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A l’octubre de 2017, l’Ajuntament de Salt redacta la “Memòria ambiental dels treballs a la resclosa de la

1. INTRODUCCIÓ

Sèquia Monar.” per a realitzar treballs de manteniment de la resclosa i de les comportes per continuar

La resclosa de La Pilastra es localitza entre els termes municipals de Bescanó i Sant Gregori, al gironès.

subministrant aigua a la séquia Monar.

La resclosa capta l’aigua per la Sèquia Monar, que transcorre per les deveses i hortes de Salt i Santa

En data de febrer de 2018, l’ACA autoritza a l’Ajuntament de Salt per realitzar les obres de la “Memòria

Eugènia fins a vessar al riu Onyar dins la mateixa ciutat de Girona.

ambiental dels treballs a la reclosa de la Sèquia Monar.”

Anteriorment, aquesta resclosa presentava un greu problema de sedimentació i colmatació i un índex de

En data de maig de 2018, el Consorci del Ter redacta una memòria per a la “Proposta de recuperació de

connectivitat fluvial dolent. La majoria d’espècies de peixos no la podien salvar o només ho feien alguns

la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de La Pilastra”, d’acord amb el conveni de custòdia fluvial

en situacions hidrològiques excepcionals.

vigent entre el Consorci del Ter i l’Ajuntament de Bescanó.
En data 3/05/2019 el Consorci del Ter contracta a l’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L.
per la redacció del present “Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter a l’entorn

T.M. SANT GREGORI

de la resclosa de La Pilastra”.
En data 20/06/2019 s’entrega el projecte, i s’inicia la tramitació ambiental del mateix. Durant la tramitació
ambiental es reben els corresponents informes de les diferents administracions, i finalment amb data
28/10/2019 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona emet informe d’impacte ambiental
sobre el projecte, resolen que no s’ha de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental ordinària, atès
RESCLOSA LA PILASTRA

que l’actuació prevista no té efectes adversos significatius sobre el medi ambient.
En data 20/11/2019 es redacta el present Text Refós del projecte per tal d’inclore totes les consideracions
i condicions establertes per les administracions en els corresponents informes.
En data 24/02/2020 se signa l’acta de replanteig amb el que la Direcció d’obra autoritza l’inici dels treballs.

BESCANÓ

En data 20/04/2020 amb l’obra finalitzada, el Contractista, la Direcció d’obra i la Propietat signen l’acta de
recepció parcial amb el que es dona l’obra finalitzada a excepció del cartell i de l’estudi pel seguiment de la
Imatge 1.Situació de la resclosa La Pilastra

2. ANTECEDENTS

rampa de peixos de la resclosa de la Pilastra, estimant la taxa de pas de peixos (individus/dia i kg/dia) per espècie,
l’avaluació del poblament de peixos a banda i banda de la rampa, seguiment del funcionament hidrològic de la rampa
i anàlisis de resultats amb la presentació d’una memòria completa del funcionament del pas de peixos, amb l’anàlisi
global de resultats que serà entregat al Consorci del Ter a l’any de la finalització de l’obra.

En data de juliol de 2010, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural de la Generalitat redacta
el projecte d’Arranjament de les comportes de regulació i dels ulls de reg de la séquia Monar. L’empresa
consultora és ABM, Serveis d’Enginyeria i Consutling, S.L.

3. INFORMES DE L’ADMINISTRACIÓ

En data 20/04/2015, l’empresa BENJAC, SA presenta a l’Agència Catalana de l’Aigua el “Proyecto de

A continuació es detallen les condicions establertes en els diferents informes de l’administració emesos

implantación de una escala de peces en el azud de toma de Salt-1”. L’ACA, emet un informe a posterior

durant la tramitació ambiental i que s’integraren al Text Refós del projecte per poder iniciar les obres:

(juliol del 2015) comunicant que cal introduir esmenes al projecte.
En data de febrer de 2016, l’empresa BENJAC, S.A, redacta la revisió del “Proyecto de implantación de



Informe de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona del 28/10/2019:
o

L’inici de les obres resta condicionat a la resolució de la descatalogació de la declaració

una escala de peces en el azud de toma de Salt-1” per donar compliment als requeriments sol·licitats per

de bé cultural d’interès local en els termes fixats a la consulta efectuada al Departament

l’ACA.

de Cultura.
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o

o

Incorporar al projecte les mesures preventives i correctores que es defineixen en els

o

informes emesos per la Secció de Biodiversitat i Medi Natural i per la Secció d’Activitat

fauna aquàtica la disminució del cabal en el marge esquerre del riu. Per tant, s’ha de tenir

Cinegètiques i Pesca Continental.

dissenyat i executar, si és necessari, el pla de salvament corresponent.

Cal realitzat un estudi i seguiment, per part d’un tècnic especialista, de l’efectivitat de



l’escala de peixos, en el termini de 3 anys i, si escau, determinar les mesures

Informe del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultura del
22 de juliol de 2019:

complementàries necessàries per fer efectiva la infraestructura.


o

L’informe conclou que el Projecte comportarà l’enderrocament parcial i la transformació

Informe de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat

de la presa protegida i determina que l’Ajuntament de Bescanó ha de sol·licitar, de forma

del 18/09/2019:

prèvia, la descatalogació de la part o parts afectades del bé cultural.

o

Els treballs no es podran executar entre el 15 de març i el 31 de juliol, període que



coincideix amb el de nidificació de la major part d’ocells de la zona i que també compren
o
o

protecció dels béns. En cap cas impliquen la transformació o el canvi de les

S’haurà d’evitar la mínima afectació a la vegetació establerta a l’entorn de la resclosa i en

característiques físiques formals d’identitat.
o

i es podrien autoritzar les obres, en absència del Pla especial de protecció de patrimoni,

peixos, complint amb les recomanacions de l’ACA en rampes de peixos en relació a

amb l’informe previ del Departament de Cultura.


o

Les actuacions afecten els elements declarats BCIL al Catàleg de Béns del POUM de

llarg tram del riu, de forma prèvia a l’execució de les obres, i de dotar el projecte amb el

Bescanó, per tal i com es precisa a l’informe de l’Ajuntament, dites actuacions són

pressupost corresponent.

compatibles amb la protecció d’aquests bens en el marc de la normativa urbanística

En el moment de restablir el cabal cap a la resclosa, caldrà portar-ho a terme de forma

municipal vigent.


nord del riu.

o

Informe del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultura del
15 d’octubre de 2019:

Necessitat de redactar de un pla de salvament d’exemplars de fauna autòctona en un

gradual, i un dissenyar un dispositiu de rescat per a la baixada del nivell i el cabal del braç
o

Les actuacions es trobarien dins el supòsit regulat a l’article 180.1 de les NU del POUM,

Cal assegurar un calat d’aigua suficient i una velocitat de l’aigua adequada per al pas de

del funcionament de la rampa per si calen actuacions de millora.

o

A criteri del tècnic que subscriu les actuacions projectades són compatibles amb la

l’època de fresa d’espècies íctiques.

l’heterogeneïtat hidràulica, la secció o la disposició de les roques, i preveure un seguiment
o

Informe tècnic de l’Ajuntament de Bescanó, en data 13 de setembre de2019
o

especial, a les comunitats de ribera com les vernedes.

Informe de la Unitat tècnica de concessions de l’Agència Catalana de l’aigua (ACA): en el seu
informe del 22/07/2019:

Amb la finalitat de controlar la dispersió de les espècies al·lòctones, caldrà realitzar

o

El promotor haurà de lliurar una addenda que avaluï les dues qüestions detallades a la

desinfeccions prèvies d’aquelles parts de maquinària que entrin en contacte amb les

justificació del joc d’entalladures proposades per repartir el cabal de manteniment amb

citades espècies o amb l’aigua.

l’objectiu d’incrementar l’accés d’aigua al connector i de disminuir la secció de l’osca

Si durant les obres es determina que calen nous condicionants que modifiquin les tasques

complementària.

a executar, el promotor haurà d’atendre les noves instruccions, amb la finalitat de garantir

o

la protecció del medi i la restauració dels espais naturals fluvials afectats.


Una vegada finalitzades les obres, cal tenir en compte els efectes que pot causar a la

Caldrà plantejar un funcionament com més senzill possible per verificar la restricció d’ús
indicada, tenint en compte que no hi ha una previsió concreta per a la necessària

Informe de la Secció d’Activitats Cinegètiques del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca

automatització de les comportes de derivació en funció del nivell d’aigua a la resclosa de

i Alimentació del 19/09/2019:

“la Pilastra”.

o

En relació al pla de salvament, a més de tenir en compte el braç de riu que es pretén

o

dessecar i la sèquia Monar, cal incloure el tram del riu Güell que va des de la zona on hi
ha el sobreeixidor de la sèquia, a l’alçada del col·legi Maristes, fins a la desembocadura
del riu Ter, i el riu Onyar, des del punt on desguassa la sèquia fins a la confluència amb
el Ter.

Els recàlculs requerits s’hauran de fer tenint en compte els valors del règim de cabals de
manteniment exigibles al punt de captació.



Informe de l’Agència Catalana de l’aigua (ACA): del 24/10/2019:
o

Caldrà garantir que en el material de préstec de les motes no s’utilitzin runes, material de
rebuig de plantes de classificació d’àrids amb caràcter exclusiu, ni cap tipus de restes o
materials que no siguin sòls naturals inerts i/o terra vegetal. A més, aquesta mota haurà
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d’estar a una fondària suficient per no ésser afectada per l’erosió local, i que en garanteixi
la seva estabilitat.
o

Caldrà que es disposi d’un Pla de Salvament d’exemplars de fauna autòctona.

o

Per evitar afeccions a la hidrologia superficial amb l’arrossegament de materials de
construcció, es prendran mesures preventives i correctores adients durant aquesta fase

6.1.

Tipologia de les principals espècies de peixos

A continuació es descriuen les principals espècies de peixos que es localitzen en el tram 2000280 “El Ter
des del Pasteral fins a la confluència amb l’Onyar”. Les dades corresponen als mostrejos realitzats l’any
2016, tot i que també es disposa de l’any 2003 i 2007. Totes les dades han estat proporcionades per
l’Agència Catalana de l’Aigua.

de construcció.
A la taula següent es presenten les dades de l’últim mostreig de l’any 2016:
Totes les condicions emeses per les diferents administracions s’han incorporant en el present Projecte As
NOM CIENTÍFIC

Built de les obres del Text Refós del projecte.

NOM COMÚ

Anguilla anguilla

ORIGEN

DENSITAT (ind/ha)

BIOMASSA (Kg/ha)

Anguila

Autòctona

5

0,40

4. OBJECTIU DEL PROJECTE

Barbus meridionalis

Barb de muntanya

Autòctona

74

6,61

Luciobarbus graellsii

Barb comú

Introduïda

16

0,57

L’objectiu del projecte és descriure les obres que s’han executat per la construcció d’una escala de peixos

Salmo trutta

Truita comuna

Autòctona

211

22,43

a la resclosa de La Pilastra per a millorar la connectivitat ictícola d’aquest tram del riu Ter. En l’actuació

Cal destacar que es té constància de l’Anguila i el Barb comú des del 2003. Les espècies més nombroses

també s’inclou la millora de les comportes de la Sèquia Monar.

són la truita comuna i el barb de muntanya.

5. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA

Els treballs d’execució de les obres es van dur a terme els mesos de febrer a Abril, fora de l’època de
fresa de les espècies presents al tram del riu Ter, que són:

Per la realització de les obres del projecte s’ha utilitzat la cartografia a escales 1:50.000, 1:5.000 i 1:1000
Gener

de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i un taquimètric de detall elaborat per l’empresa de serveis
de topografia SETAT, S.L.U. A l’annex núm. 3 s’adjunta l’aixecament topogràfic.

Barb de
muntanya

s’ha redactat en base al sistema de referència cartogràfic ETRS89 UTM 31.

Barb comú

L’àmbit de les obres està inclòs dins l’Espai Xarxa Natura 2000, en concret dins l’espai anomenat “Riberes

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Anguila

S’han utilitzat també els ortofotomapes a escala 1:25.000. 1:5.000, 1:2.500 i 1:1.000 de l’ICGC. El projecte

6. SITUACIÓ ACTUAL I DADES DE PARTIDA

Febrer

Truita
comuna

6.2.

Dades hídriques

del Baix Ter”. La resclosa de La Pilastra es troba a la massa d’aigua 2000280 “El Ter des del Pasteral fins

En l’annex 4 de Càlculs hidràulics, del Projecte adjudicat es justificaven els cabals considerats en el

a la confluència amb l’Onyar”.

disseny del connector ictícola i que es resumeixen en el punts següents.

A la zona de La Pilastra es varen construir dues rescloses per derivar l’aigua. Una d’elles, la resclosa

6.2.1. Cabal de manteniment al Ter i cabal concessional de la Sèquia Monar

Reial permet la derivació de part de les aigües del Ter cap al braç secundari, que actualment és el braç
més actiu. L’altre, la resclosa de La Pilastra, permet la derivació de les aigües cap a la Sèquia Monar.
La resclosa de La Pilastra presenta un greu problema de sedimentació i colmatació i una qualitat

El connector es dissenya considerant els cabals de manteniment establerts en el Pla de Gestió del districte
de conca fluvial de Catalunya 2016-2021. El règim de cabals de manteniment aplicable a la resclosa de
“La Pilastra” és el següent:

hidromorfològica dolenta. El grup d’espècies presents no podien salvar la resclosa o només ho feien certes

Octubre a Març i Juny

2.460 l/s

tampoc funcionaven correctament. Les actuacions proposades en el Projecte van servir per resoldre

Abril i Maig

3.198 l/s

aquests problemes.

Juliol a Setembre

1.968 l/s

espècies en situacions hidrològiques excepcionals. A part, les comportes de derivació a la Sèquia Monar

Alhora, en el disseny, també s’ha tingut en compte que el cabal concessional de la Sèquia Monar és de
3.000 l/s, cabal que és retornat al Ter a través dels drenatges dels terrenys regats per la Sèquia o bé a
través del retorn a l’Onyar.

20013 Memòria
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6.2.2. Cabal de disseny del connector ictícola
El cabal de disseny recomanat per a l’escala de peixos correspon al 10% del cabal bàsic. El cabal bàsic,
segons al Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya és de 2.460 l/s, i per tant, resultaria un
cabal de 246 l/s. Aquest cabal recomanat se situa per sota del cabal mínim (321 l/s) i per sota del cabal
de referència per aquest tram del riu Ter segons el PDSCM (857 l/s).
No obstant, l’objectiu de les obres fou construir un nou connector ictícola perquè fos funcional més d’un
90% dels dies de l’any. És a dir, perquè sigui funcional amb cabals al riu entre els 1,968 m3/s corresponent
al cabal de manteniment mínim de juliol a setembre (pròxim al cabal diari mínim de 1,81 m3/s i inferior al
cabal Q95 de 5,60 m3/s, superat un 95% dels dies de l’any) i el Q5 que és de 63,73 m3/s superat només
un 5% dels dies.

La rampa s’ha construït perquè alliberi una part del cabal de manteniment, alliberant la resta del cabal per
una segona entalladura. Seguint les indicacions de l’Agència Catalana de l’Aigua, s’han construït les
entalladures per tal que els cabals alliberats per cadascuna siguin els màxim d’equilibrats possible,
garantint alhora que les velocitats al connector siguin baixes i aptes per a les espècies presents al tram.
Amb això, s’obté un repartiment entre la rampa i la segona entalladura del 42% i 58% respectivament.
D’acord amb els resultats obtinguts en l’annex 4 de càlculs hidràulics del Projecte constructiu, la rampa
és d’aproximadament 54 metres de longitud per 4,0 m d’amplada a la base i una altura de ressalt de 5 cm
(l’altura del ressalt una vegada col·locats els còdols és de 10 cm com a màxim. Aquestes dimensions la
fan funcional en un ampli rang de cabals, des del cabal mínim de manteniment (1.968 l/s) fins al Q05 del
Ter (63,73 m³/s).
La rampa es recolza parcialment sobre el parament de l’assut i més enllà del peu de l’esmentada

ció.

estructura, es recolza sobre una base d’escullera formada per blocs de 800 a 1.200 kg. A la part final de

7. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA

la rampa s’ha construït una bassa de captació formada per blocs d’escullera de 1.200 a 2.000 kg.

Tenint en compte l’anàlisi multi-criteri desenvolupat a l’annex núm. 3 d’estudi d’alternatives, del Text Refós

La connectivitat queda resolta de manera permanent i eficient ocupant la superfície mínima, el que suposa

del Projecte constructiu, l’opció seleccionada fou la següent:

més disponibilitat d’espai natural per un entorn de gran valor ecològic com és les riberes del Ter.

Aquesta alternativa contempla connectar el peu i el coronament de la Pilastra a través d’una rampa amb
un acabat superficial format per còdols de ribera. Per evitar una pendent excessiva, cada pocs metres es
col·locarà una tirada de còdols per formar ressalts que, al mateix temps que limitaran la pendent de la
rampa, garantiran l’altura d’aigua mínima necessària. En la figura següent es mostra una imatge del
connector construït en forma de rampa.

Imatge 2. Vista de la rampa de còdols i blocs executada a abans de posar-la en serveir

6

Imatge 3. Implantació de la rampa construïda per a resoldre la connectivitat a la resclosa de la Pilastra.
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Per al desenvolupament dels treballs de construcció del connector i la reparació de les comportes de

Amb aquesta opció únicament es va formar una mota que no va caldre moure durant tota l’obra i es va

derivació cap a la Sèquia Monar, fou necessari eixugar la zona de treballs a l’entorn de la resclosa de la

adequar un tros de camí per accedir amb seguretat a la resclosa, ja que tot el braç de Ter on s’ubica la

Pilastra, per poder treballar en sec. Es van estudiar diferents opcions per a l’organització de les obres, i

resclosa de la Pilastra quedà sec fins aigua avall de l’illa de la Pilastra. El risc d’arrossegament de la mota

s’avaluar també des de diferents punts de vista, per tal que les obres es puguessin dur a terme de forma

associat a una crescuda del Ter, quedà reduït totalment.

òptima i amb el mínim risc.
Les obres també inclouen les actuacions necessàries per condicionar les comportes existents de derivació
cap a la Sèquia Monar, per garantir-ne el bon funcionament., atès que anteriorment no eren fàcilment
operables ni funcionals. Les actuacions executades són compatibles amb una futura automatització de
les comportes.
Tot i que les comportes s’accionen manualment, la priorització del cabal de manteniment respecte al cabal
derivat cap a la Sèquia Monar es garanteix mantenint en tot moment la làmina d’aigua a la resclosa en el

9. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
9.1.

Treballs previs

Els treballs s’iniciaren amb una desbrossada general de la zona d’actuació i dels camins i itineraris per
accedir a l’obra.

nivell establert per a cada període.

9.2.

El funcionament de la instal·lació és el següent:

Per desenvolupar els treballs del connector i la reparació de comportes, fou necesari eixugar el braç dret

-

Motes provisionals

Si el cabal circulant per l’escala de peixos i la segona entalladura és inferior al cabal de

del Ter en la zona de l’illa de la Pilastra amb la construcció d’una mota provisional aigua avall de la resclosa

manteniment, les comportes restaran tancades.

Reial.

Si el cabal circulant per l’escala de peixos i la segona entalladura és superior al cabal de

La mota es va construir mitjançant l’estesa i compactació de material de préstec, procedent de les

manteniment, la comporta s’obrirà, assegurant en qualsevol cas que es mantinguin els nivells de

activitats extractives més properes, fins a la cota necessària per garantir-ne la funcionalitat tenint en

la làmina d’aigua associats als cabals de manteniment de cada període.

compte el cabal circulant pel riu Ter durant l’època prevista per l’execució de les obres. El material de

El tècnic responsable de la regulació de les comportes, comprovarà diàriament el nivell de la làmina

préstec era de sòls naturals inerts i/o terra vegetal, i en cap cap s’usaren runes ni materials de rebuig.

d’aigua i regularà les comportes per a mantenir el nivell requerit.

La mota era d’una amplada d’aproximadament 4,00 metres en el seu coronament, i d’una pendent de
talús de 1H:1V, i les cares que estaven en contacte amb el curs natural del riu es protegiren amb escullera
de pedra de 400 a 800 kg.

8. ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Un cop executada la mota, es va dur a terme un Pla de Salvament de les espècies que quedaren

L’obra es va executar per fases amb l’objectiu de mantenir en tot moment el flux d’aigua i minimitzar

atrapades en la zona seca. El Pla de Salvament inclogué tot el tram del riu Ter assecat, així com tota la

l’efecte sobre la zona d’actuació. Les fases foren les següents:

longitud de la Sèquia Monar. També incloïa el tram del riu Güell que va des de la zona on hi ha el

-

Fase 0. Adequació de l’accés a l’obra.

sobreeixidor de la sèquia, a l’alçada del col·legi Maristes, fins a la desembocadura del riu Ter, i el riu

-

Fase 1. Construcció del connector ictícola.

Onyar, des del punt on desguassa la sèquia fins a la confluència amb el Ter.

-

Fase 2. Reparació de les comportes d’entrada a la Sèquia Monar.

Alhora, durant l’execució de les obres, s’instal·laren trampes temporals de retenció de sediments, així com

-

Fase final. Mesures correctores.

la resta de mesures de prevenció que s’estimaren oportunes per evitar arrossegament de materials de

-

construcció i abocaments de qualsevol tipus de material al riu.

Per adequar l’accés a l’obra del connector es va fer des de l’indret conegut com els Camps d’en Ribes,
fins al punt on divergeixen els dos braços del Ter que formen l’illa de la Pilastra. Es construir una la mota
que permetia derivar tot el flux pel braç esquerre del riu Ter, i així, eixugar la zona d’actuació de la resclosa

9.3.

de la Pilastra. L’accés a l’obra es va fer, des d’aquest mateix punt, una vegada construïda la mota, a

L’accés a la zona on es va construir la mota es dur a terme des de l’indret conegut com a camps d’en

través del camí d’acccés a les granges d’en Ribes a l’entrada de Bescanó.

Ribes, des d’on s’adequà el camí privat existent i s’obrir un accés fins al marge dret del braç dret del riu,

20013 Memòria
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on s’implantà la mota. Aquest camí tenia una amplada suficient per al trànsit de camions i comptar amb
una capa de graves per suportar el trànsit rodat.
L’accés a la zona d’implantació del connector s’efectuà des del mateix camí d’accés del camps d’en Ribes,
per sobre la mota provisional, i a través dels camins existents que discorren dins l’illa de la Pilastra i que
porten fins la zona del nou connector.
Un cop acabada l’obra es retirà el pas condicionat sobre la llera, es retirà la mota provisional, s’eliminà
els trams de camins generats i es condicionà de nou els accessos i camins existents per a deixar-los en
l’estat original.
9.4.

Connector ictícola
Imatge 4. Secció tipus projectada pel nou connector.

Us cop tota la zona de treball estava seca, s’excavaren els primers 0,50 metres de terra vegetal sota la
base del connector i la bassa d’atracció.
Es construí la base de l’escala de peixos amb escullera de pedra granítica de 800 a 1.200 kg de pes,
abocada des de l’accés provisional i amb una inclinació del talús lateral 3H:2V. En el tram inicial, la rampa

9.5.

Comportes cap a la Sèquia Monar

es recolzà directament sobre el parament de la resclosa, sense necessitat d’una base d’escullera.

Dins del marc de millorar la connectivitat del tram del riu objecte del present projecte, es preveieren unes

L’escullera s’estabilitzà amb formigó per a garantir-ne la seva estabilitat davant d’avingudes.

actuacions per condicionar les comportes existents per garantir-ne el bon funcionament. En l’annex núm.

Sobre la base d’escullera o sobre el parament de la resclosa, es va construir un acabat trapezoïdal de la

4 es descriuen les actuacions que s’han portat a terme.

rampa amb un emmacat de còdols de riera col·locats en fresc sobre una base de formigó HM-20 amb un

Bàsicament les actuacions consistiren en el dragatge del fons davant les comportes, desmuntatge i

gruix de 15 a 30 cm. La rampa és trapezoïdal, amb unes dimensions de 4,00 metres a la base, pendents

substitució i/o reparació de les mateixes.

laterals a 1H:1V i 0,50 m d’altura, resultant una amplada a la part superior de 5,00 metres. El formigó es
va abocar sobre la base d’escullera i sense afectar la llera.
Sobre l’emmacat, i coincidint amb els ressalts, s’encastaren pedres de majors dimensions que permeten
reduir la velocitat de circulació de l’aigua. Alhora també s’encastaren de forma estratègica per generar els
espais de refugi previstos als laterals de la rampa.
A l’entrega de la rampa amb el fons de llera, es va construir una bassa d’atracció mitjançant la col·locació
de pedres d’escullera de 1.200 a 2.000 kg, formant un vas enfonsat, com a mínim, 0,50 metres respecte
el fons de llera.
Finalment, es procedí a realitzar la formació de les noves entalladures a la resclosa per a l’escala de
peixos, de 3,00 metres d’amplada i 39 cm de profunditat, i una segona per assegurar el cabal de
manteniment, de 7,70 metres d’amplada i 29 cm de profunditat.

Imatge 5. Comportes 1, 2 i 3, de derivació cap a la Sèquia Monar un cop reparades
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9.6.

Mesures correctores

11. AFECCIONS A LA LLERA PÚBLICA I ESPAIS D’INTERÉS NATURALS

Un cop finalitzades les obres, es retirà l’estesa de grava utilitzada per l’adequació del camí pel pas de

Les obres afectaren a espais inclosos en el PEIN o en altres figures d’especial protecció com és la Xarxa

maquinària, i es subsolar totes les superfícies que van quedar compactades per a permetre una ràpida

Natura 2000 i s’inclouen dins dels preceptes inclosos en la Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental pels quals

colonització vegetal. Es va estendrà on va caldre, una capa de terra vegetal de l’entorn que s’havia retirat

va ser necessari sotmetre el projecte a una avaluació ambiental.

per l’adequació del camí.

Per aquest motiu es va redactar una memòria ambiental, de forma independent al present projecte, a fi

Es retirararen totes les motes provisionals formades per l’execució de les obres, i es portà el material

de facilitar la informació necessària al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de

sobrant a abocador. El restabliment del cabal cap a la resclosa de la Pilastra es va fer de forma gradual,

Catalunya, perquè es pronunciés sobre la necessitat que el projecte se sotmetés o no, al procediment

i atès que disminuirà el cabal del braç esquerre, es va dur a terme un nou Pla de Salvament d’espècies

d’Avaluació d’Impacte Ambiental d’acord amb les seves característiques i l’afectació del medi que pot

en aquest tram de riu.

comportar.

9.7.

En data 28/10/2019, l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona va emetre un informe

Seguiment i avaluació de la connectivitat i efectivitat del dispositiu

Un cop finalitzades les obres, es durà a terme el seguiment i avaluació de la millora de la connectivitat i
efectivitat del dispositiu de pas per a peixos. El seguiment inclou l’estimació directa de les taxes de pas
de peixos, l’avaluació de l’estat del poblament de peixos al tram i el seguiment del funcionament hidràulic

d’impacte ambiental, on es resolia que el projecte no s’havia de sotmetre a una avaluació d’impacte
ambiental ordinària, atès que l’actuació prevista no té efectes adversos significatius sobre el medi ambient.
En l’annex núm. 2 s’inclouen totes els informes rebuts durant la tramitació ambiental.
Les obres afectaren l’espai de domini públic hidràulic del riu Ter en l’àmbit d'execució de les obres del

del dispositiu amb mesures de calat i velocitat.

projecte. El pressupost incloïa totes les partides necessàries perquè, un cop executades les obres, les
lleres restin netes de qualsevol abocament de terra, runa d’obres o qualsevol altre material.

10. RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS
12. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS

Excavacions
Terra vegetal
En terreny no classificat amb part proporcional de roca
En terreny no classificat amb part proporcional de roca amb nivell freàtic

204,00 m³
1.306,80 m³
440,00 m³

en espai de domini públic hidràulic del riu Ter i pels accessos s’utilitzaren camins públics adequats
prèviament. Per tant no es realitzà cap expropiació per implementar el connector ictícola.
El que sí es preveien eren ocupacions temporals de les parcel·les de naturalesa rústica situades al marge

Terraplenat de motes
Amb sol procedent de préstec

Al Projecte Constructiu no es contemplava l’expropiació de cap terreny ja que les obres es desenvoluparen

1.306,80 m³

dret del Ter, en l’indret conegut com els Camps d’en Ribes, on per construir la mota es preveien l’ocupació
temporal de 672 m².

Escullera

Amb les actuacions executades no s’afectà cap xarxa de serveis existent
Blocs de 800-1.200 kg de pedra granítica estabilitzada amb formigó

116,81 m³

Blocs de 800-1.200 kg de pedra granítica

116,81 m³

Blocs de 1.200-2.000 kg de pedra granítica

22,40 m³

GESTIÓ DE RESIDUS
Durant les obres es generaren una sèrie de residus que s’han gestionat correctament, amb la finalitat de
minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn aplicant l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer,

Emmacat de pedra per a obres de drenatge
Reparació de comportes

115,50 m²
4 ut

pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, estimant el volum dels
residus de construcció i demolició que es generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus.
L’annex número 7 d’aquesta memòria inclou la Gestió de Residus per tal realitzar el seguiment i control
dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra.

20013 Memòria
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14. LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
13. PLA DE TREBALLS, TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA

El pressupost de les obres va ser l’efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels
materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra, tal i com es

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques de les

justificava al Projecte constructiu.

obres projectades, es proposava que el termini d’execució de totes les obres incloses en aquest projecte
Aplicant aquests preus als amidaments de les obres executades, s’ha elaborat una liquidació corresponent

fos de 6 setmanes i així fou.

al total del pressupost de les obres, la qual s’inclou com a document núm. 4 d’aquest projecte, i del qual
S’indicava en Projecte constructiu que els treballs d’execució de l’escala de peixos es duguessin a terme

s’obté el següent resum:

fora de l’època de fresa de les espècies presents al tram del riu Ter i fora de l’època de nidificació d’ocells,
Pressupost d’execució material (PEM) de liquidació de les obres resulta de la suma de les quatre

que són:

certificacions fetes duran les obres i ascendeix a: NORANTA-VUIT MIL SIS-CENTS QUATRE EUROS
- Anguila: Es reprodueix en el mar de Sargassos i les illes Bermudes

AMB TRENTA CÈNTIMS (98.604,30 €).

- Barb de muntanya: entre el mes de maig i juny.
- Barb comú: entre el mes de maig i l’agost
- Truita comuna: entre el mes de novembre i el mes de gener.

Pressupost d’execució per contracte (PEC) de liquidació de les obres s’ha obtingut aplicant sobre

- Nidificació ocells: entre el 15 de març i el 31 de juliol.

l’anterior, la baixa feta pel Contractista en la licitació , i del import resultant, aplicant un 13% en concepte

Per altra banda, els mesos amb menor cabal circulant al riu Ter són juliol, agost i setembre, seguits de

de despeses generals i un 6% de benefici industrial, resultant una Certificació de Liquidació de les obres

febrer i gener.

sense IVA de: CENT SETZE MIL CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (116.189,12€)

Tenint en compte que les obres es financen en part a través d’una subvenció atorgada per l’Agència
Catalana de l’Aigua, i que cal dur a terme el seguiment i l’avaluació del connector una vegada executades
les obres dins el termini establert en les bases de la subvenció, es proposava en Projecte que les obres
es duguessin a terme durant els mesos de gener i febrer però per inclemències del temps causades pel

A la suma anterior s’ha afegit un 21% en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), resultant
finalment una Liquidació amb IVA de: CENT QUARANTA MIL CINC-CENTS VUITATNTA-VUIT EUROS
AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (140.588,84 €).

temporal Gloria s’ha posposat l’inici de les obres pràcticament un mes .
Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

Anguila
Barb de
muntanya
Barb comú
Truita
comuna
Ocells
PROPOSTA
OBRES

El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció. Aquest període
es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder corregir qualsevol
defecte que s’hi pugui detectar.
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15. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE

16. CONCLUSIÓ

Els documents que formen part d’aquest projecte són :

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen aquest projecte,

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS
MEMÒRIA

es considera que es verifiquen els objectius de la seva redacció i es sotmet a l’aprovació dels organismes
competents.

ANNEXOS
Annex núm. 1 Antecedents
Annex núm. 2 Documentació Administrativa
Annex núm. 3 Equips mecànics

Riudellots de la Selva, 15 de maig de 2020

Annex núm. 4 Seguretat i salut
Annex núm. 5 Control de qualitat
Annex núm. 6 Gestió de residus

El redactor del projecte,

Annex núm. 7 Reportatge fotogràfic
DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS
Plànol núm. 1 Situació, emplaçament i índex
Plànol núm. 2 Planta general

Joan Macarro Ortega

Plànol núm. 3 Planta de traçat i replanteig

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Plànol núm. 4 Perfil longitudinal
Plànol núm. 5 Seccions tipus i detalls
Plànol núm. 6 Organització de les obres

Col·legiat número 20.306
ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L.

Plànol núm. 7 Superfícies afectades
DOCUMENT NÚM. 3: PRESSUPOST DE LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
Amidaments de les obres
Relació valorada de les obres
Resum de la liquidació de les obres
Fulls de facturació de les obres
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1. INTRODUCCIÓ
El present annex té com a objecte recopilar tota la informació que pugui ser utilitzada per la redacció del
projecte As Built de les obres del Projecte executiu per la recuperació de la connectivitat al riu Ter a
l’entorn de la resclosa de La Pilastra.

2. ANTECEDENTS
En data de juliol de 2010, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural de la Generalitat redacta
el projecte d’Arranjament de les comportes de regulació i dels ulls de reg de la séquia Monar. L’empresa
consultora és ABM, Serveis d’Enginyeria i Consutling, S.L.
En data 20/04/2015, l’empresa BENJAC, SA presenta a l’Agència Catalana de l’Aigua el “Proyecto de
implantación de una escala de peces en el azud de toma de Salt-1”. L’ACA, emet un informe a posterior
(juliol del 2015) comunicant que cal introduir esmenes al projecte.
En data de febrer de 2016, l’empresa BENJAC, S.A, redacta la revisió del “Proyecto de implantación de
una escala de peces en el azud de toma de Salt-1” per donar compliment als requeriments sol·licitats per
l’ACA.
A l’octubre de 2017, l’Ajuntament de Salt redacta la “Memòria ambiental dels treballs a la resclosa de la
Sèquia Monar.” per a realitzar treballs de manteniment de la resclosa i de les comportes per continuar
subministrant aigua a la séquia Monar.
En data de febrer de 2018, ACA autoritza l’Ajuntament de Salt per realitzar les obres de la “Memòria
ambiental dels treballs a la reclosa de la Sèquia Monar.”
En data de maig de 2018, el Consorci del Ter redacta una memòria per a la “Proposta de recuperació de
la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de La Pilastra, d’acord amb el conveni de custòdia fluvial vigent
entre el Consorci del Ter i l’Ajuntament de Bescanó.
En data 3/05/2019 el Consorci del Ter contracta a l’empresa ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L.
per la redacció del present “Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter a l’entorn
de la resclosa de La Pilastra” i la Direcció i Coordinació de Seguretat i Salut de les obres.
En data 10/12/2019, l’Assemblea del Consorci del Ter va aprovar l’expedient de contractació
administrativa de les obres del “Projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat al riu Ter a
l’entorn de la resclosa de La Pilastra” mitjançant procediment obert simplificat i adjudica el Contracte
administratiu d’execució de les obres a l’empres ÀRIDS VILANNA, S.L. per un import de 140.588,84 € IVA
inclòs.
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1. Projecte d’Arranjament de les comportes de regulació i dels ulls de reg de la séquia Monar
(s’adjunta el pdf del document en el suport informàtic)
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2. Informe per valorar el projecte de connector fluvial presentat per BENJAC SA per tal de millorar
la connectivitat de la resclosa lateral que dona origen a la “Sèquia Monar”, al marge dret del
riu Ter. Bescanó. (Gironès)
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3. Proyecto de implantación de una escala de peces en el azud de toma de Salt-1
(s’adjunta el pdf del document en el suport informàtic)
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4. Memòria ambiental dels treballs a la resclosa de la Sèquia Monar
(s’adjunta el pdf del document en el suport informàtic)
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5. Resolució d’autorització de treballs de neteja. Reparació i manteniment a la resclosa de la
pilastra.
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6. Proposta de recuperació de la connectivitat al riu Ter entorn la resclosa de la Pilastra.
(s’adjunta el pdf del document en el suport informàtic)
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1. INTRODUCCIÓ
A continuació s’inclouen la relació dels informes emesos per l’administració durant la tramitació
ambiental del projecte així com la documentació administrativa emesa duran l’execució de les obres.

2. INFORMES PREVIS I DOCUMENTACIÓ TRAMESA DURAN LES OBRES


Informe de l’Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Girona (Serveis territorials de
Girona) del 04/11/2019.





Informes de l’Agència Catalana de l’aigua (ACA):
o

Informe del 22/07/2019.

o

Informe del 24/10/2019.

Informe del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni Cultural:
o

Informe del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni
Cultural del 02/09/2019.

o

Informe de resposta de l’Ajuntament de Bescanó del 13/09/2019

o

Informe del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General del Patrimoni
Cultural del 05/10/2019.



Informe de la Secció de Biodiversitat i Medi Natural del Departament de Territori i Sostenibilitat
del 18/09/2019.



Informe de la Secció d’activitats cinegètiques del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació del 19/09/2019.



Acta de Comprovació del replanteig 21/02/2020



Informe sobre la continuïtat de les obres en el marc de la pandèmia del COVID-19 del
30/03/2020



Decret de Presidència del’informe sobre la continuïtat de les obres en el marc de la pandèmia
del COVID-19 del 31/03/2020



Acta de Recepció parcial de les obres signada el 20/04/2020
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ANNEX I: INFORME OFICINA TERRITORIAL D'ACCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL
DE GIRONA (SERVEIS TERRITORIALS DE GIRONA)
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ANNEX II: INFORMES AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA)
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ANNEX III: INFORMES DEL SERVEI D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA DE LA
DIRECCIÓ GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL
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ANNEX IV: INFORME DE LA SECCIÓ DE BIODIVERSITAT I MEDI NATURAL DEL
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ANNEX V: INFORME SECCIÓ D’ACTIVITATS CINEGÈTIQUES DEL DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
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ANNEX VI: ACTA COMPROVACIÓ REPLANTEIG
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ANNEX VII: INFORME SOBRE LA CONTINUÏTAT DE LES OBRES EN EL MARC DE
LA PANDÈMIA DEL COVID-19
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ANNEX IX: ACTA DE RECEPCIÓ PARCIAL DE LES OBRES
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1. INTRODUCCIÓ
Previ a l’inici de les obres, les comportes de derivació de la Sèquia Monar no funcionaven correctament.

En les fotografies següents es mostra l’estat actual de les comportes 2, 3 i 4.

Dins les obres de millorar la connectivitat del tram del riu objecte del present projecte, es preveia unes
actuacions per condicionar les comportes existents per garantir-ne el bon funcionament. En el present
annex es descriuen les actuacions fetes a les comportes.

2. SITUACIÓ, DESCRIPCIÓ I FUNCIONALITAT DE LES COMPORTES
En la figura següent es mostra una vista en planta de la ubicació de les comportes dins de l’àmbit del
projecte.

Vista en plata de la ubicació de les comportes de derivació cap a la sèquia Monar.

Les comportes 1, 2 i 3 són les que alimenten la Sèquia Monar i la comporta 4 és el buidat de fons de la
resclosa i també té la funció de sorral per evitar l’acumulació de sediment darrere l’assut. Totes quatre
incorporen mecanismes d’actuació manual.

20013_A03_Equips mecànics

Comporta 4 després de les obres de engreixat i reparació .
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-

Comporta nº2:

S'ha desmuntat i com que estava degradada s'ha fet totalment nova, juntament amb els dos suports i el
passamà que uneix el suport amb la cremallera, aquestes també s'han adreçat. S'han canviat casquets i
engreixadors dels coixinets, s'ha engreixat tot i s'ha muntat. S'ha provat que funciona correctament. S’han
afegit uns topes perquè no es pugui baixar mes del límit de la base de la comporta amb el terra.

-

Comporta nº3:

S'ha desmuntat i la comporta estava en bon estat. S'han canviat els passamans que uneixen els suports
amb les cremalleres, aquestes s'han adreçat. S'han canviat casquets, engraixadors i s'han fet unes peces
cilíndriques noves que fan de guia de les cremalleres, que es van trencar al desmuntar la comporta a
causa de que les cremalleres estaven molt torçades. S'ha engreixat tot i s'ha muntat i provat que funciones
correctament. S’han afegit uns topes perquè no es pugui baixar mes del límit de la base de la comporta
Vista dels actuadors de les comportes 1, 2 i 3 finalitzada l’obra.

amb el terra.

-

3. ACTUACIONS EXECUTADES EN LES COMPORTES
Les actuacions que es s’han portat a terme són les següents:

Comporta nº 4:

S'ha aixecat i s'ha observat que tota la planxa estava en mal estat. A la part superior s'ha suplementat
amb mes planxa soldada a sobre i a la part inferior degut a la dificultat per treballar i que també hi havia
algun punt de l'estructura una mica rovellada. S’ha aplicat la mateixa solució que ja s'havia fet
temps enrere, és a dir, encofrar per darrera i omplir-ho de formigó per reforçar tant el que és la planxa
com el que es l'estructura de la comporta. S’ha canviat totes les gomes perimetrals per unes de noves i

-

Comporta nº1:

mes grosses, collades amb passamans nous. S'han hagut de canviar eixos i reparar les rodes ja que la

S'ha desencallat la comporta, s'ha desmuntat i com que estava degradada s'ha fet totalment nova,

guia metàl·lica per on corren les rodes, a causa de no poder rodar, havien quedat amb costats plans de

juntament amb els dos suports i el passamà que uneix el suport amb la cremallera. S'han canviat els

fregar amb el temps i s'ha omplert amb soldadura i passamà, i s'ha polit. S'han engreixat tots els

casquets dels coixinets, s'ha engreixat tots els mecanismes i s'ha muntat. S'ha provat que funciona

mecanismes i s'ha provat que funciones tot correctament.

correctament. S’han afegit uns topes perquè no es pugui baixar mes del límit de la base de la comporta
amb el terra (una de les raons que provocava que es doblessin les cremalleres)

Per poder treballar a la part inferior de les comportes, s'ha hagut de fer uns envans ceràmics lliscats
perquè l'aigua no hi entres i en el cas de la comporta nº4, s’ha col·locat un tub per deixar lliure el pas de
l'aigua que filtrava mentre han durat les obres

4
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1.- CERTIFICATS SERRALLERIA I MATERIALS METÀL·LICS
2.- CERTIFICATS DE LA PLANTA DE FORMIGÓ
3.- CERTIFICATS PINTURA
4.- CERTIFICAT JARDINERIA

1.- CERTIFICATS SERRALLERIA I MATERIAL METÀL·LICS

HIDROPIEDRA S.A. (República de Panamá)
-1 Limpiarrejas hidráulico de 12000x5000 mm (CH Bocalatún).
-4 Compuertas de fondo 5500x35000 mm (CH Bocalatún).
-2 Compuertas Canal trasvase 3000x3000 mm (CH Bocalatún).
-1 Compuerta de toma 5500x3500 mm (CH Bocalatún).
-Compuertas Limpieza 5000x3500 mm (CH Bocalatún).
-Tubo bifurcador entrada turbinas diámetro 2600 mm espesor chapa 20mm.

REFERENCIAS
Nuestro taller está dedicado a la construcción y reparación de maquinaria en general,
especializados en la automatización de minicentrales hidráulicas (rejas, limpiarrejas,
compuertas, equipos hidráulicos, etc,...).
A continuación detallamos entre otras, instalaciones efectuadas por nuestro taller
(empresa y lugar), y que son las siguientes:
ENDESA GENERACION, S.A.
-Limpiarrejas hidráulico de 3500x 4400 mm (CH Orfes, provincia de Girona).
-Limpiarrejas hidráulico de 3150x 4100 mm (CH Calabuig, provincia de Girona).
-Limpiarrejas hidráulico doble de 4000x 4400 mm y 4000x3320 mm (Sant Quirze
de Besora, provincia de Barcelona).
-Limpiarrejas hidráulico de 2100x6500 mm y reja de 2100x6500 mm (Tregurà,
provincia de Girona).
GAS NATURAL UNION FENOSA
-4 Limpiarrejas hidráulicos de 4000x3000 mm (CH Tambre).
-Limpiarrejas hidráulico de 7000x5000 mm (CH Tambre).
-Compuerta de Toma 7000x5000 mm (CH Frieira) carga agua 11mts.
-Ataguías salida 5000x3500 mm (CH Frieira) carga agua 19 mts.
-Limppiarrejas 12000x3000 mm (CH Frieira).
-Limpiarrejas 12000x3000 mm (CH Hermosillo, Méjico).
-Actualmente hemos presentado ofertas técnicas y económicas
compuertas y otros equipos, para la central de Belesar 3 (España).

PROYECON GALICIA, S.A.
-Limpiarrejas hidráulicos de 2100x2500 mm, rejas de 2100x2500 mm y compuertas
hidráulicas de 2000x2.500 mm y 2500x2900 mms. (Allariz, provincia de Ourense).
-Compuerta tipo bureau diámetro 2000mm, accionada hidráulicamente, carga de
agua 6mts.
ROYO ENERGIA, S.L.
-Limpiarrejas hidráulicos de 3000x8000 mm., rejas de 3000x8000 mm., y
compuertas hidráulicas de 2500x4000 mm (Corrales de Buelna, provincia de
Santander.
U.I. UNION IBERICA GESTION TECNICA INTEGRAL, S.L.
-Compuerta hidráulica de 8000x2900 mm (Calasparra, provincia de Murcia).
UNIAO HIDROELECTRICA IBERICA LDA.
-Limpiarrejas hidráulico de 5500x6400 mms. (Riba de Ave, de Portugal).
-Limpiarrejas hidráulico de 10000x10000 mms. (Riba de Ave, de Portugal).

de

UNION FENOSA GENERADORA TORITO (Costa Rica)
-4 Ataguías salida 4300x3060 mm.
-3 Compuertas regulación de 4400x7080 mm.
-1 Compuerta toma y 1 ataguía de 8100x7050 mm.
-1 Reja de 9300x11100 mm.
********************

HIDROELECTRICA DEL ARNOYA, S.R.L.
-Limpiarrejas hidráulico de 3400x7240 mm y reja inoxidable de 3400x7240 mm
(Quintela de Leirado, provincia de Ourense).
HIDROELECTRICA SAN MIGUEL, S.A.
-Limpiarrejas hidráulico de 3000x7000 mm y reja galvanizada de 3000x7700 mm
(Quintela de Leirado, provincia de Ourense).
HIDROIBÉRICA, S.A. (República de Panamá)
-1 Limpiarrejas hidráulico para reja de 9000x3500 mm (CH Fraile).
-1 Limpiarrejas hidráulico para reja de 2000x2000 mm (CH Fraile).

2.- CERTIFICATS DE LA PINTURA

3.- CERTIFICATS DEL FORMIGÓ

4.- CERTIFICAT DE LA JARDINERIA
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1. INTRODUCCIÓ
Al present annex es mostren els diferents treballs realitzats a l’àmbit durant l’execució de les obres de per
la construcció d’una escala de peixos a la resclosa de La Pilastra per a millorar la connectivitat ictícola
d’aquest tram del riu Ter.
Així mateix inclou unes fotografies de les actuacions per la millora de les comportes de la Sèquia Monar.
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1

CONSTRUCCIÓ DE L’ESCALA DE PEIXOS

Foto Nº 1.- Treballs de desbrossada i moviments de terra inicials

Foto Nº 2.- Escala de peixos formada en sec i inici del formigonat d’aquesta.

20013_A07_Reportatge fotogràfic

Foto Nº 3.- Vista de l’escala de peixos formigonada pendent dels acabats finals

Foto Nº 4.- Vista general dels treballs finalitzats després de la posta en funcionament de la rampa.
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2

6

ACTUACIONS PER LA MILLORA DE LES COMPORTES DE LA SEQUIA MONAR

Foto Nº 5.- Estat inicial del fossat de l’entrada d’aigua a les comportes

Foto Nº 7.- Bolants amb els mecamismes per la manipulació de les comportes 1, 2 i 3

Foto Nº 6.- Reparació de la Comporta Nº1 pintada amb el tractament antioxidant.

Foto Nº 8.- Vista de les comportes 3, 2 i 1 reparades ‘ a punt per posar-les en funcionament.

20013_A07_Reportatge fotogràfic
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3

ADQUACIÓ DE L’ENTORN

20013_A07_Reportatge fotogràfic

Foto Nº 9.- Formació de mota per l’accés a la zona de treball de La Pilastra

Foto Nº 11.- Vista general amb el paratge totalment restituït

Foto Nº 10.- Desmuntatge de la mota un cop finalitzats els treballs

Foto Nº 12.- Resclosa de La Pilastra totalment plena a punt de vessar per l’escala de peixos
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Bassa d'atracció amb pedres d'escullera

Emmacat de còdols de riu encastats sobre formigó
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DATA:
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VARIES

SECCIONS TIPUS I DETALLS

FULL:

1

2

______ DE______

SECCIÓ C-C'
Escala 1/100

Entalladura connector ictícola

92.416

92.706

92.316

Entalladura cabal de manteniment

0.29

0.39
3.00

2.50

7.70

Eix flux connector ictícola

Comporta 4

DESCRIPCIÓ ACTUACIONS COMPORTES:

Comporta nº1
-

SECCIÓ D-D'
Escala 1/100

Desencallatge i demuntage.
Construcció de nova comporta juntament amb els suports i el passamà.
Hi ha uns topes nous que no permeten que pugui baixar més del límit.
Engreixar i posta en servei de la comporta.

Comporta 3

Comporta 2

Comporta 1

Comporta nº2
-

Desmuntatge
Construcció de nova comporta juntament amb els suports i el passamà.
Adreçat de les cremalleres
Casquets i engrassadors de coixinets nous.
Nou topall per evitar que pugui baixar més del límit
Posada en funcionament de la comporta

94.414
94.254

Comporta nº3
-

Desmuntatge
Comprovació del seu bon estat
Canvi de passamans i adreçat de cremalleres amb la incorporació
d'unes noves guies per a les cremalleres.
Canvi de casquets i engrassadors
Topall nou per evitar que pugui baixar més del límit
Posada en funcionament de la comporta

92.424

Comporta nº4
-

92.174

92.164

Comprovació del mal estat de la planxa
S'ha soldat més planxa a la part superior
S'ha formigonat per reforçar la planxa i l'estructura a la part inferior
Canvi de gomes perimetrals
Col·locació de passamans nous
Canvi dels eixos de les rodes i reparació de les rodes
Soldadura reparadora per la guia metàl·lica de les rodes
Polit del passamà
Engrassat general
Posada en funcionament

92.174
3.00

90.734
90.354

90.454

90.214

2.00
CONSULTING:

DIRECCIÓ OBRA:

1.60

TÍTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE AS BUILT DE LES OBRES DEL
PROJECTE EXECUTIU PER A LA RECUPERACIÓ DE LA CONNECTIVITAT
AL RIU TER PER A L'ENTORN DE LA RESCLOSA DE LA PILASTRA.

JOAN MACARRO I ORTEGA

1.60
DATA:

ESCALES:

MAIG 2020
Escala original DinA-3

TÍTOL DEL PLÀNOL:

PLÀNOL NÚM.:

5

VARIES
0

1.60

SECCIONS TIPUS I DETALLS

FULL:
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SECCIÓ TIPUS MOTA
EXECUTADA DURANT LES OBRES
Escala 1/1.500
N
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E

4

05
0+

S

0

04

0+

Séquia Monar

0+

Camí existent
per accés a la obra

2

01

0

00

0+

Riu Ter
0+000

AA

Comportes Séquia Monar

Resclosa de la Pilastra

Connector ictícola

A

A'

Tram en sec durant
l'execució de les obres

Mota provisional per a
execució de les obres amb
terres de prèstec, làmina
impermeable i protecció de
la mota amb pedra
d'escullera.

SECCIÓ A-A` MOTA
EXECUTADA DURANT LES OBRES
Escala 1/75

5.00
Làmina E.P.D.M d'1,5 mm de gruix
per impermeabilització de mota

1.00

4.00
94.60

Escullera de 400 a 800 kg

1
1

1
1

Formació de mota provisional de protecció
amb terres de prèstec
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Làmina d'aigua 92.76
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PROJECTE AS BUILT DE LES OBRES DEL
PROJECTE EXECUTIU PER A LA RECUPERACIÓ DE LA CONNECTIVITAT
AL RIU TER PER A L'ENTORN DE LA RESCLOSA DE LA PILASTRA.

JOAN MACARRO I ORTEGA
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CONSULTING:

DIRECCIÓ OBRA:

TÍTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE AS BUILT DE LES OBRES DEL
PROJECTE EXECUTIU PER A LA RECUPERACIÓ DE LA CONNECTIVITAT
AL RIU TER PER A L'ENTORN DE LA RESCLOSA DE LA PILASTRA.

JOAN MACARRO I ORTEGA

ESCALES:

DATA:

MAIG 2020
Escala original DinA-3
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PARCEL·LA
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PLÀNOL NÚM.:

TÍTOL DEL PLÀNOL:
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DOCUMENT NÚM.3: PRESSUPOST DE LIQUIDACIÓ DE LES OBRES

AMIDAMENTS DE LES OBRES

Text refós del projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat
al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

Text refós del projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat
al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

Pàg.: 1

AMIDAMENTS DE LA RELACIÓ VALORADA
Certificació Nº

4

Data Certificació:

OBRA
CAPÍTOL
NUM.

01
01

CODI

1 G22DU160

UA
m2

DETALLATS I DIRECTES AMB CERTIFICACIÓ "A ORIGEN"
Inici: 21/04/20

30/04/21

Tancament:

3 G763R015

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones
boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca,
càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3.500,000

1 Amidament sobre plànol

[C]

[D]

[E]

[F]

990,000

Tipus

artificial,

estesa,

humectació

[C]

[D]

[E]

15,000

4,000

0,500

i
[F]

NUM.

CODI

1 G226U020

UA
m3

TOTAL

m3

Tipus

Num. Texte

sobre

01

PRESSUPOST

CAPÍTOL

03

MOVIMENT DE TERRES

NUM.

CODI

1 G221U010

UA
m3

2

33,000

39,600

[F]

TOTAL
1.306,800

TOTAL AMIDAMENT
m3

Tipus

Num. Texte
1

m3

C#*D#*E#*F#

1.306, 800

C

2
3

TOTAL AMIDAMENT

[C]

[D]

[E]

Longitud (m)

Secció (m²)

33,000

4,600

33,000

1,500

[F]

TOTAL

Fórmula
C#*D#*E#*F#

[E]
Secció (m²)

33,000

39,600

[F]

TOTAL
1.306,800

Fórmula
C#*D#*E#*F#

19065 LA PILASTRA

49,500

C#*D#*E#*F#

[D]
Alçada (m)

[E]

[F]

0,150

Tipus

2 Només s'ha accedir per la granja

[C]

[D]

Superfície
(m²)
680,000

Alçada (m)
0,250

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
NUM.

01
04

CODI

UA

TOTAL

102,000

Fórmula

C#*D#*E#*F#

102,00 0

C

Fórmula
C#*D#*E#*F#

[C]
Superfície
(m²)
680,000

Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, amb presència de nivell freàtic, inclòs esgotament a cel obert amb
electrobomba submergible, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Texte

151,800

201,30 0

[D]
Longitud (m)

TOTAL AMIDAMENT

Fórmula

Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
Tipus

TOTAL
214,500

Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

1

2 G3J2U030

[F]

DESCRIPCIÓ

C

2 G222Z102
[E]

6,500

Fórmula
C#*D#*E#*F#

Terraplenat
amb sòl
procedent
de
préstec, estesa
i compactació
segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Secció (m²)

[E]
Amplada (m)

33,000

1.306, 800

OBRA

1

[D]

[C]

C

Num. Texte

Longitud (m)

[D]
Longitud (m)

TOTAL AMIDAMENT

mesurat

30/04/21

Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 Només s'ha accedir per la granja

[C]

Tancament:

214,50 0

2 Retirada motes

DESCRIPCIÓ

C

[C]

C

C#*D#*E#*F#

30,000

Tipus

Tipus

1

Fórmula

PRESSUPOST
19065 LA PILASTRA
MOTES PROVISIONALS

Num. Texte
1

Inici: 21/04/20

30/04/21

Làmina impermeabilitzant d' EPDM d'1,5 mm de gruix, amb unions realitzades amb
adhesiu d'alta qualitat, inclós part proporcional de perdues per encavalcaments
i unions a les obres de fábrica i pasos de canonades realitzades amb platines
d'acer inoxidable i brides i contrabrides d'acer galvanitzat, inclosas junts de
neopré, ancoratges, cargols, femelles i volanderes d'acer inoxidable, junts de
segellat amb massilla de poliuretà monocomponent, tipus Sikaflex 11 fc de Sika
o equivalent i tots els materials per la seva col·locació, completament
instal·lada i provada, tot segons la normativa vigent

TOTAL AMIDAMENT
4 G221U112

compactació,

30,000

TOTAL AMIDAMENT

01
02

Fórmula

990,00 0

Base de tot-u
perfil teòric

Num. Texte
1 Formació pas sobre llera

TOTAL
990,000

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL

Data Certificació:
m2

2

3.500, 000

Tipus

m3

4

Num. Texte
1

C#*D#*E#*F#

Formació, manteniment i eliminació si cal, de camí d'accés als talls, mesurat
sobre el perfil longitudinal

Num. Texte

3 G921U020

TOTAL
3.500,000

TOTAL AMIDAMENT
m

Certificació Nº

DESCRIPCIÓ

1 Amidament sobre plànol

2 G22TU102

30/04/21

PRESSUPOST
19065 LA PILASTRA
TREBALLS PREVIS

Num. Texte

Pàg.: 2

AMIDAMENTS DE LA RELACIÓ VALORADA

DETALLATS I DIRECTES AMB CERTIFICACIÓ "A ORIGEN"

PRESSUPOST
19065 LA PILASTRA
CONNECTOR ICTÍCOLA

DESCRIPCIÓ

[E]

[F]

TOTAL

170,000

170,00 0

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Text refós del projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat
al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

Text refós del projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat
al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

Pàg.: 3

AMIDAMENTS DE LA RELACIÓ VALORADA
Certificació Nº

4

1 G3J2U055

Data Certificació:
m3

DETALLATS I DIRECTES AMB CERTIFICACIÓ "A ORIGEN"
Inici: 21/04/20

30/04/21

Tancament:

30/04/21

Certificació Nº

Escullera
amb
bloc
de
pedra
granítica
de
1.200
a
2.000
kg,
inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
Tipus

Num. Texte
1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

8,000

7,000

0,400

2 base zona de captació

TOTAL
22,400

7 G214U070

4

Data Certificació:
m2

Fórmula

Tipus

Num. Texte

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
m3

22,400

Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1.200 kg, inclòs subministrament
i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols
Tipus

Num. Texte
1

C

2 base del connector

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

0,500

35,000

8,900

0,750

TOTAL AMIDAMENT
3 G3J50006

m3

TOTAL

m3

2 base del connector

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

0,500

35,000

8,900

0,750

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL
116,813

m3

C

C

2

[C]

[D]

Amplada (m)

Secció (m²)
5,050

6,200

[E]

[F]

31,310

TOTAL AMIDAMENT
5 GD57Z700

m2

TOTAL

9 E81128A4

C#*D#*E#*F#

màxima

del

Fórmula

Tipus

1

C

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

55,000

6,000

0,350

2 Formació d'escala inclòs parament
vertical

TOTAL AMIDAMENT

m2

m2

C

0,390

0,905

0,290

0,522

C#*D#*E#*F#

mitjans

mecànics

i

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,160

3,000

0,390

1,357

C#*D#*E#*F#

0,900

7,700

0,290

2,010

C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

1,160

3,000

3,480

C#*D#*E#*F#

0,900

7,700

6,930

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

càrrega

10,410

TOTAL
115,500

Fórmula

OBRA

01

PRESSUPOST

CAPÍTOL

05

ACTUACIONS EN COMPORTES

NUM.

CODI

1 G222Z102

UA
m3

C#*D#*E#*F#

2 formació de ressalts
P

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

Longitud

Ample

Alçada

55,000

4,000

0,080

10,000

TOTAL

19065 LA PILASTRA

DESCRIPCIÓ
Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, amb presència de nivell freàtic, inclòs esgotament a cel obert amb
electrobomba submergible, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Tipus

1

C

2 Buidat davant comporta 4
C

TOTAL AMIDAMENT

0,900

2 Entalladura entrada a escala de
peixos
3 Entalladura per alliberament de cabal
ecològic

115,50 0

Tipus

3 Percentatge "A origen" distribuïts
sobre ressalts

2,000

3,367

Tipus

1

C#*D#*E#*F#

Col·locació de còdols de riera de 150 a 300mm, col.locat en fresc sobre base de
formigó HM-20.

Num. Texte
1

Fórmula
C#*D#*E#*F#

Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R

Num. Texte

6 G9GAZ015

TOTAL

31,310

Emmacat de pedra per a obres de drenatge amb blocs de pedra de 15 cm de mida
mitja rejuntada amb morter de classe M15, inclòs el morter, excavació i
compactació de la base i formigó d'assentament de 15 N/mm2, d'acord amb els
plànols i Plec de prescripcions

Num. Texte

[F]
Alçada

TOTAL AMIDAMENT

116,81 3

Tipus

1

[E]
Ample

1,160

2 Entalladura entrada a escala de
peixos
3 Entalladura per alliberament de cabal
ecològic

Fórmula

Formigó en massa, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària
granulat 10 mm, abocat amb bomba, per a reperfilat de resclosa

Num. Texte

30/04/21

1,427

Tipus

Num. Texte

Num. Texte

4 G315Z001

[D]
Longitud

2,000

Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

1

C

[C]
Unitats

TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#

116,81 3

Tipus

Tancament:

Fórmula

Escullera amb bloc de pedra granítica de 800 a 1200 kg, estabilitzada amb
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol
tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

Num. Texte
1

C

2 Entalladura entrada a escala de
peixos
3 Entalladura per alliberament de cabal
ecològic

8 G2143301
116,813

Inici: 21/04/20

30/04/21

Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil
adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn,
part
propocional
d'estintolament
de
l'estructura
existent
i
elements
a
enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat

1

2 G3J2U050

Pàg.: 4

AMIDAMENTS DE LA RELACIÓ VALORADA

DETALLATS I DIRECTES AMB CERTIFICACIÓ "A ORIGEN"

[C]

[D]

Superfície
(m²)
100,000

Alçada (m)

[E]

[F]

1,000

100,000

1,760

Fórmula

C#*D#*E#*F#

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
17,600

TOTAL

100,00 0

C#*D#*E#*F#
PERORIGEN(G1:G2,C3

)

2 GN1ZZ001

19,360
Num. Texte
1 Comporta 1
2 Comporta 2

u

Desmuntage de comporta i valoració del seu estat de conservació. Contempla
desmuntatge i adreçat de cremalleres d'una comporta. Queda exclosa la reparació
dels mecanismes.
Tipus

TOTAL

Fórmula

1,000

1,000

C#*D#*E#*F#

1,000

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

C#*D#*E#*F#

Text refós del projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat
al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

Text refós del projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat
al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

Pàg.: 5

AMIDAMENTS DE LA RELACIÓ VALORADA
Certificació Nº

4

Data Certificació:

3 Comporta 3

DETALLATS I DIRECTES AMB CERTIFICACIÓ "A ORIGEN"
Inici: 21/04/20

30/04/21

Tancament:

1,000

1,000

TOTAL AMIDAMENT
3 GN1ZZ002

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

C#*D#*E#*F#

1,000

1,000

C#*D#*E#*F#

2 GR720001

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

m2

5 GN1ZZ004

u

Tipus

3 GR614111
TOTAL

Fórmula

1,000

C#*D#*E#*F#

u

Tipus

Num. Texte

[C]

i

posada

[D]

en

servei

[E]

d'una

[F]

comporta

existent

TOTAL

Fórmula
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

1 Comporta 1
2 Comporta 2

1,000

1,000

1,000

3 Comporta 3

1,000

1,000
1,000

TOTAL AMIDAMENT
6 GN1ZZ005

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

01
06

Tipus

CODI

1 GR3PU010

UA
m3

Num. Texte
1 En concepte arreglar terres

T

[F]

Fórmula

1,000

C#*D#*E#*F#

muntatge

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

TOTAL

Fórmula

1,000

C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

Unitats

[F]

TOTAL

%
0,800

12,000

C#*D#*E#*F#

Fórmula

15,000
10,000

0,800

12,000

0,800

8,000

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

5 Populus Alba 16/18

10,000

0,800

8,000

C#*D#*E#*F#

4 GR41642D

u

40,000

Subministrament d'Alnus glutinosa de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ
Tipus

1

T

2 Salix

Alba 16/18

[C]

[D]

[E]

[F]

Unitats

3 Alnus Glutinosa 16/18

Fórmula

0,334

5,010

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

-,01

-,01

C#*D#*E#*F#

15,000

15,000

4

u

TOTAL

%

15,000

TOTAL AMIDAMENT

dels

Fórmula

55,710

4 Fraxinus Excelsior 16/18

5 GR455229

el

TOTAL
100,000

15,000

3 Alnus Glutinosa 16/18

20,000

Subministrament de Salix alba de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ
Tipus

Num. Texte
1 Fraxinus Excelsior 16/18

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

2 Populus Alba 16/18

10,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

10,000

C#*D#*E#*F#

10,000

C#*D#*E#*F#

20,000

1,000

OBRA
CAPÍTOL

PRESSUPOST
19065 LA PILASTRA
MESURES CORRECTORES

NUM.
NUM.

[E]

155,71 0

Alba 16/18

Num. Texte

TOTAL

inclou

[D]

TOTAL AMIDAMENT

C#*D#*E#*F#

1,000

Muntatge de comportes noves o velles reparades;
mecanismes d'actuació, cremalleres i posda en marxa.

Num. Texte

OBRA
CAPÍTOL

bon

3,000

TOTAL AMIDAMENT
7 GN1ZZ006

en

Intervenció en comporta sorrera consitent en: aixecar mecanismes, desmuntatge i
reparació de rodaments i caquets de desgast, engreixat dels mecanismes
existents, reparació d'un metre de guia per banda.

Num. Texte
1 Comporta 4

[C]
55,710

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 6 a 14 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al
35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

1
2 Salix

engreixat

30/04/21

100,000

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Alleugeriment,
estat

Tancament:

Hidrosembra
de
capa
herbàcia
en
dues
fases
amb
espècies
adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components
necessaris
(llavors,
mulch,
estabilitzant,
bioactivador,
adobs),
regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Texte

TOTAL AMIDAMENT

Inici: 21/04/20

30/04/21

100,00 0

2

2,000

Tipus

Data Certificació:

Num. Texte
1 En concepte arreglar terres

Construcció de cremalleres noves per accionar comportes

Num. Texte
1 Comporta 3

4

TOTAL AMIDAMENT

1,000

TOTAL AMIDAMENT
u

Certificació Nº

3,000

2 Comporta 2

4 GN1ZZ003

30/04/21

C#*D#*E#*F#

Construcció de dues comportes de 1600 mm d'amplada x3000 mm d'alçada,
realitzada amb xapa de 8 mm de gruix reforçada amb angle de 80 mm, pintada amb
capa d'imprimació i una de quitrà. No es contempla construcció per suports de
cremalleres, es contempla aprofitar els suports de les comportes existents

Num. Texte
1 Comporta 1

Pàg.: 6

AMIDAMENTS DE LA RELACIÓ VALORADA

DETALLATS I DIRECTES AMB CERTIFICACIÓ "A ORIGEN"

DESCRIPCIÓ

CODI

1 XPA000SS

Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos
Tipus

01
07

[C]
100,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL
100,000

Fórmula
C#*D#*E#*F#

Num. Texte

UA
pa

PRESSUPOST
19065 LA PILASTRA
SEGURETAT I SALUT

DESCRIPCIÓ
Partida alçada a justificar per la Seguretat
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut
Tipus

[C]

[D]

[E]

i

Salut
[F]

a

l'obra,

en

TOTAL

Fórmula

1 1ª Certificació

0,300

0,300

C#*D#*E#*F#

2 2ª Certificació

0,300

0,300

C#*D#*E#*F#

3 3ª Certificació

0,400

0,400

C#*D#*E#*F#

base

a

Text refós del projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat
al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

Pàg.: 7

AMIDAMENTS DE LA RELACIÓ VALORADA
DETALLATS I DIRECTES AMB CERTIFICACIÓ "A ORIGEN"
Certificació Nº

4

Data Certificació:

Inici: 21/04/20

30/04/21

Tancament:

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
NUM.

01
08

CODI

1 XPA000GR

UA
pa

30/04/21

1,000

PRESSUPOST
19065 LA PILASTRA
GESTIÓ DE RESIDUS

DESCRIPCIÓ
Partida alçada a justificar per a la gestió
demolició durant l'execució de les obres.
Tipus

Num. Texte

[C]

[D]

[E]

de

residus
[F]

de
TOTAL

la

construcció

Fórmula

1 1ª Certificació

0,300

0,300

C#*D#*E#*F#

2 2ª Certificació
3 3ª Certificació

0,300

0,300

0,400

0,400

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
NUM.

01
09

CODI

1 XPA0Z011

UA
p.a

1,000

PRESSUPOST
19065 LA PILASTRA
ALTRES PARTIDES ALÇADES

DESCRIPCIÓ
Partida alçada a justificar per les mesures de prevenció de la llera tals com
la instal·lació de trampes temporals de sediments.

Tipus
Num. Texte
1 Excavacins provisionals i definitives

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
2 XPA0Z002

p.a

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

1,000

C#*D#*E#*F#

la

1,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT
p.a

C#*D#*E#*F#

Cartell de difusió in situ de 90x90 cm amb doble suport de fusta

Num. Texte
1

4 XPA0Z012

Fórmula

1,000

1

p.a

TOTAL
1,000

Partida alçada a justificar per seguiment per avaluar la millora de
connectivitat ecològica i l'efectivitat del dispositiu de pas per a peixos

Num. Texte

3 XPA0Z003

i

TOTAL

Fórmula

1,000

C#*D#*E#*F#

1,000

Partida alçada a justificar per a la realtizació d'un pla de salvament de les
espècies autòctones, previ a l'execució de les obers all llarg del braç dret de
riu on es preveu l'assecament i all llarg del tram afectat de la sèquia Monar,
riu Guell i l'Onyar. La partida inclou una segona fase de salvament una vegada
finalitzades les obres, all llarg del braç esquerre del riu Ter.
Tipus

Num. Texte
1

[C]
1,000

TOTAL AMIDAMENT

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000

C#*D#*E#*F#

1,000

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES

Text refós del projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat
al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

Text refós del projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat
al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

Pàg.: 1

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES
Certificació Nº:

4

OBRA
CAPÍTOL
NUM. UA
1 m2

2m

3 m3

TOTAL

CERTIFICACIÓ A ORIGEN

Data Certificació:
01
01

21/04/20

Tancament:

30/04/21

PREU

(G22DU160) E sbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional
de
zones
boscoses ,
dei xant
la
llenya
a
disposició de l'Administració, definide s als plàn ols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca,
càrreg a i t ransport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

3.500,000

0,96

(G22TU102) F ormació, manteniment i eliminaci ó si cal, de camí
d'accés als talls, mesurat sobre el perfil longitudinal

990,00 0

15,30

15.147,00

30,000

19,86

595,80

OBRA
CAPÍTOL

humectació

i

CERT Nº 4
3.360,0 0

DESCRIPCIÓ

AMID. ACUM.
CERT Nº 4

PREU
CERT Nº 4

1 m3

(G226U020) T erraplenat am b sòl procedent de préstec, estesa i
compactació se gons co ndicions del Plec de Prescripc ions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1.306,800

5,56

7.265,8 1

2 m3

(G3J2U 030) Escullera amb bloc de pedra granítica de 400 a 800
kg, inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

201,30 0

29,69

5.976,6 0

3 m2

4 m3

OBRA
CAPÍTOL

(G763R015) L àmina impermeabilitzant d' EPDM d'1, 5 mm de
gruix, amb unions realitzades amb adhesiu d'alta quali tat,
inclós part proporcional de perdues per encavalcaments i
unions
a
les
obres
de
fábrica
i
pasos
de
canonades
realitzades amb platines
d'acer
inoxidable
i
brides
i
contrabrides d'acer galvanitzat, inclosas junts de neopré,
ancoratges, ca rgols, fe melles i volanderes d'acer inoxidable ,
junts de s egellat amb massilla de poliuretà monocomponent,
tipus Sikaflex 11 fc de Sik a o equivalent i tots els
materials p er la seva col·locació, com pletament instal·lada i
provada, tot segons la normativa vigent

214,50 0

(G221U112) E xcavació de terreny no classificat en zones de
desmun t, i ncloses parts proporci onals de roca , amb mitjans
mecànics, amb càrrega i transpor t a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1.306,800

10,54

2,99

2.260,8 3

CAPÍTOL

OBRA
CAPÍTOL
NUM. UA

01.02
01
03

Inici:

30/04/21

21/04/20

Tancament:

01.03
01
04

30/04/21
1.523,20

PRESSUPOST
19065 LA PILASTRA
CONNECTOR ICTÍCOLA

DESCRIPCIÓ

AMID. ACUM.
CERT Nº 4

PREU
CERT Nº 4

(G3J2U055) Escullera am b bloc de pedra granítica de 1.200 a
2.000 kg, inclòs subministrament i col ·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

22,400

38,89

871,14

2 m3

(G3J2U050) E scullera amb bloc de ped ra granítica de 800 a
1.200 kg, inclòs subministrament i col ·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

116,81 3

34,03

3.975,1 5

3 m3

(G3J50006) E scullera amb bloc de ped ra granítica de 800 a
1200 k g, estabilitza da amb formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a
la
compres sió, en
qualsevol
tipus de
parament, i nclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

116,81 3

48,03

5.610,5 3

4 m3

(G315Z001) Formigó en ma ssa, HM-20/B/10/I, de consistència
tova i g randària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba ,
per a reperfilat de resclosa

31,310

81,41

2.548,9 5

5 m2

(GD57Z700) Emmacat de pe dra per a obres de drenatge amb blocs
de pedra de 15 cm de mida mitja rejuntada amb morter de
classe M15, inclòs el morter, excavació i comp actació de la
base i formigó d'assentament de 15 N/mm2, d'acord amb els
plànols i Plec de prescripcions

115,50 0

49,68

5.738,0 4

6 m2

(G9GAZ015) Col·locació de còdols de riera de 150
col.locat en fresc sobre base de formigó HM-20.

300mm,

19,360

46,55

901,21

7 m2

(G214U070) Tall d'estructures de qua lsevol tipu s, de formigó
en massa o armat, amb fi l adiamantat o serra amb disc de
diamant,
proteccions
necessaries
de
l'en torn,
part
propocional
d'estintolament
de
l'estructura
existent
i
elements
a
enderrocar,
extracció
i
transport
a
lloc
d'enderorc o esmicolat

1,427

792,58

1.131,0 1

8 m3

(G2143301) E nderroc d' estructures de formigó en massa, amb
mitjan s mecànics i càrrega manual i mec ànica de runa sobre
camió o contenidor

3,367

27,50

92,59

9 m2

(E81128A4) Arrebossat a bona vis ta sob re parament horitzontal
exteri or, a més de 3,00 m d'alçàri a, amb morter de ciment
1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler
calcari 32,5 R

10,410

48,50

504,89

3.907,3 3

TOTAL
TOTAL

Data Certificació:

1 m3

19.102,80
PRESSUPOST
19065 LA PILASTRA
MOTES PROVISIONALS

4

CAPÍTOL

NUM. UA

01.01
01
02

Certificació Nº:
TOTAL

AMID. ACUM.
CERT Nº 4

(G921U020) B ase de tot-u art ificial, este sa,
compactació, mesurat sobre perfil teòric

NUM. UA

Inici:

30/04/21

PRESSUPOST
19065 LA PILASTRA
TREBALLS PREVIS

DESCRIPCIÓ

CAPÍTOL

Pàg.: 2

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES

CERTIFICACIÓ A ORIGEN

CAPÍTOL

a

01.04

21.373,51

19.410,57
OBRA
CAPÍTOL

PRESSUPOST
19065 LA PILASTRA
MOVIMENT DE TERRES

DESCRIPCIÓ

NUM. UA
AMID. ACUM.
CERT Nº 4

PREU
CERT Nº 4

1 m3

(G221U010) Excavació de terra veg etal, inclosa càrrega,
transp ort a l'aboca dor, aplec o lloc d'ús i manteniment fins
la s eva u tilització, inclòs càn on d'abocament i manteniment
de l'abocador

102,00 0

1,95

198,90

2 m3

(G222Z102) Excavació de terreny no classificat en rases, pous
o fonaments, amb mitjans mecànics, amb presència de nivell
freàtic, inclòs esgotament a cel obe rt amb electrobomba
submergible, incloses pa rt proporcional en roca i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aple c o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

170,00 0

7,79

1.324,3 0

EUR

01
05

PRESSUPOST
19065 LA PILASTRA
ACTUACIONS EN COMPORTES

DESCRIPCIÓ

AMID. ACUM.
CERT Nº 4

PREU
CERT Nº 4

1 m3

(G222Z102) Excavació de terreny no classificat en rases, pous
o fonaments, amb mitjans mecànics, amb presència de nivell
freàtic, inclòs esgotament a cel obe rt amb electrobomba
submergible, incloses pa rt proporcional en roca i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aple c o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

100,00 0

7,79

779,00

2u

(GN1ZZ001) Desmuntage de comporta i valoració del seu estat
de
conservació.
Co ntempla
desmuntatge
i
adreçat
de
cremalleres d'una co mporta. Queda exclosa la reparació dels
mecani smes.

3,000

1.431,91

4.295,7 3

EUR

Text refós del projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat
al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

Text refós del projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat
al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

Pàg.: 3

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES
Certificació Nº:
3u

4

CERTIFICACIÓ A ORIGEN

Data Certificació:

Inici:

30/04/21

21/04/20

Tancament:

30/04/21

(GN1ZZ002) Construcció de dues comportes de 1600 mm d'amplada
x3000 mm d'alçada, realitzada amb xapa de 8 mm de gruix
reforçada amb angle de 80 mm, pintada amb capa d'imprimació i
una de quitrà. No es contempla construcció per suports de
cremalleres, es contempla aprofitar els suports de les
comportes existents

2,000

(GN1ZZ003)
compor tes

accionar

1,000

5u

(GN1ZZ004) A lleugeriment, engreixat i posada en servei d'una
comporta existent en bon estat

3,000

968,00

2.904,0 0

6u

(GN1ZZ005) Interve nció en com porta sorrera consitent en:
aixecar m ecanismes, de smuntatge i reparació de rodaments i
caquets de desgast, engreixat dels mecanismes existents,
reparació d'un metre de guia per banda.

1,000

4.225,00

4.225,0 0

7u

(GN1ZZ006) M untatge de comportes nov es o velles reparades;
inclou e l muntatge dels mecanismes d'a ctuació, cremalleres i
posda en marxa.

1,000

1.063,00

1.063,0 0

4u

TOTAL

Constru cció

CAPÍTOL

OBRA
CAPÍTOL
NUM. UA

de

cre malleres

noves

per

2.469,33

4.938,6 6

18.433,39
PRESSUPOST
19065 LA PILASTRA
MESURES CORRECTORES

DESCRIPCIÓ
(GR3PU010) Estesa de te rra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins
al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

100,00 0

2,92

2 m2

(GR720001) Hidrosembra de capa herbàcia en dues fase s amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de to ts els com ponents necessaris (llavors,
mulch,
e stabilitzant,
bioactivador,
adobs),
regs
d'arrelament, així com el mantenim ent necessari fins a la
recepció de l'obra

155,71 0

1,19

185,29

3u

(GR614 111) Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 6 a 14 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a pa rtir del coll de l'arrel), excavació de clot
de p lantació de 60x60x60 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació i primer reg

40,000

26,89

1.075,6 0

4u

(GR41642D) Subministram ent d'Alnus glutinosa de perím etre de
25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i
profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ

20,000

142,14

2.842,8 0

5u

(GR455 229) Subministrament de Salix alba de perímetre de 14 a
16 cm, amb p a de terra de diàmetre mínim 45 cm i profundit at
mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

20,000

61,74

1.234,8 0

CAPÍTOL

OBRA
CAPÍTOL
NUM. UA
1 pa

CERT Nº 4

01.06
01
07

30/04/21

Inici:

TOTAL

01
08

OBRA
CAPÍTOL

Tancament:

PRESSUPOST
19065 LA PILASTRA
GESTIÓ DE RESIDUS
AMID. ACUM.
CERT Nº 4

PREU

1,000

675,00

CERT Nº 4

01.08
01
09

30/04/21
1.650,00

DESCRIPCIÓ

CAPÍTOL

21/04/20

01.07

(XPA000GR) Partida alçada a jus tificar per a la gestió de
residus de la construcció i demolició durant l'execució de
les obres.

NUM. UA

01.05

Data Certificació:

228,00
1 pa

01
06

4

CAPÍTOL

NUM. UA
228,00

PREU

TOTAL

Certificació Nº:
TOTAL

OBRA
CAPÍTOL

AMID. ACUM.
CERT Nº 4

1 m3

Pàg.: 4

RELACIÓ VALORADA DE LES OBRES

CERTIFICACIÓ A ORIGEN

675,00

675,00
PRESSUPOST
19065 LA PILASTRA
ALTRES PARTIDES ALÇADES

DESCRIPCIÓ

AMID. ACUM.
CERT Nº 4

PREU
CERT Nº 4

1 p.a

(XPA0Z011) Partida alçada a justific ar per les mesures de
prevenció de la llera tals com la instal·lació de trampes
temporals de sediments.

1,000

650,00

650,00

2 p.a

(XPA0Z002) P artida al çada a justificar per seguiment per
avalua r
la
millora
de
la
connectivitat
ecològica
i
l'efectivitat del dispositiu de pas per a peixos

1,000

6.500,00

6.500,0 0

3 p.a

(XPA0Z003) Cartell de difusió in situ de 90x90 cm amb doble
suport de fusta

1,000

505,34

505,34

4 p.a

(XPA0Z012) Partida alçada a justific ar per a la realtizaci ó
d'un pla de salvament de les espècies autò ctones, previ a
l'execució de les ob ers all llarg del braç dret de riu on es
preveu l'assecament i
all llarg del tram afectat de la
sèquia Monar, riu Guell i l'Onyar. La partida inclou una
segona fase de salvame nt una vegada finalitza des les obres,
all llarg del braç esquerre del riu Ter.

1,000

3.150,00

3.150,0 0

292,00

TOTAL

CAPÍTOL

01.09

10.805,34

5.630,49
PRESSUPOST
19065 LA PILASTRA
SEGURETAT I SALUT

DESCRIPCIÓ
(XPA000SS) Partida alçada a justific ar per la Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i
Salut

AMID. ACUM.
CERT Nº 4

PREU

1,000

1.650,00

CERT Nº 4
1.650,0 0

EUR

EUR

RESUM DE LA LIQUIDACIÓ DE LES OBRES

Text refós del projecte executiu per a la recuperació de la connectivitat
al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

RESUM DE LA CERTIFICACIÓ
Certificació Nº

4

Data Certificació:

Pàg.: 1
30/04/21

Inici:

21/04/20

Tancament: 30/04/21
IMP . AC UM.

NIVELL

CODI

DESCRIPCIÓ

CERT Nº 4

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01

TREBALLS PREVIS
MOTES PROVISIONALS
MOVIMENT DE TERRES
CONNECTOR ICTÍCOLA
ACTUACIONS EN COMPORTES
MESURES CORRECTORES
SEGURETAT I SALUT
GESTIÓ DE RESIDUS
ALTRES PARTIDES ALÇADES
Pressupost
19065
LA PILASTRA

19.102,80
19.410,57
1.523,20
21.373,51
18.433,39
5.630,49
1.650,00
675,00
10.805,34
98.604,30

Pressupost 19065 LA PILASTRA

98.604,30

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

IMPORT TOTAL ACUMULAT CERTIFICACIÓ NÚMERO 4
IMPORT TOTAL CERTIFICACIÓ NÚMERO 4

98.604,30 €
6.500,00 €

EUR

FULLS DE FACTURACIÓ DE LES OBRES

Text refós del pro jecte executiu per a la recuperació de la connectivitat
al riu Ter
a l´entorn de la resclosa de La Pilastra.

FULL DE FACTURACIÓ
Certificació Nº:

4

Data

certificació:30/04/21

Inici: 21/04/20

Tancament: 30 /04/21

Certificació Actual
IMPORT D'EXECUCIÓ MATERIAL CERTIFICAT A ORIGEN......................

98.604,30

(APLICANT COEFICIENT D´ADJUDICACIÓ = 0,9901993473)

97.637,91

13,00 % Despeses Generals SOBRE 97.637,91...........................

12.692,93

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 97.637,91..........................

5.858,27

IMPORT DE CONTRACTE ACUMULAT........................................

116.189,11

Certificació Anterior
IMPORT DE CONTRACTE ACUMULAT DE CERTIFICACIÓ ANTERIOR...............

108.529,93

Certificació Mensual
IMPORT CERTIFICACIÓ ACTUAL MENSUAL (116.189,11 - 108.529,93)........

7.659,18

21,00 % IVA SOBRE 7.659,18..........................................

1.608,43

IMPORT A FACTURAR PER L´ADJUDICATARI EN LA CERTIFICACIÓ Nº 4
(inclòs IVA)

9.267,61

( NOU MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS )

€

