

L’empresa adjudicatària acreditarà, com a mínim: 

 Inscripció en el Registre oficial d’empreses que realitzen tractaments a tercers amb 

productes fitosanitaris en el registre oficial d’establiments i serveis plaguicides del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i Seguretat 

Social de la Generalitat de Catalunya  

 L’empresa haurà d’estar inscrita en la secció serveis del Registre Oficial d’Establiments i 

Serveis Plaguicides (ROESP) 

 L’empresa acreditarà la disponibilitat d’empleats amb carnet d’aplicador de productes 

fitosanitaris emès pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  Nivell 

avançat o bàsic segons el cas 

 L’empresa acreditarà la disponibilitat d’un assessor en gestió integrada de plagues 

reconegut pel Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació i la seva inscripció al al Registre oficial de productors i d'operadors de mitjans 

de defensa fitosanitària (ROPO) 

 L’empresa acreditarà l’alta en l’epígraf 921.1 corresponent a serveis de neteja de l’IAE 

7.1.3. Uniformes i equips de treball 

Els treballadors que donin resposta al servei aniran correctament identificats i uniformats. 

L’adjudicatària farà una proposta de l’uniforme perquè els serveis tècnics donin la seva 

conformitat. L’Ajuntament marcarà els elements mínims que l’uniforme ha de contenir (logotip 

Ajuntament, lema...) i/o requisits de disseny i color.  
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El vestuari s’adaptarà a la climatologia tenint en compte que és un servei que es desenvolupa al 

carrer i al tipus de treball a realitzar, complementant amb peces d’abric, impermeables... D’altra 

banda, es dotarà també als operaris de tots els equips de protecció individual necessaris.  

 

L’uniforme serà d’ús obligatori sempre que es realitzin tasques del servei i no ha de portar altres 

indicacions, anagrames o símbols que no siguin els previstos i aprovats. Els operaris han de dur 

l’uniforme exclusivament durant el temps del servei realitzat  a la via pública.  

 

Es complementarà amb tires reflectores per tal que el personal sigui perfectament identificat en 

la via pública tant durant el dia com durant la nit i en qualsevol circumstància climatològica.  

 

L’uniforme es portarà net i en correctes condicions de manteniment.  

7.1.4. Normes de comportament 

Tots els treballadors tindran un comportament respectuós davant dels ciutadans i dels seus 

visitants, intentant que les tasques que comprenen el servei incideixin el mínim possible amb la 

resta d’activitats pròpies del municipi. 

7.1.5. Formació i informació 

L’empresa adjudicatària vetllarà per la formació i reciclatge dels seu personal, promovent 

l’assistència a jornades tècniques, cursets de formació, congressos, fires, etc. La formació anirà a 

compte de l’adjudicatari. 

7.2. Mitjans mecànics i auxiliars 

L’adjudicatari haurà d’aportar els vehicles, maquinària, eines i estris necessaris per poder 

realitzar el servei, segons els bons costums de la professió i tenint en compte que els esmentats 

treballs es realitzaran a la via pública. El contractista haurà de tenir, en tot moment mentre duri 

el contracte, els mitjans materials suficients i necessaris per poder complir el contracte 

satisfactòriament. En cap cas es podrà adduir qualsevol causa de manca de mitjans materials per 

justificar la falta de prestació del servei, essent obligació del contractista comptar amb els 

recanvis de maquinària i resta de material necessaris per garantir la continua prestació del 

servei. 
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El licitador presentarà en la seva oferta una relació dels mitjans mecànics (vehicles, maquinària i 

eines i estris) i mitjans auxiliars a disposició del contracte. Tot plegat estarà inclòs en el preu 

d’adjudicació. 

 

Els mitjans mecànics i auxiliars compliran la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 

laborals i altres normatives d’aplicació vigents.  

 

Els equips de treball s’hauran d’adaptar a les característiques pròpies a la tasca que s’ha de dur a 

terme, tenint en compte també les condicions d’utilització i les necessitats dels treballadors.  

 

S’exigirà per cada equip la garantia de l’equip, el certificat de conformitat del fabricant (marca 

CE), pla de manteniment i freqüència de comprovacions periòdiques, tipus de formació 

requerida al personal per a la seva utilització segura, necessitat d’ús d’equips de protecció 

personal pels usuaris, necessitat d’utilitzar senyalització de riscos i dades tècniques de l'equip 

recollides en un manual, Inspeccions Tècniques vigents, etc. El tècnic responsable del servei 

disposarà de tota la documentació de compra de tots els mitjans mecànics i auxiliars que 

s’utilitzaran pel servei així com certificats, assegurances, instruccions... Aquesta documentació 

s’entregarà al responsable del contracte per part de l’Ajuntament dins dels primers 3 mesos des 

de l’inici del servei conjuntament amb tota la documentació relativa de prevenció de riscos 

laborals. 

 

En la seva oferta els licitadors descriuran si els vehicles seran de nova compra i si no és així, la 

seva edat o temps d’utilització. Es valorarà d’acord amb el plec de clàusules les ofertes que 

contemplin el foment i ús d’energies i combustibles respectuosos amb el medi ambient, com ara 

la utilització de vehicles elèctrics així com les millores tècniques que garanteixin una menor 

contaminació acústica.  

 

L’empresa adjudicatària facilitarà a l’Ajuntament la relació de vehicles i maquinària a disposició 

del servei que estarà disponible per atendre qualsevol actuació prevista de caràcter especial i 

singular o bé durant situacions imprevistes les 24 hores del dia durant 365 dies de l’any.  

 

Els vehicles han d’estar sempre nets i pintats convenientment. Aniran identificats amb els colors i 

anagrames aprovats per l’Ajuntament d’Amposta, d’acord amb el disseny d’imatge corporativa. 
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L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar en tots els vehicles adscrits al servei un sistema de 

seguiment, tipus GPS on s’incorpori un sensor de treball, que li permeti acreditar les rutes 

realitzades, la velocitat, els metres lineals reals escombrats, etc. Aquest sistema podrà ser via 

mòbil o de manera similar i, si escau, hauran de subministrar els elements informàtics necessaris 

per poder rebre les informacions del sistema de posicionament. El sistema actual haurà de 

funcionar de manera que es puguin extreure les dades correctament a través de plànols amb les 

dades que es necessitin. 

 

La tipologia dels recursos materials serà la requerida per a cada servei segons l’establert als 

corresponents capítols del plec de condicions. El licitador haurà d’acomplir i preveure a la seva 

oferta de manera general els següents requeriments: 

 Els recursos materials en general i, en especial, els que utilitzin una tecnologia concreta, 

hauran de ser, en la mesura del possible, les millors tecnologies disponibles al mercat 

alhora de realitzar la corresponent oferta. 

 Tots els vehicles i maquinària presentats hauran de ser, en la mesura del possible, 

tecnologies provades, contrastades i fiables. 

 Els licitadors hauran de preveure l’aportació de mitjans materials que tinguin en compte 

les variables referents a sostenibilitat i que acompleixin els requeriments esmentats al 

capítol 9. Sostenibilitat. En aquest sentit hauran de presentar els certificats segons el que 

marca l’esmentat capítol. 

 El contractista haurà de mantenir al seu càrrec el nombre de vehicles, maquinària 

operativa i recanvis suficients per assegurar el nivell de servei previst, essent el material 

de substitució de les mateixes característiques tècniques i prestacions que el proposat. 

 Els recursos materials hauran d’estar homologats pels serveis tècnics de l’Ajuntament, 

com a material reconegut per la seva part i com suficient quantitat per a la prestació del 

servei i necessitats del municipi. 

 Els vehicles, maquinària i material hauran d’acomplir amb les normes i legislació vigent 

segons la seva naturalesa  

 El nombre de vehicles i/o maquinària de cada tipologia serà el necessari per a cobrir les 

necessitats, les freqüències i els requeriments de cada servei segons el que es detalla al a 

continuació. 

 

El responsable del contracte per part de l’Ajuntament podrà inspeccionar i controlar els mitjans 

mecànics i auxiliars podent rebutjar-los en cas que es consideri.  
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L’empresa adjudicatària haurà de tenir un pla de manteniment preventiu que vetlli pel bon 

funcionament de la maquinària i la conservació de la seva bona imatge.  

 

Els vehicles hauran d’estar al corrent de les ITV i la maquinària i equips de tractament 

fitosanitaris hauran d’estar al corrent de les Inspeccions Tècniques corresponents segons 

normativa vigent. 

 

Els mitjans mecànics que puguin circular per la via pública ho faran de forma prudent per evitar 

que causin danys a tercers. En cap cas podran accedir a zones enjardinades a excepció dels casos 

en què es tracti d’operacions pròpies de conservació. Tampoc podran ocupar la via pública 

provocant alteracions en el règim normal de circulació de la resta de vehicles així com tampoc es 

circularà o s’aparcarà els vehicles del servei a sobre de voreres, places i altres zones 

pavimentades. 

 

L’adquisició i/o lloguer dels mitjans i material necessari per a la correcta prestació del servei serà 

a compte i a càrrec de l’adjudicatari, així com les despeses de manteniment, reparació, reposició i 

conservació. En cap cas la manca de mitjans o l’avaria de la maquinària justificarà l’alteració del 

servei. 

 

A més a més, l’adjudicatari disposarà dels mitjans de senyalització necessaris (llums 

d’emergència, elements de tancament, etc.) que garanteixin una correcta senyalització. 

 

El contractista haurà d’identificar a l’Ajuntament la maquinària, els estris i els productes de neteja 

que estigui emprant en cada moment en la prestació del servei. 

 

En cas que es produeixi un canvi de la maquinària, els estris i els productes de neteja envers els 

presentats en la documentació de la licitació, s’haurà de comunicar de la contractista a 

l’Ajuntament amb una antelació mínima de quinze dies envers el dia en què es prevegi la seva 

posada en funcionament. En tot cas, tan sols es podrà aplicar el canvi de maquinària, estris i 

productes de neteja quan prèviament hi hagi l’autorització de l’Ajuntament.  

 

L’Ajuntament, podrà obligar al contractista al canvi de maquinària, dels estris o dels productes de 

neteja quan hi hagi causes justificatives del seu canvi, ja sigui pel resultat insatisfactori de la seva 

aplicació, ja sigui per entendre que es pot obtenir un resultat més satisfactori per l’ús de 
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maquinària, estris o productes que no eren coneguts en el moment de la licitació. En tot cas, 

aquest canvi no podrà alterar l’equilibri econòmic del contracte. 

 

En tots els casos, els mitjans i les màquines emprades hauran de tenir l’homologació oficial 

adient. Tanmateix, tant la maquinària com el personal que la utilitzi, hauran de comptar amb els 

permisos i llicències oficials que siguin escaients, tan per usar-les com per ser usades. 

 

Així, la maquinària ha de complir amb els següents requisits: 

• Complir les normes generals i específiques en ús, dispositius de seguretat i senyalització. 

• Diagnòstic favorable per part de la inspecció tècnica de vehicles, si s’escau. 

• Respectar el nivell de contaminació acústica i atmosfèrica de la legislació vigent. 

• Mantenir-se sempre en bon estat de neteja. 

 

En cap cas la reparació o revisió d’un vehicle pot afectar el correcte funcionament del servei, per 

la qual cosa, el contractista haurà de disposar del material de reserva per a casos d’urgència. La 

maquinària serà en tot moment operativa i incorporarà la tecnologia suficient per efectuar les 

tasques corresponents. 

7.2.1. Equip mínim exigible 

L’equip mínim exigible per al LOT 1 estarà format per: 

 3 Escombradora mitja capacitat 

 1 Escombradora alta capacitat 

 1 Camió baldejador 

 4 Bufadors 

 2 Carrets de neteja viària 

 4 Vehicles lleugers  

 1 Furgoneta amb capacitat per 5 ocupants (desplaçament operaris fora població) 

 1 Motocultor autopropulsat 7CV (mínim) 

 1 Motoaixada autopropulsada 3,7CV (mínim) 

 1 Bota de tractaments fitosanitaris de 1000l amb pulveritzador de canó i/o llances 

 1 Bota de tractaments fitosanitaris de 200l amb llances 

 2 Pulveritzador de motxilla 

 1 Escarificadora amb motor 

 1 Airejadora amb motor 

 1 Tallagespa helicoïdal autopropulsada 
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 2 Tallagespa manual o autopropulsada 

 4 Desbrossadora manual  

 1 Desbrossadora autopropulsada  

 4 Retallabardisses  

 2 Motoserres de pèrtiga (minim 3m)  

 2 Motoserres de poda  

 2 Motoserres gasolina de 3CV i 50cm d’espasa (mínim) 

 1 Hidronetejadora d’alta pressió per retirada de pintades, taques d’oli, pintades, etc. de 

paviments, façanes i equipament urbà 

 1 Equip de bombeig (bomba reg de quadal i pressió mitjana) 

 

Únicament caldrà que sigui de nova adquisició les 3 escombradores de mitja capacitat i 

l’escombradora d’alta capacitat que estaran adscrites al 100% a l’execució del contracte. En 

l’Annex 4. Treballs servei neteja viària, Fitxes de maquinària, es detallen les característiques mínimes 

de les escombradores, el camió baldejador i els vehicles lleugers. 

 

L’equip mínim exigible per al LOT 2 estarà format per: 

 1 Bufador 

 1 Carrets de neteja  

 1 Vehicle lleuger 

 1 Motoaixada autopropulsada 3,7CV (mínim) 

 1 Bota de tractaments fitosanitaris de 200l amb llances 

 1 Pulveritzador de motxilla 

 1 Escarificadora amb motor 

 1 Airejadora amb motor 

 1 Tallagespa manual o autopropulsada 

 1 Desbrossadora manual  

 1 Motoserra de pèrtiga (minim 3m)  

 1 Motoserra de poda  

 1 Hidronetejadora d’alta pressió per retirada de pintades, taques d’oli, pintades, etc. de 

paviments, façanes i equipament urbà 

 1 Equip de bombeig (bomba reg de quadal i pressió mitjana) 



18_001_PPT 

 
  93/118 
   

7.2.2. Tecnologies de la informació, comunicació i control 

L’empresa licitadora ha de preveure a la seva oferta la incorporació de tecnologies de la 

informació, comunicació i control a tots els vehicles i maquinària proposats. Les dades derivades 

d’aquests sistemes hauran de ser accessibles per l’Ajuntament. Els sistemes que el licitador haurà 

de tenir en compte en l’elaboració de la seva oferta són: 

• Dispositiu global de posicionament geogràfic i que permeti rebre i emetre informació 

(GPRS). Anirà instal·lat a tots els vehicles i maquinària, precintat i sense possibilitat de 

modificació i manipulació. Disposarà d’un programa associat que permeti el control i 

seguiment sobre cartografia des dels terminals de recepció i monitoring de tots els 

vehicles i equips. Aquest software serà accessible per la seva visió i maneig de dades 

des de les oficines dels serveis tècnics de l’Ajuntament 

• Sistemes de comunicació per a tots els equips (incloent els d’escombrada manual) i 

vehicles, per tal d’estar comunicats entre ells i amb el seu responsable de zona. 

• El contractista s’haurà de fer càrrec de la connexió al programa de gestió, del 

manteniment d’aquests equips i del subministrament dels equips necessaris perquè 

els tècnics municipals accedeixin a aquesta informació des del seu lloc de treball i 

d’accés diari.  

• Aquest accés haurà d’estar disponible abans de transcórrer sis mesos des de 

l’adjudicació.  

7.3. Instal·lacions 

L’adjudicatari es compromet, a disposar de les instal•lacions necessàries per atendre tot el 

personal, maquinària i vehicles inclosos dintre del contracte. 

 

L’adjudicatari disposarà d’una base al terme municipal d’Amposta dotada del personal i mitjans 

adequats per a poder donar una correcta atenció al contracte així com al magatzem de materials 

i maquinària, aparcament de vehicles, taller equipat per al manteniment bàsic i neteja de la 

maquinària, serveis, vestuaris, etc. Disposaran de tot allò que la legislació laboral i de prevenció 

exigeixi en funció del nombre de personal assignat.   

 

L’adjudicatari comptarà també amb espais per oficines que podran situar-se o no dintre el terme 

municipal. Així mateix, l’empresa disposarà de programes informàtics per la elaboració dels 

informes i plànols corresponents. 
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7.4. Consumibles 

L'adjudicatari deurà aportar al servei els consumibles necessaris per la realització del servei: 

material de neteja, material fitosanitari, herbicides, abonaments orgànics, abonaments minerals, 

equips de protecció individual, equips de protecció col•lectiva, vestuari, saulons i paviments 

granulars, material de reg per a reparacions, combustibles per a la maquinària, etc. 

 

El subministrament de plantes, materials, productes, etc. per part de l’empresa adjudicatària 

haurà de complir en tot moment les característiques físiques, tècniques, marca, model, 

denominació...definides. Els materials o elements simples que es facin servir en les diverses 

operacions de manteniment s’han de poder examinar i han d’estar acceptats pels responsables 

tècnics municipals per tal que compleixin, com a mínim, les especificacions i qualitats mínimes 

indicades, acomplint en tot moment amb la normativa i disposicions vigents que siguin 

d’aplicació. El responsable del contracte per part de l’ajuntament podrà rebutjar qualsevol 

material en cas que dubti de la seva eficàcia o qualitat. 

8. Organització del contracte 

L’organització del servei serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària per tal de complir amb 

els calendaris i tasques marcades en el present plec. Els licitadors presentaran en la seva plica 

una planificació del treball segons l’abast d’aquest plec de condicions tècniques. 

8.1. Relacions amb l’Ajuntament 

L’Ajuntament d’Amposta comunicarà a l’adjudicatari, prèviament a l’inici del servei, el/s tècnic/s 

responsable/s del Contracte representant/s de l’Ajuntament i que serà l’interlocutor prioritari en 

totes les comunicacions i consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del 

contracte en tots els seus aspectes.  

 

El tècnic responsable  del servei transmetrà qualsevol aspecte que consideri necessari a 

l’Ajuntament mitjançant els diversos modes de comunicació disponibles: verbal, correu 

electrònic, missatgeria instantània, document escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de 

rebut aquesta serà plasmada en format paper o correu electrònic amb correu de resposta. 

 

De la mateixa manera l’Ajuntament transmetrà les seves ordres i comentaris al tècnic 

responsable del servei utilitzant els mateixos mitjans i procediments. 
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Tota la informació, documentació, consultes i requeriments dirigides a l’Ajuntament  per part del 

tècnic en relació al contracte es faran d’acord amb els registres oficials fixats per part de 

l’Ajuntament dirigits al tècnic responsable del contracte, podent aquest tècnic delegar algunes de 

les seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves funcions i que es comunicarà 

prèviament. 

 

En tots els casos tota la documentació dirigida a l’Ajuntament es mantindrà informat o se li 

posarà en còpia al tècnic responsable del Contracte.  

 

En el decurs de l’execució del servei, l’adjudicatari podrà sol•licitar tota mena d’aclariments i 

informacions complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a 

l’Ajuntament. L’Ajuntament procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades 

sol•licituds; sense que la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment 

com a causa motivada de defectes, mancances o retards en l’execució del servei, donat que és 

obligació de l’adjudicatari dirigir els treballs sense més aportacions per part de l’Ajuntament que 

les que figuren en aquest plec de prescripcions tècniques i resta de documentació que forma 

part del contracte. 

 

S’establirà, com a mínim, una reunió mensual (durant la primera quinzena) entre el responsable 

de l’empresa i el responsable del contracte per part de l’Ajuntament. En aquestes reunions es 

revisarà que les feines es desenvolupin segons la planificació prevista en la planificació anual i es 

presentarà un informe detallat dels treballs realitzats en el mes anterior, adjuntant fotografies 

sempre que es consideri necessari, recursos, etc..  

8.2. Horari i jornada de treball 

Tenint en compte el conveni i les condicions d’ús dels diferents espais, el contractista farà una 

proposta respecte als horaris de treball que podrà adaptar-se i es podrà modificar en funció de 

l’avenç dels treballs i de les necessitats, prèvia aprovació de l’Ajuntament. 

 

El contractista tindrà en compte en la seva oferta que determinats treballs que poden tenir 

incidència directa amb la seguretat viària o salut pública hauran de realitzar-se en horari nocturn, 

a primera hora del matí, en cap de setmana... aquests treballs estaran inclosos en el preu ofertat. 

Cal tenir en compte també el caràcter estacional dels nuclis de Poble Nou del Delta i de la 

Urbanització d’Eucaliptus, havent d’adaptar els horaris dels treballs en aquests sectors durant la 

temporada d’estiu, respectant el descans dels veïns i adaptant-se segons necessitats. 
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En tot moment es respectaran les ordenances reguladores en quant a soroll a la via pública.  

 

El contractista estarà obligat a atendre tots aquells treballs que se li requereixi fora de l’horari de 

treball normal inclòs festes. Per tal fi, el contractista presentarà a l’oferta el procediment de 

contacte per a localitzar-lo fora de la jornada de treball. Aquest procediment haurà de garantir la 

comunicació amb alguna persona de l’empresa la qual atendrà la urgència amb la major brevetat 

possible i amb els mitjans necessaris per a cada situació.  

8.3. Pla de treball anual/trimestral 

En base als treballs mínims marcats en el present plec, la normativa vigent, l’anàlisi de la situació, 

els coneixements tècnics de l’empresa, les necessitats i voluntats de l’Ajuntament, etc., el tècnic 

responsable dels servei de l’empresa adjudicatària, durant l’últim trimestre de l’any, presentarà 

un pla de manteniment del servei de l’any següent que haurà de ser aprovat pel Reponsable del 

contracte per part de l’Ajuntament. Aquest pla marcarà les directrius i necessitats per cada zona, 

carrer o àmbit i el calendari de treballs i recursos destinats per acomplir els objectius marcats, 

sempre de forma consensuada amb el tècnic responsable del contracte per part de l’Ajuntament. 

 

En aquest pla de manteniment es definiran i detallaran les tasques a realitzar en quant a totes 

les unitats que són objecte de manteniment per a tot l’àmbit d’actuació. Qualsevol canvi que es 

vulgui introduïr a aquest pla de manteniment anual, després de ser aprovat, haurà de 

comunicar-se al Responsable del contracte per part de l’Ajuntament que l’haurà d’autoritzar.  

 

Per a la neteja viària la planificació precisarà per a cada tipus de servei, els itineraris i horaris de 

cada equip (inici, final, punts intermedis, descans, punts horaris) tenint en compte els rendiments 

mitjans contractuals previstos. Es farà una revisió trimestral. 

8.4. Servei de guàrdia i emergència 

L’empresa adjudicatària del servei disposarà d’un servei d’atenció les 24/365 per poder atendre 

les urgències que afectin el servei, com per exemple, la caiguda d’arbres a la via pública, 

abocaments accidentals, inclemències meteorològiques, etc. Així, l’empresa facilitarà un telèfon 

mòbil de contacte directe per poder comunicar les incidències i disposarà dels mitjans humans, 

mecànics i materials necessaris. 
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Es preveu, com a màxim, un total de 15 serveis d’urgència anuals de diversa índole per al LOT 1 i 

5 per al LOT 2.  

8.5. Comunicat d’incidències 

L’empresa adjudicatària restarà obligada a comunicar, amb una freqüència mínima mensual, al 

responsable del contracte per part de l’Ajuntament qualsevol desperfecte en mobiliari urbà, jocs 

infantils, fonts, avaries a la xarxa de reg, espècies vegetals en mal estat i tot allò que representi 

un risc per als ciutadans i visitants. Totes aquelles incidències que tinguin relació en l’abast 

d’aquest contracte hauran de ser solucionades per l’empresa adjudicatària. 

 

El responsable del servei per part de l’Ajuntament podrà trametre a l’empresa adjudicatària 

ordres de treball per respondre incidències sobre els serveis que s’inclouen en aquesta licitació. 

En el cas que l’empresa contractista no estigui d’acord perquè cregui que es troba fora de l’abast 

del servei, expressarà la seva disconformitat per escrit.  

8.6. Seguiment i control dels treballs 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs objecte del contracte corresponen al 

Responsable del Contracte de l’Ajuntament d’Amposta o en qui aquest delegui. 

 

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels serveis 

tècnics de l’Ajuntament tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que 

l’adjudicatari estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. A 

aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats per 

l’Ajuntament. 

 

Com a mínim, el contractista lliurarà mensualment (durant la primera quinzena del mes següent) 

un informe de les actuacions amb la relació del personal, maquinària, vehicles i material utilitzats 

per a l’execució dels treballs, les hores emprades per a la realització de les diferents feines 

executades, fotografies, així com d’altres dades d’interès.  

 

El model a utilitzar i les dades que inclourà es consensuarà entre l’empresa i els serveis tècnics 

de l’Ajuntament.  
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Es valorarà la proposta per part de l’empresa de la utilització d’apps, sistemes de gestió, etc. que 

facilitin el control i gestió de la licitació. Així mateix, es valorarà que l’empresa realitzi un 

tractament informàtic (gràfics, estadístiques...) de tota la informació que es reculli.  

8.7. Direcció i inspecció dels treballs 

L’organització servei recaurà sobre el responsable del servei de l’empresa. Aquesta persona serà 

qui mantindrà contacte amb el/s tècnic/s municipal/s designat/s i serà el responsable de la gestió 

de totes les operacions que inclou el servei.  

 

Els treballs seran sempre coordinats entre el responsable del contracte per part de l’empresa 

adjudicatària i el/s tècnic/s municipal/s designat/s.  

 

La direcció del servei recaurà sobre el/s tècnic/s municipal/s designat/s que inspeccionaran la 

totalitat dels treballs i vetllaran per l’estricte compliment del plec de condicions que regeix el 

present contracte. 

 

Així, la inspecció de la totalitat dels treballs objecte del contracte s’exercirà per part del/s tècnic/s 

municipal/s designat/s. La inspecció vetllarà pel control de l’execució dels treballs així com per a: 

 Assistir al contractista per a la interpretació dels documents del Plec i definició detallada 

dels treballs a realitzar per tal que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 

estabilitat, seguretat i qualitat previstes 

 Controlar que els treballs s’executin correctament i en la forma estipulada 

 Vigilar el correcte compliment de la previsió de treballs i el seguiment de les feines que 

estarà realitzant l’adjudicatari 

 Establir les comprovacions dels diferents aspectes del contracte que estimi necessàries 

pera  tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva 

definició i amb les condicions prescrites 

 En cas d’incompliment del manteniment i/o neteja que s’executa amb la seva definició o 

amb les condicions prescrites, ordenar al contractista la seva correcció paralitzant els 

treballs si ho creu convenient 

 Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics d’execució, dels resultats del 

control i de l’acompliment dels programes  

 Supervisar l’assistència i permanència de tot el personal, així com la seva correcta neteja 

personal, vestuari, competència, rendiment i conducta, per tal que reuneixin les 
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condicions exigides al rang del lloc on actuen i a la importància de la missió que tinguin 

encomanada 

 Comprovar que el personal, maquinària i eines compleixen amb les condicions de neteja, 

de rendiment i de seguretat establertes en el present plec 

 Aturar els treballs si ho considera necessari en cas de detectar un risc evident pels 

vianants o treballadors 

 Aturar qualsevol dels treballs que no s’executin d’acord amb les prescripcions 

contingudes a la documentació definitòria del manteniment o neteja 

 

En tot moment el/s tècnic/s municipal/s designat/s podrà/n fer les comprovacions i controls que 

consideri/n necessaris del personal i feines per a un correcte seguiment. La direcció del servei 

estarà capacitada, si procedeix, a l’aixecament d’actes d’infracció per incompliment dels plecs i de 

les condicions ofertades en la seva oferta. 

8.8. Obligacions i responsabilitats del contractista  

L’empresa adjudicatària serà responsable dels accidents, danys, perjudicis o molèsties a béns o 

terceres persones amb motiu dels treballs que realitzi o que es desprenguin d’accions realitzades 

en els espais de manteniment i/o neteja. Per això disposarà d’una assegurança de responsabilitat 

civil i danys a tercers en quantitats suficients, durant tota la durada del contracte. 

 

L’empresa adjudicatària podrà utilitzar les boques de reg i la xarxa d’abastament d’aigua potable 

de propietat municipal. El subminsitrament de l’aigua serà a càrrec de l’Ajuntament però 

l’adjudicatària es farà càrrec, mitjançant liquidacions, del cànon de l’aigua (cànon de l’ACA) amb 

l’objectiu de promoure un bon ús de les instal·lacions i fomentar polítiques d’estalvi d’aigua.  

 

Així, de forma periòdica es passarà la lectura dels comptadors que l’empresa adjudicatària utilitzi 

per la prestació del servei i es liquidarà el cànon de l’ACA. S’adjunta a l’Annex 1. Documentació 

Gràfica. Plànols un plànol de situació dels comptadors a utilitzar per al LOT 1 i per al LOT 2. 

El personal del contracte estarà obligat a comunicar immediatament totes les fuites o anomalies 

que puguin aparèixer i posar-hi solució el més aviat possible segons cada cas per la via 

especificada en el plec. En el cas que la manca de control dels elements de reg, un mal ús de les 

instal·lacions, etc., provoquin consums fora de la mitjana es podrà requerir a l’adjudicatària un 

informe on es justifiqui el perquè dels consums elevats i prendre, en base a aquest, les mesures 

adients. 
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Alternativament, l’empresa adjudicatària podrà proposar punts de càrrega alternatius, valorant 

positivament l’ús d’aigua no potable o no tractada, sempre i quan aquests estiguin autoritzats per 

l’Ajuntament i l’aigua reuneixi les condicions mínimes necessàries. 

 

El contractista estarà obligat a posar a disposició del servei el personal, maquinària, eines, estris, 

consumibles, etc. necessaris que s’hauran d’adaptar cas d’ampliar-se les unitats i/o superfícies de 

manteniment i/o varien les intensitats i/o tasques a realitzar.  

 

L’empresa adjudicatària estarà obligada a retolar els seus vehicles i uniformar el seu personal 

d’acord amb el que determini l’Ajuntament. 

 

L’empresa adjudicatària es farà càrrec de la gestió de la totalitat dels residus generats en la 

realització de tots els treballs descrits en el present plec. El contractista haurà d’especificar els 

centres de recollida de residus que utilitzarà justificant mensualment amb certificats l’entrada a 

abocador i/o planta de compostatge d’aquests. El contractista realitzarà, al seu càrrec, els 

transports quedant prohibit dipositar qualsevol tipus de resta en els contenidors de la ciutat. 

9. Sostenibilitat 

9.1. Objectius 

La magnitud dels serveis provoca una inevitable necessitat de recursos i una repercussió en el 

medi ambient. Per tant, és d’obligació minimitzar l’impacte en el nostre entorn mitjançant el 

disseny i organització del servei més sostenible, amb les millors tecnologies disponibles i amb 

una formació constant del personal, en les diverses variables del vector ambiental: aire, aigua, 

energia i residus. 

 

Les empreses licitadores han de disposar de sistemes que permetin reduir, durant l’execució del 

servei contractat i de tots els treballs relacionats amb el mateix, la producció de contaminants, 

minimitzar la contaminació acústica i odorífera i reduir els consums d’aigua i energia de 

maquinària i instal·lacions. Per tant: 

• Reduir els impactes del servei en el medi ambient atenent al vector ambiental 

(emissió de gasos, impacte acústic, consum d’aigua, etc.). Tanmateix, hauran de tenir 

en compte la formació i sensibilització ambiental en tot el personal de la contracta. 

• De manera anual es realitzarà un control d’aquestes variables per comprovar que es 

troben dins dels límits adoptats. 
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L’empresa contractista, d’acord amb la normativa vigent, tindrà la responsabilitat ambiental de la 

contracta de serveis. 

9.2. Requeriments del servei en matèria de sostenibilitat 

Les variables ambientals que cal que el licitador tingui en seran, com a mínim: 

9.2.1. Aire: Emissió de gasos 

Els vehicles de motor emeten gasos contaminants (NOx, CO, HC, etc.), partícules i gasos d’efecte 

hivernacle, principalment CO2, que és necessari controlar i reduir.  

 

L’emissió de gasos contaminants i partícules dels vehicles ofertats hauran de complir, com a 

mínim, amb la Normativa EURO existent, excepte en el cas dels vehicles especials que hauran de 

complir la Normativa EURO màxima possible i disponible.  

 

Quant a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, en cas d’aparició de normativa respecte les 

emissions CO2, dels camions, se seguirà l’establert a la normativa. 

 

L’empresa licitadora podrà disposar a la seva oferta de vehicles que utilitzin motors d’última 

generació accionats amb combustibles no contaminants i/o renovables, com biocombustibles 

(bioetanol, biodiesel o biogàs), gas natural GNC o GNL o vehicles elèctrics i/o híbrids, sempre que 

es compleixi amb els límits d’emissió de gasos contaminants i amb els requeriments dels serveis 

exigits. 

 

Es valoraran positivament les ofertes que proposin vehicles amb una menor emissió de CO2, de 

NOx, de CO i partícules, tal i com es detalla a la clàusula Criteris de valoració de les ofertes del 

Plec de clàusules administratives particulars. 

9.2.2. Aire: Impacte acústic 

El transport constitueix la causa principal d’exposició al soroll ambiental. La contaminació 

acústica, a més de molesta, pot provocar trastorns i altres alteracions sobre la salut dels 

habitants del municipi. Per aquest motiu, és necessari avançar cap a mesures per a reduir 

l’impacte acústic amb tots els mitjans disponibles. 
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Els vehicles ofertats per l’empresa licitadora hauran de complir amb la Directiva 2005/88/CE que 

modifica la Directiva 2000/14/CE sobre emissions sonores a l’entorn degudes a les màquines d’ús 

a l’aire lliure. Aquesta directiva estableix el tipus de màquines subjectes al marcat d’emissió 

sonora (nivell de potència acústica garantida), així com els nivells admissibles de potència 

acústica per a determinats tipus de màquina i el mètode de mesura. 

 

D’acord amb la Directiva 2005/88/CE que modifica la Directiva 2000/14/CE, totes les màquines 

d’ús a l’aire lliure han de dur el corresponent marcat acústic. 

 

En funció del tipus de màquina, el marcat acústic pot no ser suficient: 

• El marcat acústic és suficient per a màquines no subjectes als nivells admissibles o 

límits, com per exemple: 

 Màquines d’aiguabatre d’alta pressió 

 Vehicles d’aiguabatre i aspiradors d’alta pressió 

 Escombradores mecàniques 

 Màquines de raig d’aigua d’alta pressió 

 Equips de bomba d’aigua 

 Bufadors de fulles 

 Aspiradors de fulles 

 Contenidors de reciclatge de vidre 

 Contenidors de residus mòbils 

 Vehicles recol·lectors de residus 

 

L’empresa licitadora disposarà les màquines amb els nivells de marcat acústic més baixos del 

mercat sempre que es garanteixin els nivell de servei exigits.  

 

Addicionalment al marcat acústic, les màquines subjectes als nivells admissibles o límits, han de 

complir amb els valors establerts a l’Article 12 de la Directiva 2000/14/CE modificat per la 

Directiva 2005/88/CE, mesurats segons el procediment definit al corresponent Annex de la 

normativa. 

 

Tanmateix, el personal haurà d’estar format per a l’execució de bones pràctiques durant el servei 

per tal de minimitzar el soroll. 
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9.2.3. Aigua: consum i tipologia d’aigua 

L’aigua és un recurs escàs. En els serveis urbans és clau minimitzar el consum de l’aigua utilitzada 

i potenciar la utilització d’aigua procedent de recursos alternatius i no apta pel consum humà i 

utilitzar sistemes economitzadors d’aigua. 

L’empresa licitadora haurà de disposar de sistemes economitzadors d’aigua, tant en la 

maquinària utilitzada per a la neteja viària i reg com en les instal·lacions, per tal de minimitzar-ne 

el consum.  

 

Caldrà utilitzar la millor tecnologia possible per a maximitzar la pressió d’aigua i minimitzar-ne el 

consum en les operacions d’aiguabatre o reg a pressió. 

 

El licitador haurà de tenir present que, en quant sigui possible, en general, tots els equips de 

neteja amb aigua utilitzaran aigua procedent de recursos alternatius i no apta pel consum humà 

i, quan sigui possible, totes les cisternes sortiran del seu corresponent parc carregades amb 

aquest tipus d’aigua. 

 

L’empresa contractista, sempre que sigui possible, ha d’utilitzar, per aquells usos on 

sanitàriament no es requereixi aigua potable, aigua de qualitat inferior a potable, ja procedeixi 

de reutilització (aigües residuals depurades a l’estació depuradora), pous salinitzats o d’altres 

orígens amb les degudes garanties ambientals i sanitàries. La utilització d’aquesta aigua haurà de 

rebre el vist-i-plau de l’Ajuntament.  

 

L’Ajuntament podrà restringir la utilització d’aiguabatre quan ho consideri necessari i, en especial, 

en èpoques de sequera. El contractista haurà de mantenir la qualitat del servei ofertat mitjançant 

el reforçament d’altres operacions de neteja viària, com l’ús d’escombradores. 

10. Campanyes de comunicació i sensibilització a la ciutadania 

Un dels objectius principals del canvi del model de gestió del servei de neteja i manteniment dels 

espais verds  del municipi és el d’assolir uns nivells més elevats de qualitat del servei, així com 

aconseguir uns nivells de neteja viària i jardineria òptims per al municipi. 

 

Les campanyes de comunicació aniran en consonància amb la imatge del servei, seran 

consensuades amb l’Ajuntament i hauran de tenir la seva aprovació. Estaran basades en 

publicitat, informació escrita a nivell local, en actuacions de minimització de brutícia, etc. 
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Per assolir aquests objectius és indispensable la col·laboració i sensibilització de la població del 

municipi. Per aquest motiu, està previst destinar una part del pressupost de la contracta a la 

realització de campanyes de comunicació i sensibilització ambiental. 

 

El contractista destinarà un pressupost del 0,3% del preu anual d’adjudicació del contracte IVA 

exclòs, millorable a l’alça en la seva oferta, a campanyes d’educació i conscienciació ambiental. 

Abans de la finalització del primer semestre de cada any, l’adjudicatari presentarà un programa 

de campanyes de sensibilització, indicant temporalitat i pressupostos detallats de les actuacions 

a realitzar l’exercici següent que haurà de ser aprovat per l’Ajuntament. En cas de denegació, serà 

l’Ajuntament qui presentarà una proposta que haurà de ser portada a terme per l’adjudicatari. 

 

Aquest percentatge del pressupost anual del servei serà millorable a l’alça. En cas que no s’esgoti 

la partida anual dedicada a campanyes, aquesta podrà ser acumulable per a l’any següent. 

11. Senyalització de treballs i ocupació de les vies públiques 

Sempre que sigui necessari, correspon al contractista senyalitzar els carrers i altres punts de 

possible conflicte al menys 48 h abans de l’execució dels treballs, a fi de garantir la bona execució 

i minimitzar les molèsties a la població.  

 

La senyalització es col•locarà de manera suficientment visible i indicarà la prohibició d’aparcar i el 

dia i horari en que es preveu realitzar els treballs.  

 

En cas d’existència a la via pública d’ elements no susceptibles de retirar que puguin patir 

desperfectes, l’adjudicatari el protegirà suficientment amb taulons i mantes.  

Quan la seguretat ho requereixi es delimitarà la zona de treball utilitzant cons, tanques i cintes 

d’abalisament i es destinaran els treballadors necessaris per tal d’avisar als vianants i conductors 

i impedir la circulació de persones i vehicles per la zona de treball.  

 

Immediatament desprès de finalitzar els treballs l’empresa retirarà les senyalitzacions i 

proteccions.  

 

En cas d’alteració de la normal circulació i afectació del trànsit ho comunicarà amb antel•lació 

suficient a la Policia Local i al responsable del servei per part de l’Ajuntament. La via pública no 

podrà ser ocupada fins que no es disposi de la corresponent autorització. 
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12. Gestió de residus 

El cost de l’eliminació dels residus generats, ja siguin de tipus vegetals o de tipus especial, aniran 

a càrrec de l’empresa adjudicatària.  

 

Els licitadors descriuran en la seva oferta com gestionaran els residus generats. Queda totalment 

prohibit abocar qualsevol residu produït per l’activitat d’aquest servei en contenidors de la via 

pública o en abocadors no autoritzats. 

 

El contractista estarà obligat a gestionar els residus que es generin durant els treballs segons 

estableix la Llei de Residus. Els Serveis Tècnics Municipals es reserven el dret d’exigir a l’empresa 

adjudicatària la traçabilitat dels residus generats en el present contracte així com també de 

determinar el millor tractament per cada tipus de residu i la corresponent planta de tractament. 

 

En quant a restes afectades per plagues caldrà fer la gestió adient per tal de controlar els 

insectes. Totes les restes afectades, ja siguin triturades o per triturar, caldrà dipositar-les en els 

punts de recollida controlats per a la seva correcta gestió.  

 

L’empresa  adjudicatària declararà els m3 de residus vegetals que s’originen fruit dels treballs de 

poda, segues, etc i que s’ha gestionat i els procedents dels treballs de neteja. S’entregarà al 

responsable del contracte per part de l’Ajuntament tots els certificats acreditatius d’entrada a 

abocador i/o planta de compostatge. 

 

L’empresa adjudicatària ha de tenir en compte els criteris de la recollida selectiva, així com els 

objectius de reciclatge, reutilització i reducció. Es valorarà el reciclatge i valorització dels residus 

front l’abocament. 

13. Control de qualitat. Mitjans d’avaluació de la conformitat de la 
prestació del servei 

13.1. Generalitats 

Per garantir l'objectivació de la qualitat del servei de neteja viària i manteniment d’espais verds, 

l'empresa contractista haurà de tenir implantat un sistema de gestió de la qualitat. 

 

L’empresa contractista haurà d’establir aquest sistema amb indicadors de qualitat, mesura del 

grau de satisfacció dels ciutadans, seguiment i anàlisi sistemàtic d’incidències. 
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L’Ajuntament, mitjançant tècnic municipal responsable del contracte assignat, gestionarà el 

control de prestació dels serveis i les avaluacions relatives a la qualitat del servei. 

 

Transcorreguts els tres primers mesos del contracte, l’empresa contractista i els tècnics 

municipals acordaran els criteris definitius de seguiment de la qualitat a partir del què s’indica en 

aquest plec, per disposar d’una millor efectivitat del sistema de seguiment a partir de la proposta 

de l’empresa contractista. 

 

L’adjudicatari facilitarà en tot moment a l’Ajuntament informació actualitzada respecte els 

aspectes i paràmetres de seguiment tècnic següents: 

• Incidències esdevingudes 

• Indicadors de qualitat del serveis 

• Dotació de papereres d’ús exclusiu pel servei i les seves característiques i 

emplaçament 

• S’haurà de realitzar inventari del material en estoc, per part del contractista 

• Horaris, freqüències, itineraris i tractaments aplicats en funció de les delimitacions de 

zones d’actuació que s’estableixin per als diversos treballs de neteja contemplats en 

el present plec. 

• Es lliurarà un informe dels àmbits netejats amb el plànol de la ruta realitzada per la 

maquinària a petició de l’Ajuntament. 

 

A efectes del seguiment tècnic periòdic de la prestació del servei l’adjudicatari farà ús dels 

instruments següents, els quals es lliuraran puntualment a l’Ajuntament en format digital 

mitjançant correu electrònic: 

• Comunicats dels treballs diaris de servei (“Full de Control”), signat pel responsable del 

servei on hi constarà la identificació del vehicle, hora d’inici i finalització dels treballs, 

quilòmetres recorreguts, ruta de neteja realitzada, incidències esdevingudes i altres 

observacions. 

• Comunicats d’incidències (“Full d’incidències”), signats pel responsable del servei, on 

es recullin totes les incidències singulars esdevingudes en relació al servei. 

• Comunicats de treball, signat pel responsable del servei, on es recullin els treballs 

singulars realitzats en relació al servei (neteges especials). 

• Informe trimestral de seguiment del servei on constin tots els serveis realitzats. 
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El contractista estarà obligat a presentar una memòria anual de les seves activitats on consti 

expressament: 

• El resum anual del funcionament del servei. 

• El resum de les actuacions de manteniment realitzades. 

• Pla de seguiment i control de la qualitat del servei que inclogui un anàlisi de les queixes 

rebudes per part dels ciutadans i propostes de millora per a l’any següent. 
 

La comunicació amb els serveis tècnics serà diària i seguint el que estableixi l’Ajuntament al 

respecte, fent servir el correu electrònic i telèfon mòbil o fax. A les oficines del contractista es 

disposarà d’un servei de correu electrònic on es recolliran tots els avisos de neteja viària durant 

les 24 h del dia, aquests avisos s’hauran de respondre periòdicament als serveis tècnics 

municipals. 

 

Per tal de gestionar correctament aquestes situacions d’emergència, el contractista disposarà a 

les seves oficines d’un telèfon d’urgències de 24 h on es podrà contactar amb el responsable de 

la contracta per comunicar les incidències que s’han de resoldre immediatament. 

13.2. Control de la prestació del servei de neteja viària (aplicable al LOT 1) 

Aquest control de la prestació del servei es basa en el seguiment del compliment de les 

prestacions i serveis pactats mitjançant inspeccions i controls municipals trimestrals. 

 

El compliment dels serveis es basa principalment, en el compliment de presència; en el 

compliment efectiu de la ruta, l’itinerari i l’horari establerts; en la composició, estat, neteja i 

imatge dels equips així com en el compliment de les normes d’execució del servei. 

 

El contractista disposarà dels mitjans necessaris per assegurar que l’Ajuntament pugui conèixer 

la planificació i programació dels serveis. Haurà d’aportar tota la documentació referida al dia, 

torn, ruta, itinerari, horari, equip, eines de treball, servei, estat de neteja i imatge, etc. El reflex 

dels resultats d’aquestes observacions es contemplarà en el moment d’aprovar les certificacions 

mensuals. 

 

El sistema de control de la situació i el recorregut dels vehicles mòbils de neteja es basaran en un 

sistema de control de posicionament i de transmissió de dades, sense que sigui aquesta la única 

eina que es pugui fer servir per obtenir informació, ni és excloent en quant als resultats obtinguts 

per altres mètodes. 
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En cas de discrepàncies, en el procés de validació municipal de la factura mensual, es donarà 

audiència al contractista per tal que, si s’escau, al·legui i presenti les justificacions oportunes. 

 

L’error en la factura dels serveis es contemplarà com un incompliment i estarà sotmès al règim 

de sancions i/o deduccions regulades en aquest Plec. 

 

La prestació del servei es controlarà a partir de dos aspectes totalment diferenciats: 

1. Control de la presència dels equips. 

2. Control de les normes de la prestació. 

Atès la naturalesa dels diferents serveis, s’estableixen diferents conceptes, en funció del tipus de 

servei que sigui objecte de control municipal. 

13.2.1. Control de la presència d’equips  

Els controls de presència faran referència a si es troba o no l’equip dins de la seva ruta, 

especificada d’acord amb la planificació acordada. 

Així mateix es comprovarà si els elements materials i humans són els previstos, i en cas que no 

ho siguin, si la substitució ha estat acceptada de forma prèvia per l’Ajuntament. 

 

Es considerarà com equip no trobat tant la no presència d’aquest l’equip, com qualsevol 

incidència que deixi un servei sense compliment total o parcial en el moment de fer la 

inspecció/comprovació. 

13.2.2. Control de les normes de la prestació 

Qualsevol equip que no realitzi les tasques encomanades o les realitzi de forma diferent a allò 

establert serà objecte de penalització d’acord amb l’especificat a l’apartat de condicions 

econòmiques. 

a) Dels avançaments i/o endarreriments dels equips. 

Cada equip de treball portarà un plànol on s’assignarà la seva ruta de treball, així com els horaris 

de pas per diversos punts del recorregut de treball. Els avançaments i/o endarreriments en 

relació al punt on es troba l’equip no seran objecte de penalització, però sí que s’inclouran dins 

del control de la qualitat del servei. Tenint en compte el tipus de servei i les seves possibles 

incidències de recorregut, els endarreriments reiterats poden suposar també penalitzacions. 

b) De les avaries de la maquinària i les substitucions. 
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Respecte de les substitucions per avaria de les màquines en servei, el licitador haurà de preveure 

la seva substitució en un temps màxim de dues hores. En cas que l’empresa no notifiqui a 

l’Ajuntament l’avaria o sobrepassi el temps màxim establert per substitució, es considerarà 

prestació deficient, amb la corresponent penalització en la contraprestació.  

 

Durant una substitució d’una màquina o equip d’un servei mixt, els operaris hauran de continuar 

amb la neteja manual de l’itinerari previst. 

 

En cas de suspensió per avaria del servei d’aigua a pressió, el contractista destinarà l’equip a 

altres feines dins de la contracta, prèvia autorització de l’Ajuntament. 

 

Les màquines i/o equips avariats i no substituïts no seran abonats. 

 

c) De les altres normes. 

Els resultats del control de normes de la prestació es catalogaran en Satisfactori, No satisfactori, 

Deficient o Inacceptable. 

 

La qualificació Satisfactori no comportarà cap tipus de deducció en la contraprestació, i la resta 

de qualificacions portaran inclosa una deducció en la contraprestació tal com s’indica en l’apartat 

de condicions econòmiques. 

 

 
 

INCOMPLIMENT DE LES NORMES 
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No seguir l’itinerari previst per causes injustificades  X  
 

Incompliment general de les normes que regulen l’execució de les 
prestacions 

 
X 

 

 

Parada temporal dels equips sense causa justificada: 

Entre 5 i 10 minuts 

Entre 10 i 20 minuts 
 

Més de 20 minuts 

 
X 

 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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Retard en l’inici del servei/Finalitzar abans d’hora el servei 

Superior als 10 minuts 

Superior als 15 minuts 

Superior als 20 minuts 

 
X 

 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 

Estat funcional i imatge dels equips: 

Insuficient 

Defectuós 
 

Dolent 

 
X 

 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

X 
 

No portar l’uniforme net i polit  X  
 

No realitzar treballs programats o encomanats  X  
 

Efectuar tria o recerca de productes als contenidors o papereres.  X  
 

Canviar el torn previst per un equip de servei sense autorització 
prèvia de l’Ajuntament

 
X 

 

 

Velocitats de neteja superiors a les previstes amb resultat negatiu  X  
 

No  recollida  d’una  pila  de  residus  escombrada,  baldeig  o 
qualsevol servei de neteja viària. 

   
X 

 

No buidat d’una paperera. Aplicació per paperera no buidada.  X  
 

No netejar una àrea de vorera o una àrea d’aportació.    

X 
 
 

 

INCOMPLIMENT DE LES NORMES 
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No recollir el residu seleccionat fora dels contenidors de recollida 
selectiva, i no introduir cada residu en el contenidor apropiat.

 
X 

 

 

No recollir excrements d’animals    

X 
 

Impulsar restes de residus sota els vehicles estacionats.    

X 
 

Esquitxar  objectes  o  persones  intencionadament  en  el  reg  a 
pressió 

   
X 

 

No neteja d’un escocell o de la tapa si està tapat  X  
 

Actituds no respectuoses envers els ciutadans    

X 
 

Abocar residus d’escombrada a lloc no previst.    

X 
 

No netejar l’exterior de les papereres    

X 
 

La càrrega d’aigua per vehicles de rec o escombrada mecànica en 
punts no autoritzats 

   
X 



18_001_PPT 

 
  111/118 
   

 

Altres incompliments (en funció del incompliment) X X 
 

X 
 
Els quadres de normes podran ser modificats per l’Ajuntament, en relació a: 

a) La quantitat de treball (no trobat, avançat, retardat, fora de ruta, aturats,etc.) i en funció 

de la gravetat. 

b) La composició dels equips (mancança d’eines, operaris, vehicles,etc.), o materials 

diferents als previstos. 

c) L’estat dels vehicles, eines, etc. Segons gravetat o si afecten al compliment satisfactori del 

servei. 

d) La imatge dels equips envers al ciutadà (imatge dels vehicles, dels uniformes, actuacions 

inadequades o impròpies dels operaris, etc.) 

e) Les normes generals o especifiques de realització del servei. 

f) La qualitat del servei prestat, en funció dels resultats obtinguts. 

Per cada norma, l’Ajuntament aplicarà una penalització en funció de si afecta a la quantitat o 

qualitat del treball realitzat, a la imatge envers al ciutadà, etc. 

13.2.3. Avaluació de la qualitat del servei 

El procediment d’avaluació del nivell de qualitat de les prestació del servei de neteja viària ha de 

ser senzill i de fàcil aplicació, però que permeti identificar i corregir aquells defectes que puguin 

aparèixer durant el desenvolupament de la contracta i que fixi les bases d’un sistema de millora 

de la qualitat. 

 

L’objectiu del control de qualitat dels serveis de neteja és doble: 

a) D’una banda, es vol obtenir dades reals d’efectivitat del servei, mitjançant indicadors, per 

corregir el disseny dels serveis previstos a l’oferta i que s’estan executant per part del 

contractista. Caldrà incloure els resultats dins del procés de millora contínua i, finalment, 

prendre decisions econòmicament viables per millorar els serveis. 

b) I de l’altra, garantir un mecanisme d’actuació municipal davant d’incompliments 

manifestos dels serveis que puguin ser la causa de baixos nivells de neteja en zones del 

municipi. 

 

Es tracta d’establir una dinàmica de revisió continuada de l’estat de neteja del municipi que 

aporti dades sobre les fluctuacions de la neteja en diferents èpoques de l’any i en funció de la 

climatologia, però sobre la base del correcte disseny dels serveis. 
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Els resultats del control de qualitat ofereixen l’anàlisi dels sectors de neteja, dels barris i el global 

del municipi dins d’un rang de puntuacions de qualitat que oscil·len, entre: Inacceptable, 

Deficient, No satisfactori i Satisfactori. 

 

La qualitat resultant dels serveis de neteja viària es determina mitjançant l’avaluació del grau de 

neteja. Aquesta avaluació és farà a partir dels resultats dels controls obtinguts trimestralment 

per a tots els itineraris dels diferents serveis que integren la neteja d’Amposta. 

El programa de control de qualitat es basa en la valoració puntual de la sensació de neteja. En 

aquest sentit es treballarà amb un programa de medició del grau de netedat dels serveis de 

neteja, valorant la sensació de neteja en una escala de puntuació entre el 0 i el 10. 

 

La sensació de netedat d’un àmbit es conforma de la suma dels següents factors: 

a) Residus a la via pública, tant inorgànics com orgànics. 

b) Excrements d’animals a la via pública. 

c) Presència d’herbes a la via pública. 

d) Presència de fulla a la via pública. 

e) Presència de taques, orins i punts d’acumulació de residus a la via pública. 

 

D’altra banda, la qualitat del servei prestat pel contractista també es mesurarà mitjançant 

controls sobre l’estat de conservació de la imatge dels equips, la netedat i conservació de les 

instal·lacions i l’estat de conservació de les papereres. 

 

La metodologia final d’aplicació al municipi d’Amposta la que acordin l’Ajuntament amb l’empresa 

contractista, qui l’haurà d’assumir. 

 

El resultat de l’avaluació de la qualitat del servei portarà a declarar-lo com: Satisfactori, No 

Satisfactori, Deficient o Inacceptable. En funció del resultat obtingut es podran aplicar sancions 

que afectaran al contractista adjudicatari segons la següent taula: 

 

Resultat Qualificació Penalització trimestral 

X ≥ 8 Satisfactori No hi ha penalització  

6 ≤ x > 8 No satisfactori Penalització del 0,25 al 0,60% del preu anual del contracte (IVA exclòs) 

4 ≤ x > 6 Deficient Penalització del 0,61 al 1,25% del preu anual del contracte (IVA exclòs) 

4 ≤ x  Inacceptable Penalització del 1,26 al 2,50% del preu anual del contracte (IVA exclòs) 
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13.3. Control de la prestació del servei de manteniment d’espais verds (aplicable al 
LOT 1 i al LOT 2) 

El contracte s’executarà amb subjecció a lo establert en els plecs i d’acord amb les instruccions 

que per a la seva interpretació doni el Responsable del Contracte per part de l’Ajuntament, 

definint com a qualitat mínima la definida al present PPT i a les NTJ i altres normes indicades en 

el punt 17. Normativa aplicable. 

  

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les 

prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es comporti a l’Ajuntament o a 

tercers les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del 

contracte. 

 

L’Ajuntament determinarà si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 

establertes per a la seva execució i compliment, requerint, si s’escau, la realització de les 

prestacions contractades o la subsanació dels defectes observats per la seva recepció. Si els 

treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com conseqüència de vicis o defectes 

imputables al contractista, l’Ajuntament podrà rebutjar la recepció quedant exempt de l’obligació 

de pagament o tenint dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet d’acord amb l’article 311 

de la LCSP.  

 

Per això, trimestralment es realitzarà un control de qualitat del servei mitjançant un mostreig 

aleatori d’un 10% del total de: 

- Arbrat 

- Palmeres 

- Arbusts 

- Escocells/parterres 

- Jardineres 

- Gespes 

- Zones verdes  

- Equipament urbà 

- Zones infantils 

- Xarxa de reg 

 

Com a resultat d’aquest control, el responsable del servei emetrà un informe on indicarà l’estat 

de conservació de les mostres seleccionades qualificant-les entre 0 i 1, tenint en compte: 
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0 punts:  quan en la mostra es troben indicis evidents de deixadesa com ara brutícia 

acumulada, manca de sega de la gespa per trobar altures superiors als 10cm estipulats, 

plantes amb un elevat estrés hídric, presència destacable de plantes o arbres morts, zones 

amb plagues no controlades, presència abundant de males herbes, entre d’altres criteris que 

puguin considerar-se com a negligents o que afectin a la seguretat i salut dels usuaris. 

1 punt:  quan en la zona no es troben indicis evidents de negligència en la gestió del servei. 

 

Un cop avaluades les diferents mostres seleccionades, se sumaran el nombre de punts 

obtinguts. El resultat de l’avaluació de la qualitat del servei portarà a declarar-lo com: Satisfactori, 

No Satisfactori, Deficient o Inacceptable. En funció del resultat obtingut es podran aplicar 

sancions que afectaran al contractista adjudicatari segons la següent taula: 

 

Resultat Qualificació Penalització trimestral 

X ≥ 8 Satisfactori No hi ha penalització  

6 ≤ x > 8 No satisfactori Penalització del 0,25 al 0,60% del preu anual del contracte (IVA exclòs) 

4 ≤ x > 6 Deficient Penalització del 0,61 al 1,25% del preu anual del contracte (IVA exclòs) 

4 ≤ x  Inacceptable Penalització del 1,26 al 2,50% del preu anual del contracte (IVA exclòs) 

 

L’Ajuntament podrà ordenar l’execució d’assaig, proves o anàlisis no previstos si ho considera 

necessari en qualsevol moment per tal de verificar la correcta qualitat o execució de qualsevol 

element integrant dels treballs. 

 

En el cas de que el responsable del contracte per part de l’Ajuntament detecti qualsevol 

fisiopatia, carència nutritiva, problemes fitopatològics o de plagues, etc. i que pel seu diagnòstic 

correcte i posterior control es necessiti d’una analítica de laboratori aquesta anirà a càrrec de 

l’empresa adjudicatària. Així mateix, també anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària les visites de 

personal tècnic especialitzat per diagnosticar in situ qualsevol problemàtica que no pugui ser 

resolta amb les mitjans propis del centre de treball.  

14. Seguretat i Salut 

L’adjudicatari complirà amb tota la normativa vigent de prevenció de riscos laborals i qualsevol 

altra norma vigent en la matèria. 

 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar a l’Ajuntament, per a la seva aprovació, un pla de 

seguretat. 
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Serà obligació de l’adjudicatari, l’obertura del centre de treball abans d’iniciar l’activitat davant del 

Servei Territorial corresponen o a les Oficines de Gestió Empresarial.  

 

Les activitats desenvolupades no han de produir sorolls o vibracions que superin els límits 

establerts per les ordenances municipals o per qualsevol altra legislació aplicable.  

 

S’ha d’evitar l’aparició de qualsevol tipus d’olor procedent dels contenidors, maquinària, vehicles, 

instal·lacions, etc. En cas que es detecti algun tipus d’olor, s’ha d’eliminar de manera immediata 

amb els mitjans adequats.  

15. Actualització inventari 

L’adjudicatari resta obligat a l’actualització i verificació de l’inventari mitjançant la incorporació de 

les corresponents altes i baixes a partir de la data d’adjudicació i a gestionar tota la informació i 

dades relacionades. 

 

Les despeses d’elaboració d’aquests documents aniran a càrrec de l’adjudicatari. Els documents 

aniran signats pel tècnic responsable del servei. 

 

L’Ajuntament d’Amposta disposa d’un inventari global de tots els espais verds inclosos en el 

present servei, realitzats en base al sistema SIG municipal i que ha servit de base per a la 

redacció del present plec i per a la definició de l’abast del servei.  

 

Periòdicament s’haurà de fer l’actualització i verificació de l’inventari informatitzat de tot el servei 

en suport digital compatible amb el SIG municipal. La forma en que es facilitarà la informació es 

consensuarà amb el tècnic municipal, però tenint en compte: 

 

- S’utilitzarà un Sistema d’Informació Geogràfica basat en un arxiu de dades espacials compartit i 

allotjat en un servidor de mapes web. 

- Es lliurarà un arxiu de dades espacial (.shp i/o .kml) vinculat a una base de dades estructurada 

(.dbf) o fulla de càlcul (.xls). Aquests arxius inclouran tota la informació corresponent a l’inventari 

de l’arbrat d’Amposta: ubicació, espècie, alçada, perímetre, tipus de sòl i altres observacions. 

- L’adjudicatària es compromet a actualitzar l’arxiu de dades espacials (ubicació) si es donés la 

retirada, substitució o plantació d’algun dels arbres inventariats. Així mateix, si hi ha alguna 

substitució o novetat, s’hauran d’incloure a la base de dades les seves característiques (espècie, 

alçada, perímetre, tipus de sòl, etc.).  
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- L’adjudicatària haurà d’actualitzar periòdicament els camps de la base de dades disposats per a 

informar sobre les tasques de manteniment. Haurà d’incloure, com a mínim, la data i els treballs 

realitzats. 

- La informació serà compartida entre l’ajuntament i l’adjudicatari a través d’un servei de web 

mapping d’accés restringit i limitat a ambdues parts. 

16. Mesurament i abonament 

A les certificacions mensuals podran deduir-se els imports que corresponguin a conseqüència 

del mal servei en funció dels criteris de qualitat del plec o per manca de compliment dels serveis 

encomanats. Veure punt 13. Control de qualitat. També es podran deduir els cànons de l’ACA dels 

comptadors utilitzats. Veure punt 8.7. Obligacions i responsabilitats del contractista. 

17. Normativa aplicable 

Són d’aplicació: 

 Legislació general vigent que afecta a les corporacions locals 

 Lleis, decrets, ordres i normatives sobre seguretat i salut en el treball 

 Pla d’Ordenació Urbana Municipal d’Amposta (POUM) 

 Ordenances municipals 

 Legislació vigent en quant a gestió de residus.  

 

Seran d’aplicació, en el seu cas com a supletòries a les contingudes en aquest Plec, les 

disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquen ni s’oposin a allò que 

en ell s’especifica: 

 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) del Col·legi Oficial d’Enginyers 

Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya. 

 Mètode per a la valoració d’arbres i arbustos ornamentals. Norma Granada (revisió 

vigent). 

 Plec de prescripcions tècniques de manteniment dels espais verds de l’APEVC. Diputació 

de Barcelona. 

 Manual d’avaluació de risc i d’arbres i palmeres, editat per l’APEVC 

 Legislació vigent en quant a Seguretat i Salut en el treball 

 Plec de condicions tècniques de partides d’obra d’urbanització. Institut de Tecnologia de 

la Construcció de Catalunya (ITEC) 
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QUALITAT DE L’AIGUA 

 Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris 

per a la prevenció i control de la legionel·losi. (BOE, núm. 171, de 18 de juliol de 2003). 

Deroga el Reial decret 909/2001, de 27 de juliol. 

 Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higiènic sanitàries 

Per a la prevenció i el control de la legionel·losi. (DOGC núm. 4185, de 29 de juliol de 

2004). Deroga el Decret 152/2002, de 28 de maig. 

 Ordre SCO/317/2003, de 7 de febrer, per la qual es regula el procediment per a 

l’homologació dels cursos de formació del personal que realitza les operacions de 

manteniment higiènico-sanitari de les instal·lacions objecte del Reial decret 909/2001, de 

27 de juliol.(BOE, núm. 44, de 20 de febrer de 2003). 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de Riscs Laborals. (BOE núm. 269, de 10 de 

novembre de 1995). Modificació: Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE núm. 313, de 31 

de desembre de 1998). Tema: sancions (art. 45, 47, 48 i 49). 

 Modificació: Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266, de 6 de novembre de 1999) 

Tema: Protecció maternitat (art.26) 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscs 

laborals (BOE núm. 298, de 13 de desembre de 2003). 

 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l’article 24 de la Llei 31/1995, 

en matèria de coordinació d’activitats empresarials. (BOE, núm. 27, de 31 de gener de 

2004). 

 Reial decret 39/1997, de 17 de gener de 1997. Reglament dels Serveis de Prevenció. (BOE 

núm. 27, de 31 de gener de 1997). Modificació: Reial decret 780/1998, de 30 d'abril (BOE 

núm. 104, d’1 de maig de 1998). 

 Real Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que se estableixen els criteris sanitaris de la 

qualitat de l’ aigua de consum humà. 

APLICACIÓ TRACTAMENTS PLAGUICIDES I FITOSANITARIS 

 Guia de productes fitosanitaris del Departament d’Agricultura, Ramaderia, i Pesaca de al 

Generalitat de Catalunya (1997), normes i legislació sobre plaguicides detallats. 

 Guia de productes fitosanitaris i fitoreguladors del Departament d’Agricultura, Ramaderia 

i Pesca de la Generalitat de Catalunya (1987). 

 Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE)Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del 

Consell, de 21 d'octubre de 2009, per la qual s'estableix el marc de l'actuació comunitària 

per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). (DO L 

309 de 2009.11.24) 
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 REIAL DECRET 1702/2011, de 18 de novembre, de 18 de novembre, d'inspeccions 

periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris. (BOE núm. 296 - 

09/12/2011) 

 LLEI 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal. (BOE núm. 279, de 21.11.2002) 

 REIAL DECRET 1416/2001 , de 14 de desembre, sobre envasos de productes fitosanitaris. 

(BOE núm. 311 - 28/12/2001) 

 DECRET 149/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre oficial d'establiments i 

serveis plaguicides. (DOGC núm. 2418 - 23/06/1997) 

 ORDRE ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació de les 

persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes 

fitosanitaris. (DOGC núm. 4732, de 3.10.2006, pàg. 41058) 

 ORDRE AAA/2809/2012, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el Pla d'acció nacional 

per aconseguir sense ÚS Sostenible dels Productes fitosanitaris, Previst en el Reial decret 

1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un 

ús sostenible dels productes fitosanitaris. (BOE núm. 313 - 29/12/2012) 

 REIAL DECRET 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per 

aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. (BOE núm. 223 - 2012.09.15) 

 ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ARP/455/2006, de 22 

de setembre, per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats 

relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris. (DOGC núm. 6413 - 09/07/2013) 

 ORDRE AAM/188/2013, de 21 de juny, per la qual es regula el procediment per al 

reconeixement de la condició de persona assessora en gestió integrada de plagues. 

(DOGC núm. 6408 - 02/07/2013). 

 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs i normes de tota índole 

promulgades per l’administració de l’Estat, Autonòmica, Local i d’altres Organismes competents, 

que tinguin aplicació en les tasques que s’inclouen en la licitació, s’hagin esmentat o no en el 

present plec. 

 

 

 

 

Juliol 2018 

Àrea de Serveis al Territori 
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Annex 1. 
Documentació gràfica. 
Plànols 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. ÀMBIT D’ACTUACIÓ LOT 1 

1.2. FREQÜÈNCIES MÍNIMES DE NETEJA VIÀRIA LOT 1 

1.3. ESPÈCIES D’ARBRAT LOT 1 

1.4. TIPOLOGIES D’ESPAIS VERDS I PAVIMENTS LOT 1 

1.5. MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ LOT 1 

1.6. EQUIPAMENTS MUNICIPALS LOT1  

1.7. LOCALITZACIÓ COMPTADORS DE REG LOT 1 

1.8. ÀMBIT D’ACTUACIÓ LOT 2 

1.9. ESPÈCIES D’ARBRAT LOT 2 

1.10. TIPOLOGIES D’ESPAIS VERDS I PAVIMENTS LOT 2 

1.11. MOBILIARI I EQUIPAMENT URBÀ LOT 2 

1.12. LOCALITZACIÓ COMPTADORS DE REG LOT 2 
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Annex 2. Inventari 
arbrat 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. INVENTARI ORIENTATIU ARBRAT LOT 1 

2.2. INVENTARI ORIENTATIU ARBRAT LOT 2 
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Annex 3. Preus unitaris 
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Annex 4. Treballs 
servei neteja viària 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. RELACIÓ FESTES DEL MUNICIPI 

4.2. FITXES DE MAQUINÀRIA 
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Annex 5. Treballs 
servei manteniment 
espais verds 
 
 
 
 
 

5.1. TREBALLS EN ARBRAT I ARBUSTS. UNITATS DE TREBALL 

5.2. TIPUS DE SÒL. TREBALLS MÍNIMS EN ESCOCELLS 

5.3. CALENDARI DE TREBALLS MÍNIMS 
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Annex 6. Resum 
actuacions OBRES 
ADEQUACIÓ ESPAIS 
VERDS 2018 
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Annex 7. Personal a 
subrogar. LOT 1 
 
 

 
 
 


